
 

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 

Národný projekt Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II) sa realizuje 
vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja 

v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

 

PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ 

 

 

Mesto – Mestský úrad Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo 

 

vyhlasuje výberové konanie na 

• Jedno pracovné miesto terénneho pracovníka (TP) 
 

Výberové konanie sa uskutoční dňa 03.05.2021 v čase o 10:00 hod. 

prostredníctvom videohovoru v aplikácii Microsoft Teams. 

 

V prípade, že uchádzač nedisponuje materiálno – technickým vybavením na videohovor, môže ho 

uskutočniť v priestoroch Mestského úradu v Hurbanove, Komárňanská 45/91, Hurbanovo. 
 
Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu Žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť: 
- osobne na sekretariát Mestského úradu, Komárňanská 91, Hurbanovo, 

- poštou na adresu Mestského úradu Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo, 

- elektronicky na adresu mesto.hurbanovo@hurbanovo.sk. 

Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, že sa uchádzajú o pozíciu terénneho pracovníka. 

 

Predpokladaná hrubá mzda je: 

Pracovná pozícia TP  733,- Eur 

 

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 23.04.2021 do 14.00 hod. 

Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú 
zaradení do výberového konania. 
 
Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania: 

• žiadosť, v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza, 
• životopis uchádzača, 
• doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne aktuálne potvrdenie školy o štúdiu alebo 

potvrdenie o požadovanej praxi (ak je relevantné), 
• uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho 

zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval alebo iné doklady 
potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne), 

• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti alebo udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra 
trestov podľa zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších zmien a predpisov (platí pre obce). 



  

 

 

• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti alebo výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace1. (platí 
pre MVO). 

• informácia o uchádzačovej disponibilite materiálno-technickým vybavením umožňujúceho 
videohovor. V prípade, že uchádzač vybavením nedisponuje, v žiadosti uvedie, že sa 
videohovoru zúčastní v priestoroch obce/MVO na poskytnutom počítači. 

 
Predpoklady na pozíciu TP sú: 

Predpokladom k výkonu povolania terénneho pracovníka je odborná spôsobilosť, spôsobilosť na 
právne úkony, bezúhonnosť, osobnostné predpoklady. 
 

Minimálne požadované vzdelanie pre pozíciu TP: 

− minimálne nižšie stredné odborné vzdelanie (§16, ods. 4, písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z.).2 
 

Kompetencie: 
− vytrvalosť, schopnosť pracovať v tíme (spolupráca s TSP, OP), flexibilita, schopnosť riešiť 

konflikty, empatia, schopnosť sebareflexie, aktívny postoj k rozvíjaniu ďalších sociálnych 
kompetencií; 

 

Odporúčané výberové kritériá na pozíciu TP sú: 

1. Pracovné skúsenosti, prax v oblasti terénnej sociálnej práce, prípadne práce v komunitách 
ohrozených alebo postihnutých sociálnym vylúčením (zohľadňuje sa napríklad dĺžka praxe, druh 
vykonávanej práce a dosiahnuté výsledky a podobne). 

2. Znalosť cieľovej skupiny v lokalite (pobyt v nej a podobne), znalosť jazyka cieľovej skupiny 
(rómsky, maďarský a podobne). 

3. Odporúčania a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo organizácií, 
s ktorými uchádzač spolupracoval. 

4. Motivácia pre prácu s marginalizovanými skupinami a záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej 
problematike. 

 

Rámcový popis pracovných činností TP:3 

− aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie osôb a rodín so sociálnymi problémami v rámci lokality 
pôsobenia prioritne osôb z MRK a ľudí bez domova, uľahčovanie komunikácie medzi majoritou, 
úradnými osobami, TSP, OP a osobami z komunity, sprostredkovanie kontaktov v komunite pre 
TSP;  

− poskytovanie základných informácií a podpory v krízových situáciách, poskytovanie informácií 
o základných právach a povinnostiach človeka v kontexte verejných politík, vykonávanie 
opatrení v oblasti primárnej prevencie, sprevádzanie osôb;   

− spolupráca s inštitúciami a organizáciami pôsobiacimi v lokalite/regióne. 
 

