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Město Liptovsky Mikuláš. Městsky úřad, Štúrova 1989/41. 031 42 Liptovský Mikuláš 

vyhlašuje výběrové konanie na 

• Jedno pracovně miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP). 

Výběrové konanie sa uskutoční dňa 24. februára 2016 o 10.00 hod. v zasadačke č. 109, 

na 1. poschodí Městského úřadu v Liptovskom Mikuláši. 

Záujemcovia o pracovnu pozíciu móžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobné doručit' 
alebo poštou zaslat' na adresu Městského úřadu v Liptovskom Mikuláši. 

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 18. februára 2016. Záujemcovia, 
ktorých žiadosti do výběrového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudu zaradení do 
výběrového konania. 

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania: 

• žiadosť, v ktorej je jednoznačné určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza, 

• životopis uchádzača, 

• doklad o najvyššom dosiahnutom vzdělaní, připadne aktuálně potvrdenie školy o štúdiu, 

• uchádzač móže předložit' aj odporúčania alebo pracovně hodnotenia od predchádzajúceho 
zamestnávatefa alebo organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval alebo iné doklady 
potvrdzujúce spósobilosť (certifikáty zo školení a podobné),, 

• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti alebo výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,1 

• súhlas so spracovaním osobných údajov. 

Kvalifikačně předpoklady na pozíciu TSP sú: 

1. ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca,2 alebo 

2. ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore psychológia, právo, sociálně služby a poradenstvo, 
veřejná politika a veřejná správa alebo v študijných odboroch pedagogického zamerania, alebo 

1Originál alebo notárom overená kópia výpisu z registra trestov nie staršia ako 3 mesiace, musí byť uchádzačom předložená 
najneskór pred podpisom pracovnej zmluvy. Bez predloženia tohto dokumentu nebude pracovná zmluva IA MPSVR SR 
akceptovaná. 
2V zmysle § 5 ods. la Zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností 
v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnění niektorých zákonov. 
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má uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdělaní podia osobitného předpisu v případe, ak k 1. 
januáru 2015 pracoval na pozícii terénneho sociálneho pracovníka,3alebo 

3. ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v odbore sociálna práca v případe, ak k 1. januáru 

2015 pracoval na pozícii terénneho sociálneho pracovníka.4 

Výběrové kritériá na pozíciu TSP sú: 

1. Pracovně skúsenosti, prax v oblasti terénnej sociálnej práce, připadne práce v komunitách 

ohrozených alebo postihnutých sociálnym vylúčením(zohíadňuje sa například dížka praxe, 

druh vykonávanej práce a dosiahnuté výsledky). 

2. Ďalšie vzdelávanie, ktorého cieíom je priebežné udržiavanie, zdokonaíovanie a dopíňanie 

požadovaných vědomostí a schopností potřebných na vykonávanie pracovných činností v 

oblasti terénnej sociálnej práce (zohíadňuje sa rozsah vzdelávania, zameranie vzdelávania, 

získané certifikáty a podobné). 

Ďalšie vzdelávanie sa móže realizovat' prostredníctvom: 

• špecializačného vzdelávania zabezpečovaného střednými školami alebo vysokými 

školami nadvázujúcimi na získanú kvalifikáciu, 

• účasťou na akreditovaných kurzoch, 

• účasťou na školiacich akciách v sociálnej oblasti, 

• účast' na certifikovaných sociálno-psychologických výcvikoch, 

• lektorská činnost' a publikačná činnost', 

• účasť na supervíznych programoch. 

3. Objektivně preukázateíné skúsenostis prácou s cieíovou skupinou, například pósobenie v 

komunitách postihnutých alebo ohrozených sociálnym vyléčením v rámciposkytovania 

sociálnych služieb, komunitných aktivitách, dobrovoíníckych alebo misijných aktivítalebo 

pobytom v komunitách postihnutých alebo ohrozených sociálnym vyléčením (do tohto kritéria 

sa nezapočítává, účasť na organizovaní aktivačných prác alebo administratívna práca 

a podobné činnosti, aj keď boli vykonávané v kontakte s príslušníkmi cieiovej skupiny). 

4. Odporúčania a pracovně hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateíov alebo organizácií, 

s ktorými uchádzač spolupracoval. 

3V zmysle § 45 ods. la Zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností 
v oblasti sociálnych veď a rodiny a o zmene a doplnění niektorých zákonov. 
4V zmysle § 45 ods. 4 Zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností 
v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnění niektorých zákonov. 
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Na výběrové konanie budú pozvaní všetci záujemcovia, ktorí spíňajú kvalifikačně předpoklady 
na danu pozíciu. 

Miestom výkonu práce je město Liptovský Mikuláš a kancelária TSP v priestoroch Komunitného 
centra „Nový svet" Hlboké. Datum předpokládaného nástupu do zamestnania je 1. marca 2016. 

Popis práce TSP:5 

aktivně vyhiadávanie a kontaktovanie potenciálnych klientov, odborné posudzovanie životnej 
situácie člověka, poskytovanie základných informácii v krizových situáciách a zabezpečenie 
potřebných sociálnych služieb, vytváranie individuálnych plánov práce s klientom a jeho 
realizácia, pomoc pri uplatňovaní íudských práv, oprávněných záujmov a pri riešení osobných 
záležitostí; 

sprevádzanie klienta do jednotlivých inštitúcií, pričom kladie doraz na podporu jeho autonomie 
a sebestačnosti, orientácia v aktuálně platnej legislativě, facilitáciapri riešení konfliktov v 
lokalitě, casemanagement, administrativně spracovanie výkonu svojej práce, koordinácia 
pracovných aktivit s vedením samosprávy v obci a s ostatnými zainteresovanými veřejnými a 
neziskovými inštitúciami a ďalšie. 

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri výberovom konaní je zakázaná diskriminácia 
z důvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, příslušnosti k náboženskej alebo 
etnickej skupině, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného 
stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšíania, národného alebo sociálneho původu, 
majetku, roku alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych 
vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom 
zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochraně pred diskrimináciou a o zmene a doplnění 
niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon). 

5Uvedené sú příklady,podrobná špecifikácia sa nachádza v Štandardoch terénnej sociálnej práce a terénnej práce v sociálně 
vylúčených komunitách. 
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