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Špitálska 8, 812 67 Bratislava 

 

 

Vyhlásenie výberu 

na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta zo štátnych zamestnancov 

v zmysle ustanovenia § 23 odst. 1) zákona č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov 

  

VÝBER č. 2015/04 

Názov funkcie:  radca - koordinátor 

Druh štátnej služby: stála štátna služba v zmysle §16 zákona o štátnej službe  

Počet voľných miest: 10 

Organizačný útvar: Odbor služieb zamestnanosti, Aktivačné centrum 

Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina 

Miesto výkonu práce: Ústredie PSVaR, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany, Krajinská 

cesta 5053/13, 921 01 Piešťany 

Hlavné úlohy: samostatná odborná činnosť vo vymedzenom úseku, odborná príprava rozhodnutí na 

usmerňovanie aktivít vo vymedzenom úseku štátnej správy 

 

 V rámci hlavných úloh zamestnanec pracujúci v teréne, ktorý:  

 koordinuje priamy výkon pracovných činností občanov,  

 vedie dokumentáciu o účasti občanov na výkone pracovných činností,  

 spolupracuje so zodpovednými zamestnancami organizátora a administrátormi.  

 

 Predpoklady podľa § 19 ods. 1 a) až e) zákona:  

 Vek min. 18 rokov  

 Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,  

 Bezúhonnosť,  

 Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie alebo VŠ 

vzdelanie prvého stupňa  

 Ovládanie štátneho jazyka.  

 

Požiadavky podľa § 19 ods. 2 zákona:  

 Zdravotná spôsobilosť na vykonávanie štátnej služby,  

 Ovládanie cudzieho jazyka: nepožaduje sa  

 

Ďalšie požiadavka na zamestnanca:  

 Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Outlook Express, 

Internet  

 Odborná prax: výhodou  

 Vodičský preukaz: sk. B, aktívny vodič  

 Požadované schopnosti a vlastnosti: analytické, koncepčné myslenie, angažovanosť, 

vyrovnaná a harmonická osobnosť, schopnosť pracovať pod tlakom, orientácia na tímovú 

prácu, logické myslenie, organizačné schopnosti, zodpovednosť  

 

Požadované odborné znalosti:  

 zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  

 zákon č. 453/2003 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb 

zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  
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 zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov,  

 zákon č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

 zákon č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov,  

 Ústava SR,  

 zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  

 zákon SNR č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,  

 zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní,  

 zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám,.  

 

Osobitné kvalifikačné predpoklady: nevyžadujú sa  

Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nepožaduje sa 

 

Uchádzač o zaradenie do výberu predloží: 

a) písomnú žiadosť o zaradenie do výberu s uvedením čísla výberu, 

b) kópiu vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom    

    vzdelaní podľa osobitného predpisu, potvrdzujúca vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, 

c) kópiu z výpisu registra trestov, nie staršieho ako tri mesiace, 

d) profesijný štruktúrovaný životopis, 

e) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v písmenách a) až d), 

o štátnom občianstve SR alebo iného členského  štátnu, ktorý je zmluvnou stranou  Dohody 

o Európskom  hospodárskom  priestore alebo o štátnom občianstve Švajčiarskej konfederácie, 

o ovládaní štátneho jazyka, o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, o zdravotnej 

spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby, 

f) súhlas dotknutej osoby so spracovávaním osobných údajov na účely  výberu. 

 

Termín zasielania prihlášok: do 12. 06. 2015 v zalepenej obálke s označením „Výber  č. 2015/04“, 

na adresu UPSVaR Piešťany, Krajinská cesta 5053/13, 921 01 Piešťany. 

V určenom termíne ich doručte poštou na adresu úradu alebo osobne na podateľňu úradu. Rozhodujúci 

je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum zaevidovania na podateľni úradu. Po tomto 

termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor. 

 

Kontakt pre poskytnutie informácií: 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Ing. Eva Chudá 

Telefón: 033 - 2441121 

Fax: 033 - 7740489 

E-mail: eva.chuda@upsvr.gov.sk  

Adresa: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany 

 Krajinská cesta 5053/13 

 921 01 Piešťany           

    ............................................................. 

            Ing, Marián Valentovič 

           vedúci služobného úradu 

                                                                        v zastúpení PhDr. Zuzana Komárková 

                                                              riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany 


