
 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci 
Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia 

 

Kultúrne Združenie Rómov Slovenska, Na Hrbe 16, 97401 Banská Bystrica   

vyhlasuje výberové konanie na 

 

 jedno pracovné miesto  asistenta terénneho sociálneho pracovníka   (ATSP). 

 

Výberové konanie sa uskutoční dňa 21. septembra  2015 o 10.30 hod. v priestoroch   

komunitného centra Kultúrneho Združenia Rómov Slovenska, Tatranská 10, 97401 

Banská Bystrica (3.poschodie)    

 

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne 

doručiť alebo poštou zaslať na adresu Kultúrneho Združenia Rómov Slovenska t.j. Na Hrbe 

16, 97401 Banská Bystrica. Záujemcovia v svojej žiadosti jednoznačne určia záujem 

o pracovnú pozíciu ATSP . 

Uzávierka na podávania žiadostí o prijatie do pracovného pomeru je 17. septembra    

2015. Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania budú 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, 

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

 uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia 

od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií s ktorými v minulosti 

spolupracoval, 



   

 súhlas so spracovaním osobných údajov a ich poskytnutím IA MPSVR SR a Úradu 

splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v prípade, že bude uchádzač úspešný. 

 

Minimálne kvalifikačné predpoklady na pozíciu: 

1. ATSP: ukončené neúplné stredoškolské vzdelanie resp. nižšie stredné odborné 

vzdelanie.
1
  

Každý úspešný uchádzač, s ktorým prijímateľ uzatvorí zamestnanecký vzťah, musí spĺňať 

podmienku bezúhonnosti, ktorú dosvedčuje pred uskutočnením výberového konania 

predložením čestného vyhlásenia o bezúhonnosti
2
 (zamestnanec je povinný pred prijatím do 

pracovného preukázať zamestnávateľovi – prijímateľovi bezúhonnosť predložením výpisu 

z registra trestov). 

Výberové kritériá na pozíciu ATSP sú: 

 

1. Kvalifikačný predpoklad vzdelania: 

Ukončené vysokoškolské vzdelanie (I., II., alebo III. stupňa) v akreditovanom odbore 

sociálna práca podľa osobitného predpisu alebo uznaný doklad o takom vysokoškolskom 

vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou.  

Ukončené vysokoškolské vzdelanie (I., II., alebo III. stupňa) v inom odbore. 

Ukončené úplné / neúplné stredoškolské vzdelanie resp. nižšie stredné odborné  vzdelanie.  

2. Pracovné skúsenosti a 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). 

3. Znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky, maďarský a podobne). Znalosť jazyka a stupeň 

jazykovej spôsobilosti  uvádza uchádzač do životopisu.  

4. Predchádzajúca skúsenosť z vykonávania aktivít v lokalite, kde žije cieľová skupina 

(započítava sa aj účasť na organizovaní aktivačných prác, účasť na dobrovoľníckej  

alebo misijnej činnosti, komunitné aktivity a podobne, absolventská prax). 

                                                           

1 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. 
2 Záujemca nespĺňa kritérium bezúhonnosti, ak a) bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na nepodmienečný trest odňatia 

slobody vo výmere vyššej ako jeden rok, alebo b) priznal vinu za niektorý z trestných činov hrubo narušujúcich občianske 

spolužitie, proti rodine a mládeži, proti ľudskej dôstojnosti, proti ľudskosti. 



   

5. Odporúčania a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateľov  

alebo organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval. Predmetné kritérium je potrebné 

preukázať relevantným dokladom alebo uchádzač uvedie do životopisu kontaktné údaje  

na predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácie, s ktorými spolupracoval, z dôvodu 

možnosti preverenia údajov. 

6. Ďalšie vzdelávanie, ktorého cieľom je priebežné udržiavanie, zdokonaľovanie  

a dopĺňanie požadovaných vedomostí a schopností potrebných na vykonávanie pracovných 

činností v oblasti terénnej sociálnej práce (zohľadňuje sa rozsah vzdelávania, zameranie 

vzdelávania, získané certifikáty a podobne). 

Ďalšie vzdelávanie sa môže realizovať ako: 

 špecializačné vzdelávanie zabezpečované strednými školami alebo vysokými školami, 

nadväzujúcimi na získanú kvalifikáciu, 

 účasť na akreditovaných kurzoch, 

 účasť na školiacich akciách v sociálnej oblasti,  

 účasť na sociálno-psychologických výcvikoch, 

 pravidelná lektorská činnosť a publikačná činnosť., 

7. Schopnosť  riešiť konflikty – uchádzač uvádza do životopisu kedy a kde absolvoval takto 

zamerané vzdelávanie.  

8. Komunikačné zručnosti  – uchádzač uvádza do životopisu kedy a kde absolvoval takto 

zamerané vzdelávanie. 

Na výberové konanie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné 

predpoklady na danú pozíciu. V prípade, ak uchádzač nesplní kvalifikačné 

predpoklady, nebude pozvaný na výberové konanie. 

Miestom výkonu práce sú rómske komunity na území mesta Banská Bystrica menovite :    Na 

Hrbe, Cementárenská ulica, Na Skalici, Podlavická cesta a Riečka a Malachovská cesta   

a kancelária Kultúrneho Združenia Rómov Slovenska v priestoroch komunitného centra na 

Tatranskej ulici č. 10 v Banskej Bystrici.  Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 

1. október  2015. 

 

Popis práce ATSP: 

- Asistuje terénnemu sociálnemu pracovníkovi pri výkone jeho povinností.  

- Podľa pokynov TSP vykonáva odborne nenáročné úkony: 

o pomáha klientom pri vyplňovaní tlačív, 



   

o sprevádza  klienta do jednotlivých inštitúcií,  

o pripravuje stretnutia s rodinami klientov, 

o sprostredkúva kultúrny kontext vylúčenej komunity, 

o pomáha klientom tlmočením (z rómskeho, maďarského jazyka...) 

v komunikácii s TSP a inými inštitúciami. 

 

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri výberovom konaní zakázaná 

diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti 

k národnosti alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, 

manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, 

národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu 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 

ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný 

zákon). 

 

Kód ITMS projektu : 27120130580 

V Banskej Bystrici dňa 31.8.2015 

 


