
Pracovná ponuka: Regionálny koordinátor / koordinátorka terénnej sociálnej 
práce a terénnej práce 
 
Miesto výkonu práce 

- Prešovský kraj (regionálna kancelária ÚSVRK v Prešove) 
- Košický kraj( regionálna kancelária ÚSVRK v Spišskej Novej Vsi) 
- Nitriansky kraj (regionálna kancelária ÚSVRK v Nitre) 

 
 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske 
komunity hľadá vhodných uchádzačov  na pozície regionálneho koordinátora/ koordinátorky 
terénnej sociálnej práce v rámci implementácie Národného projektu Terénna sociálna práca 
a terénna práca v obciach s prítomnosťou MRK.  
 
Ponúkaný plat (brutto) 
na základe zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní  niektorých zamestnancov pri výkone práce 
vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
Termín nástupu 
najneskôr 01.07.2016, príp. dohodou 
 
Druh pracovného pomeru 
plný pracovný úväzok na dobu určitú (najdlhšie do 12/2022) 
 
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste 
 
Regionálny/a koordinátor/ka bude zamestnancom ÚSVRK, ktorý/á bude pôsobiť v regióne 
v rámci implementácie Národného projektu „Terénna sociálna práca a terénna práca 
v obciach s prítomnosťou MRK I.“. Hlavným poslaním bude zabezpečovať kvalitu výkonu 
terénnej sociálnej práce v pridelených obciach, pričom bude nevyhnutnosťou spolupracovať 
s danými obcami pri dosahovaní tohto cieľa.  
 
Najčastejšie činnosti 
  

- komunikácia a spolupráca s obcami, s cieľom zabezpečiť plynulý a štandardný výkon 
terénnej sociálnej práce, 

- pravidelný monitoring a hodnotenie práce terénnych sociálnych 
pracovníkov/pracovníčok a  terénnych pracovníkov/pracovníčok  (TSP a TP) 
so zameraním na odbornosť vykonávaných činností, správnosť a primeranosť 
postupov, 

- zabezpečovanie informovanosti o realizácii terénnej sociálnej práce v regióne vo 
vzťahu k VÚC, ÚPSVR, školám a ďalším relevantným inštitúciám v regióne, 

- metodické usmerňovanie a odborné poradenstvo pre terénnych sociálnych 
pracovníkov a terénnych pracovníkov, (v prípade potreby participácia na riešení 
náročných a naliehavých prípadov klientov terénnej sociálnej práce), 

- účasť na výberových konaniach na obsadenie pozícií terénnych sociálnych 
pracovníkov  a terénnych pracovníkov za ÚSVRK,  



- zber údajov a spracovanie sumárnych štatistík o výkone terénnej sociálnej práce 
v regióne a riešených prípadoch,  

- organizovanie pravidelných pracovných stretnutí TSP a TP v regióne, 
- zabezpečovanie zaškolenia nových terénnych sociálnych pracovníkov a  terénnych 

pracovníkov. 
  

Požadované kritéria 
 
I. Vzdelanie 
Vysokoškolské II. stupňa v odbore sociálna práca (alebo študijnom odbore psychológia, 
právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa alebo v študijných 
odboroch pedagogického zamerania, alebo má uznaný doklad o takom vysokoškolskom 
vzdelaní rozhodnutím podľa osobitného predpisu1 ) 
 
II. Požadovaná prax 
minimálne 3 roky v sociálnej oblasti 
 
III. Držiteľ vodičského oprávnenia skupiny B 
Uchádzači musia byť aktívnymi vodičmi. 
 
Osobnostné predpoklady a ďalšie požiadavky 
 

- schopnosť orientovať sa v odbornej problematike terénnej sociálnej práce, sociálnych 
službách a politikách v oblasti integrácie marginalizovaných rómskych komunít   

- ochota cestovať (prevažný čas výkonu zamestnania je v teréne), 
- dobrá znalosť lokality, miesta pôsobenia a sociálne vylúčených komunít v lokalite, 
- samostatnosť,  tímová práca, schopnosť riešiť konflikty, komunikatívnosť, asertivita, 

flexibilita, spoľahlivosť a zodpovednosť, 
- skúsenosti s vedením ľudí,  
- pracovná skúsenosť v pracovnej pozícii koordinátora terénnej sociálnej práce je 

výhodou, 
- skúsenosti s vedením  supervízie sú výhodou, 
- organizačné schopnosti. 

