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MESTO BREZNO 
Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno 
 

 

 

 

 

 

Projekt terénnej sociálnej práce sa realizuje s podporou: 

           

PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOS  

 

Mesto Brezno - Mestský úrad Brezno, Nám. gen. M.R. Štefánika 1, Brezno 

 

vyhlasuje výberové konanie na 

 jedno pracovné miesto Asistenta terénneho sociálneho pracovníka (ATSP) 

 

Výberové konanie sa uskuto ní d a 10. júna  2015 o 9.00 hod. v priestoroch zasada ky 
Mestského úradu v Brezne, Nám. gen.M.R.Štefánika 2, 1 posch.  

 

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiados  o prijatie do zamestnania doru i  osobne, 
alebo poštou zasla  na adresu mestského úradu. Záujemcovia vo svojej žiadosti jednozna ne 
ur ia pozíciu, o ktorú majú záujem. 

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 5. júna 2015. Záujemcovia, 
ktorých žiadosti do výberového konania boli zaslané po termíne uzávierky, nebudú zaradení 
do výberového konania. 

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania: 

 žiados , v ktorej je jednozna ne ur ené, o ktorú pozíciu sa kandidát uchádza, 

 životopis uchádza a, 

 doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne aktuálne potvrdenie školy o štúdiu, 

 iné doklady potvrdzujúce spôsobilos  (certifikáty zo školení a podobne), 

 uchádza  môže predloži  aj odporú ania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho 
zamestnávate a alebo organizácií s ktorými v minulosti spolupracoval, 

 výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, 

 súhlas so spracovaním osobných údajov. 
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Kvalifika né predpoklady na pozíciu ATSP sú:  

1. V prípade uchádza ov, ktorí pôsobili ako TSP alebo ATSP v rámci predchádzajúcich projektov 

spolufinancovaných FSR alebo v rámci Programu podpory komunitnej sociálnej práce v obciach 

s vylú enou komunitou (od roku 2005): 

ukon ené základné vzdelanie pod podmienkou, že uchádza  je riadnym študentom odborného    

u iliš a, strednej odbornej školy, gymnázia alebo konzervatória. 

 

2. V prípade ostaných uchádza ov: 

ukon ené neúplné stredoškolské vzdelanie resp. nižšie stredné odborné vzdelanie.1  

Uchádza  o pozíciu TSP alebo ATSP musí preukáza  dosiahnuté vzdelanie dokladom (napr. 

diplom, vysved enie, certifikát), príp. aktuálnym potvrdením školy o štúdiu. V prípade prerušenia 

štúdia alebo pred asného ukon enia štúdia TSP alebo ATSP prestáva sp a  požadované 

predpoklady. 

Výberové kritériá na pozíciu ATSP sú: 

 
1. Pracovné skúsenosti, prax v oblasti terénnej sociálnej práce, prípadne práce  

v komunitách ohrozených alebo postihnutých sociálnym vylú ením (zoh ad uje sa napríklad 

d žka praxe, druh vykonávanej práce a dosiahnuté výsledky a podobne). 

2. Znalos  jazyka cie ovej skupiny (rómsky, ma arský a podobne). 

3. Znalos  cie ovej skupiny (pobyt v nej a podobne). 

4. Predchádzajúca skúsenos  z vykonávania aktivít v cie ovej skupine (zapo ítava sa aj ú as  na 

organizovaní aktiva ných prác, ú as  na dobrovo níckej alebo misijnej innosti, komunitné 

aktivity a podobne). 

5. Odporú ania a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávate ov alebo organizácií, 

s ktorými uchádza  spolupracoval. 

Na výberové konanie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí sp ajú kvalifika né 
predpoklady na danú pozíciu. 

Miestom výkonu práce sú lokality MRK: Brezno - Stromová ul., Záhradná ul.  as  Predné Halny, 
Zadné Halny, Bujakovo, Hlavina, Mládežnícka ul., Vrbová ul., Kiepka ul., Lichardova ul., Klepuš, ul., 
Židlovo ul.,  Fr. Krá a ul.  
Kancelária TSP a ATSP je v priestoroch  Mestského úradu, Nám. gen. M.R. Štefánika . 2, Brezno.  
 

                                                 
1 Nižšie stredné odborné vzdelanie (nižšie sekundárne), ktoré získa žiak úspešným absolvovaním posledného 
ro níka dvojro ného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej odbornej škole alebo úspešným 
absolvovaním posledného ro níka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v odbornom u ilišti, ktorý sa 
ukon uje závere nou skúškou; dokladom o získanom stupni vzdelania a zárove  o získanej kvalifikácii je 
vysved enie o závere nej skúške; v u ebných odboroch ur ených štátnym vzdelávacím programom môže by  
dokladom o získanej kvalifikácii aj výu ný list.
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Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiados  o prijatie do zamestnania zasla  

poštou, alebo doru i  osobne do podate ne Mestského úradu v Brezne v uzavretej obálke 

s ozna ením NEOTVÁRA  „Výberové konanie – ATSP“ na adresu: Mesto Brezno, Nám. 
gen. M.R. Štefánika 1, 97701 Brezno. 

Termín uzávierky na predkladanie žiadostí  je  5. jún 2015 do 12.00 h 

V prípade nedoloženia uvedených dokladov je nutné prinies  doklady osobne 
k výberovému konaniu v de  výberového konania.  

Uchádza i o miesto asistenta sociálneho pracovníka budú informovaní o splnení 

požadovaných podmienok pred za atím výberového konania.  

 

Predpokladaný termín nástupu na uvedenú pracovnú pozíciu je  1.júl 2015 
 

Popis práce ATSP: 

- Asistuje terénnemu sociálnemu pracovníkovi pri výkone jeho povinností.  

- Pod a pokynov TSP vykonáva odborne nenáro né úkony: 

 pomáha klientom pri vypl ovaní tla ív, 

 sprevádza  klienta do jednotlivých inštitúcií,  

 pripravuje stretnutia s rodinami klientov, 

 sprostredkúva kultúrny kontext vylú enej komunity, 

 pomáha klientom tlmo ením (z rómskeho, ma arského jazyka...) 

v komunikácii s TSP a inými inštitúciami. 

 

 

                                                                                                      JUDr. Tomáš Abel,PhD.,v.r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania  je pri výberovom konaní zakázaná diskriminácia 
z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo 
etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného 
stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýš ania, národného alebo sociálneho pôvodu, 
majetku, veku alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych 
vz ahoch a obdobných právnych vz ahoch ustanovuje  zákon . 365/2004 Z. z. o rovnakom 
zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (antidiskrimina ný zákon). 