 

1 Originál alebo notárom, resp. matrikou  overená kópia výpisu z registra trestov nie staršia ako 3 mesiace, musí byť 
uchádzačom predložená najneskôr pred podpisom pracovnej zmluvy. Bez predloženia tohto dokumentu nebude pracovná 
zmluva IA MPSVR SR akceptovaná.  
2 Nižšie stredné odborné vzdelanie (nižšie sekundárne), ktoré získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka 
dvojročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej odbornej škole alebo úspešným absolvovaním 
posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v odbornom učilišti, ktorý sa ukončuje záverečnou 
skúškou; dokladom o získanom stupni vzdelania a zároveň o získanej kvalifikácii je vysvedčenie o záverečnej skúške; v 
učebných odboroch určených štátnym vzdelávacím programom môže byť dokladom o získanej kvalifikácii aj výučný list. 
3 Uvedené sú príklady, podrobná špecifikácia sa nachádza v Štandardoch terénnej sociálnej práce a terénnej práce 
v sociálne vylúčených komunitách. 



Na vrfberov6 konanie budti pozvani v5etci zSujemcovia, ktori sp[fa;U kvalifikaEnri predpoklady
na danf poziciu.

Miestom v'ikonu priice je lokalita, kde iij(, resp. sa zdriiavajf marginalizovan6 skupiny - Hurbanovo
a kanceldria TSP v priestoroch v administrativnej budove Mesto Hurbanovo, Ndm. Konkolyho Thege
3,947 01 Hurbanovo.
Ddtum predpokladan6ho ndstupu do zamestnania je t0.O5.2O2L

V sibde so zdsadou rovnokdho zoobchddzonio je pri vyberovom kononl zakdzond diskrimindcio
z d6vodu pohlovia, ndboienskiho vyznonia olebo viery, rosy, prisluinosti k ndboienskej alebo etnickej
skupine, zdravotniho postihnutio, veku, sexudlnej orientdcie, monielskdho stovu o rodinneho stovu,

forby pleti, jazyko, politickeho olebo ineho zmyifonio, ndrodn€ho olebo socidlneho pOvttdu, mojetku,
rodu olebo indho postavenio. Zdsodu rovnokdho zoobchddzanio v procovnoprdvnych vztohoch o
obdobnych prdvnych vztohoch ustonovuje zdkon e. 365/2004 Z. z. o rovnokom zoobchddzonl v
niektorych oblastioch o o ochrone pred diskrimindciou o o zmene o doplneni niektorych zdkonov
(onti diskri mi n ainy zdkon ).

Zaslanim iivotopisu, motivadn6ho listu a d'alSich dokumentov emailom, poltou, osobne dobrovol'ne
poskytujete Mestsk6mu 0radu Hurbanovo srihlas so sprac0vanim Va5ich osobnlich ridajov v rozsahu
titul, meno, priezvisko, trua16 bydlisko, prechodn6 bydlisko, vek, pohlavie, vodidskli preukaz - typ,
v5etky ridaje a in6 zSznamy uveden6 v 0radnom doklade o vzdelanl, podpis, kontaktn6 ridaje (najmi
telef6nne dfslo a e-mail), Idaje uveden6 v Zivotopise, jazykovd znalosti, prax, absolvovan6 kurzy
(n5zov, krajina), certifikdty (ndzov, doba platnosti, vydavate[, krajina), zrudnosti (ndzov, (roveri),
odakdvanyi plat, odak5van6 zameranie, odakdvan6 miesto prdce, hodnotenia pohovorov (vzhl'ad,
kvalifikdcia, verbalita, neverbalita), vri sledky testov zruinostI a d'al5ie uveden6 v Zivotopise,
motivadnom liste a dotazniku uchddzada o zamestnanie za Idelom evidencie uchddzadov o
zamestnanie. Osobn6 fdaje nebud0 zverejfiovan6 a ani poskytovan6 do tretich krajin, Osobn6 ildaje
sa poskytujtl tretim strandm vykondvajUcim kontrolu, dozor, dohlad na zdklade osobitnlich predpisov
ako napr. orgdnom dinn'im v trestnom konani, lnSpektoriit prdce. S0hlas so sprac0vanim osobnrich
6dajov je moZn6 kedykolvek odvolat, inak das platnostis(hlasu uplynie po uplynutijedn6ho roka odo
dtia jeho poskytnutia. Ako dotknutd osoba vyhlasujete, ie ste si vedomd svojich prdv v zmysle g 1-4

zdkona i.L8/2Ot8Z.zo ochrane osobnlich tidajov a o zmene a doplneniniektoryich zdkonov, Ze mdte
v zmysle S 22 prdvo na opravu nesprdvnych, ne0plnrich a neaktu5lnych osobn'ich Udajov a d'alSie

prdva uveden6 v tomto ustanoveni, pr(padne na vymazanie osobnfch 0dajov v zmysle 5 23.

Mgr. Peter Ziivodsk'i
Primdtor mesta Hurbanovo

lmplementaind agent(ra Ministerstva pr6ce, sociSlnych veci a rodiny Slovenskej republiky

f,( rA MPSVR sR


