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PRACOVNÁ PONUKA 

 

Pracovná pozícia: 

Koordinátor/ka osvetových, informačných a mediačných aktivít NP PVP MRK – 
PSK stredná časť 
 
Údaje o národnom projekte: 
Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity, ako organizačná zložka 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „MV SR/ÚSVRK“), ktorý je uvedený v 
rozhodnutí o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok ako prijímateľ nenávratného 
finančného príspevku a ktorý zodpovedá za finančnú a vecnú realizáciu národného projektu 
„Podpora vysporiadania pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách“ (ďalej len „NP 
PVP MRK“), financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného 
programu Ľudské zdroje na programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej len „OP ĽZ“), zahrňujúc 
Prioritnú os 5. Integrácia marginalizovaných rómskych komunít, ktorého úlohou je, v rámci 
jednotlivých aktivít NP PVP MRK, zabezpečiť: 
- poskytnutie odbornej pomoci obciam zapojených do NP PVP MRK pri vytvorení 

podmienok pre proces vysporiadania pozemkov, 
- aktualizáciu skutkového a právneho stavu pozemkov v rómskych osídleniach (ďalej len 

„RO“), 
- podporu procesu vysporiadania pozemkov prostredníctvom informačných, osvetových a 

mediačných činností, 
- asistenciu pri vysporiadaní pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách (ďalej 

len „MRK“), 
- synergické zmierňovania chudoby a sociálneho vylúčenia obyvateľov MRK, 
- podporu destigmatizácie, desegregácie a degetoizácie, 
 
hľadá vhodného uchádzača na obsadenie pozície koordinátora/ky osvetových, informačných 
a mediačných aktivít v Prešovskom samosprávnom kraji, v strednej časti. 
 
Miesto výkonu práce: 
Výkon práce bude koordinátor/ka osvetových, informačných a mediačných aktivít, podľa 
pokynov MV SR/ÚSVRK, vykonávať v obciach zapojených do NP PVP MRK, nachádzajúcich sa v 
Prešovskom samosprávnom kraji, v strednej časti. 
 
Predpokladaný zoznam zapojených obcí: 
 
Bardejov 
Červenica 
Drienov 
Fričovce 
Hermanovce 

http://www.esf.gov.sk/
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Chmeľov 
Chmiňany 
Chminianske Jakubovany 
Jarovnice 
Lenartov 
Lipany 
Malý Slivník 
Marhaň 
Mirkovce 
Ostrovany 
Pečovská Nová Ves 
Petrová 
Petrovany 
Raslavice 
Ražňany 
Rokycany 
Sabinov 
Svinia 
Šarišská Poruba 
Šarišská Trstená 
Tuhrina 
Varhaňovce 
Zborov 
Žehňa 
 
Počet obsadzovaných pozícií: 
MV SR/ÚSVRK obsadzuje v regióne Prešovský samosprávny kraj – časť stred 1 pracovnú 
pozíciu. 
 

Druh pracovného pomeru: 
Dohoda o vykonaní práce v zmysle ustanovenia § 226 zákona č. 311/2001 Z. z. zákonník práce 

v znení neskorších predpisov. S jedným zamestnancom na dohodu o vykonaní práce môže byť 

uzatvorená dohoda v maximálnom rozsahu 350 odpracovaných hodín v kalendárnom roku. 

 

Termín nástupu: 
Dohodou 
 

Ponúkaná odmena: 
Odmena za vykonanie pracovnej úlohy je stanovená vo výške 15,00 EUR brutto na 
osobohodinu. Hodinová odmena zahŕňa dodatočné osobné náklady uchádzača (cestovné 
náklady, administratívne náklady, telefón). 
 
Informácie o pracovnom mieste: 
Koordinátor/ka osvetových, informačných a mediačných aktivít (ďalej len „koordinátor/ka“) 
bude zamestnancom MV SR/ÚSVRK, ktorý/á bude vykonávať práce pre zamestnávateľa na 
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základe uzatvorenej dohody o vykonaní práce. Koordinátor/ka bude pôsobiť v časti regiónu, 
v ktorej prejavil/a záujem o výkon prác pre MV SR/ÚSVRK, v rámci implementácie 
nasledovných podaktivít NP PVP MRK: 
- aktualizácii skutkového a právneho stavu pozemkov v rómskych osídleniach, 
- výkone informačných, osvetových a mediačných činností, ktoré sa predpokladajú 

v obciach zapojených do NP PVP MRK, 
- vysporiadaní pozemkov postupom mimo zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových 

úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom 
fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov. 