 
Ďalšie požadované zručnosti 
 

- komunikačné zručnosti, schopnosti riešiť konflikty, schopnosť riadiť a viesť ľudí. 
- počítačové znalosti  pokročilý používateľ internetu a balíka MS Office(Word, Excel, 

PowerPoint). 
 
 
Stručná charakteristika spoločnosti 
V roku 2001 vznikol Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, ktorý mal 
postavenie vymedzené článkom 1 Štatútu splnomocnenca pre vlády pre riešenie problémov 
rómskej národnostnej menšiny: „Splnomocnenec navrhuje, koordinuje a kontroluje činnosti 

                                                           
1
 Zákon č. 293/2007 Z.z o uznávaní kvalifikácií v znení neskorších predpisov 



smerujúce k riešeniu problémov rómskej menšiny a po odsúhlasení vládou SR realizuje 
systémové riešenia na dosiahnutie rovnoprávneho postavenia občanov patriacich k rómskej 
menšine v spoločnosti. Dbá na dodržiavanie základných práv a slobôd zaručených ústavou 
a zákonmi SR, ako aj medzinárodnými zmluvami o ľudských právach“. 
 
Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti 
Verejná správa 
 
Zoznam požadovaných dokladov 

1. motivačný list, 
2. podpísaný profesijný životopis vo forme Europass (iné formáty nebudú  akceptované;  

web: https://europass.cedefop.europa.eu/sk/documents/curriculum-vitae) 
3. kópia diplomu najvyššieho dosiahnutého vzdelania, 
4. potvrdenie o odbornej praxi s uvedením lehoty vykonávania danej činnosti (vo 

formáte od mesiac/rok do mesiac/rok), 
5. výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, 
6. minimálne 1 referencia. 

 
Informácie o výberovom konaní 

 
Uvedenú dokumentáciu v slovenskom jazyku uchádzač/uchádzačka pošle na nižšie uvedenú 
korešpondenčnú adresu najneskôr do 3.júna 2016 (rozhodujúcim je dátum  podania na 
poštovej pečiatke). 
 
Korešpondenčná adresa 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity 
Pribinova 2 
812 72 Bratislava 
 
s označením  v ľavom dolnom rohu obálky VK RK TSP. 
 
Výberové konanie sa bude konať v Bratislave, v priestoroch ÚSVRK,  ul. Vajnorská 25,  
(budova OR PZ, Bratislava III.) v priebehu mesiaca jún 2016. 
 
Priebeh výberového konania 
 
Výberové konanie bude mať dve kolá. Prvé kolo bude zamerané na posudzovanie zaslaných 
žiadostí a životopisov, vrátene ostatných povinných príloh (formálne splnenie kritérií).  
 
Do druhého kola, ktoré bude pozostávať z písomného testu a osobného pohovoru,  bude 
pozvaný každý uchádzač, ktorý splní formálne kritéria v prvom kole.  
 
 
 
 
 



Informovanie o výsledkoch 
 
V prípade, že prihlásený uchádzač nebude kontaktovaný  v priebehu jedného mesiaca od 
zverejnenia pracovnej ponuky, znamená to, že nevyhovel požadovaným kritériám 
potrebným pre postup do prvého kola.  
 
Uchádzači po absolvovaní druhého kola, budú o výsledkoch výberového konania informovaní 
do 10 kalendárnych dní. 
 
Súhlas so spracovaním osobných údajov 
 
Za účelom spracovania osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe 
výberového konania na inzerovanú pozíciu budú V osobné údaje spracúvané do skončenia 
výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované.  
 
Práva dotknutej osoby sa spravujú § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
V prípade, že uchádzač má záujem byť zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie, v 
životopise uvedie  nasledovný súhlas so spracovaním osobných údajov a pripojí k nemu svoj 
vlastnoručný podpis: 
 
„V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov týmto dávam organizácii MV SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO: 
00151866 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej 
identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy 
uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.“ 
 
 


