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Kraj: Banskobystrický 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny  
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie voľného miesta pri výkone práce vo verejnom záujme  

Názov zamestnávateľa: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, 812 67 Bratislava 

s miestom výkonu práce na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica  

 

Číslo výberového konania: BB 01/2017 - VZ 

Funkcia: odborný pracovník pre realizáciu náhradnej rodinnej starostlivosti - sociálny 

pracovník, výkon práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu „Podpora 

deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti“. Odborník so zameraním na podporu náhradnej 

rodinnej starostlivosti v rámci aktivity 1 Podpora práce s rodinou, podaktivita 1.2 Podpora 

náhradnej rodinnej starostlivosti. 

Počet voľných miest:  1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Doba určitá – po dobu realizácie príslušného projektu, t.j. do 30.11.2018, nástup 01.03.2017   

Organizačný útvar:     Odbor sociálnych vecí a rodiny,  oddelenie sociálnoprávnej ochrany 

detí a sociálnej kurately 

Miesto výkonu práce: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica, ČSA 7, 974 01 

Banská Bystrica 

Hlavné úlohy:  realizovať podporu, najmä poradenstvo  a sprevádzanie pre náhradných 

rodičov ako aj sledovať kvalitu náhradnej rodinnej starostlivosti a možnosti rodičov prevziať 

osobnú starostlivosť o dieťa. 

Rámcový opis pracovných  činností zamestnanca: 

- realizuje výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v 

prirodzenom rodinnom prostredí, v náhradnom rodinnom prostredí, v otvorenom 

prostredí a v prostredí utvorenom a usporiadanom na výkon opatrení sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately,  

- spolupracuje s viacerými subjektmi a vykonáva špeciálne konzultácie na účely 

rozhodovania o voľbe a uplatňovaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately pri riešení sociálnej situácie dieťaťa,  

- vykonáva sociálnu diagnostiku, ktorá vyžaduje špecializované odborné metódy, postupy 

a techniky sociálnej práce vrátane rozhodovania o sociálnej situácii dieťaťa, 

- vykonáva sociálnu prácu pri voľbe postupov riešenia sociálnej situácie dieťaťa, 

- poskytuje dieťaťu a náhradným rodičom pomoc a sociálne poradenstvo na uľahčenie 

plnenia účelu NRS, 

- sleduje výkon náhradnej osobnej starostlivosti a pestúnskej starostlivosti. 
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POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA: 

Požadované vzdelanie uchádzača: ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom 

odbore sociálna práca 

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: komunikatívnosť, schopnosť tímovej 

spolupráce, empatia , ochota a vôľa sa vzdelávať, schopnosť zvládať stres a záťažové situácie. 

Požadované odborné znalosti:  znalosť zákona č: 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane 

detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov; znalosť zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a  o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov; znalosť zákona 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.  

Počítačové a iné znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office 

Outlook, Microsoft  Powerpoint, Internet na pokročilej úrovni. 

Prax:  nepožaduje sa; prax v oblasti práce s náhradnou rodinou je výhodou 

 

Kontakt pre poskytnutie informácií: 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  

ČSA 7, 974 01 Banská Bystrica  

Mgr. Jarmila Štekláčová 

E – mailová adresa: jarmila.steklacova@upsvr.gov.sk 

Telefón: 048/2441120  

 

Uchádzač o zaradenie do výberového konania predloží: 

a) písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla     

           výberového konania, 

b) motivačný list 

c) kópiu diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom 

            dosiahnutom vzdelaní podľa osobitného predpisu, potvrdzujúceho        

            vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore sociálna práca, 

d) kópiu výpisu registra trestov, nie staršieho ako tri mesiace, 

e) profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS, 

f) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v  kópii  

           diplomu, kópii  výpisu z registra trestov a profesijnom štruktúrovanom   

           životopise  

 

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania  spolu so všetkými 

požadovanými dokladmi: do 13.02.2017 

 

Miesto podania žiadosti o zaradenie do výberového konania  spolu so všetkými 

požadovanými dokladmi: zasielať poštou na adresu – Úrad práce, sociálnych vecí 

a rodiny, ČSA 7, 974 01 Banská Bystrica alebo odovzdať osobne do podateľne  

mailto:jarmila.steklacova@upsvr.gov.sk
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Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, Skuteckého č.39, Banská Bystrica alebo e –

mailom na adresu: jarmila.steklacova@upsvr.gov.sk. Rozhodujúci je dátum podania 

na poštovú prepravu, dátum podania v podateľni úradu alebo dátum odoslania e-

mailu. Po tomto termíne budú  uchádzači spĺňajúci požiadavky, pozvaní na výberové 

konanie. Na žiadosti, ku ktorým nebudú predložené všetky požadované doklady a na 

žiadosti zaslané po  termíne uvedenom v tomto oznámení, sa nebude prihliadať. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizované v rámci Národného projektu „Podpora deinštitucionalizácie 

náhradnej starostlivosti“. 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci 

Operačného programu Ľudské zdroje. 

www.esf.gov.sk/www.employment.gov.sk/www.upsvar.sk 
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