Náplň práce: 
Náplň práce koordinátora/ky zahŕňa najmä: 
- Koordináciu aktivít NP PVP MRK v obciach; 
- Spoluprácu s prijímateľom NP PVP MRK, s obcami, externými dodávateľmi služieb, 

cieľovými skupinami obyvateľov a zainteresovanými inštitúciami; 
- Zabezpečenie informovanosti v obci o realizácii NP PVP MRK; 
- Pomoc pri riešení ad hoc situácií súvisiacich s procesmi vysporiadania pozemkov; 
- Pomoc pri odstraňovaní identifikovaných rizík NP PVP MRK; 

 
Požadované vzdelanie: 
Vysokoškolské II. stupňa. 
 
Osobnostné predpoklady uchádzača: 
- Schopnosť orientovať sa v odbornej problematike vysporiadania pozemkov 

a stavebného konania; 
- Schopnosť orientovať sa v oblasti poskytovania osvety, informovania a mediácie 

v prostredí obcí obývaných príslušníkmi MRK; 
- Ochota cestovať a pracovať v teréne; 
- Dobrá znalosť obcí v regióne; 
- Znalosť MRK v regióne; 
- Kladný vzťah k práci s cieľovou skupinou MRK; 
- Samostatnosť, schopnosť riešiť konflikty, komunikatívnosť, asertivita, flexibilita, 

spoľahlivosť a zodpovednosť, tímová práca; 

Informácie o výberovom konaní: 
Uchádzač/ka zašle vyplnenú žiadosť o prijatie do zamestnania (vykonávaného na základe 

dohody o vykonaní práce) na pozíciu koordinátor/ka osvetových, informačných a mediačných 

aktivít NP PVP MRK, spolu s prílohami: 

1. motivačný list; 
2. podpísaný profesijný životopis; 
3. kópia diplomu najvyššieho dosiahnutého vzdelania. 
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V prípade záujmu uchádzača o zaradenie do evidencie uchádzačov o hore uvedenú pozíciu, 
prosíme uviesť v životopise nasledovný súhlas so spracovaním osobných údajov spolu s 
vlastnoručným podpisom: 

„V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, dávam týmto MV SR/ÚSVRK, IČO: 00151866, 
so sídlom Pribinova 2, 812 72 Bratislava, súhlas so spracovaním svojich osobných údajov 
(vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) 
pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie po dobu jedného roka, alebo do 
písomného odvolania súhlasu.“ 

Za účelom spracovania osobných údajov uchádzača pri zavedení predzmluvných vzťahov na 
základe výberového konania na inzerovanú pozíciu, budú osobné údaje uchádzača 
uchovávané po dobu jedného roka odo dňa skončenia výberového konania, alebo do 
odvolania písomného súhlasu uchádzačom. Po uplynutí jedného roka budú osobné údaje 
automaticky zlikvidované.  

Práva uchádzača, ako dotknutej osoby, sa spravujú ustanovením § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. 
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
 
Uvedenú dokumentáciu v slovenskom jazyku uchádzač/ka odošle elektronicky na e-mailovú 
adresu nppvp@minv.sk, alebo doručí prostredníctvom pošty v listinnej podobe na 
korešpondenčnú adresu: 
 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity 
Pribinova 2 
812 72 Bratislava 
Slovenská republika  

s označením na obálke: Koordinátor/ka osvetových, informačných a mediačných aktivít 
NP PVP MRK – PSK stredná časť 

Lehota na podanie žiadosti je zachovaná, ak je žiadosť odoslaná elektronicky, alebo podaná 
v listinnej podobe v posledný deň lehoty na prepravu prepravnej spoločnosti. Rozhodujúcou 
skutočnosťou pre zaradenie do výberového konania je dátum pečiatky doručovacej pošty na 
obálke. 
 
Znalosti a skúseností uchádzača budú predmetom posúdenia 1. kola výberového konania 
(realizovaného formou vyhodnocovania doručených podkladov). Vybraných uchádzačov, 
ktorých odborný profil bude zodpovedať požiadavkám NP PVP MRK, budeme kontaktovať s 
ponukou osobného pohovoru v lehote jedného mesiaca odo dňa zverejnenia pracovnej 
ponuky koordinátora/ky osvetových, informačných a mediačných aktivít NP PVP MRK na 
webovej stránke MV SR/ÚSVRK. Osobný pohovor sa bude odohrávať formou odbornej 
diskusie k danej problematike a prezentácie zámeru uchádzača pri vykonávaní tejto pozície. 

mailto:nppvp@minv.sk
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Uzávierka prijímania žiadostí na pozíciu koordinátora/ky je najneskôr do 16.10.2017 
 


