
 

Oznámenie o vyhlásení výberového konania 

Obec BLATNÉ REMETY, Obecný úrad BLATNÉ REMETY, BLATNÉ REMETY 26, 072 44 BLATNÉ REMETY 

vyhlasuje výberové konanie                                                                                                                                          

na 5 pracovných miest – 1x odborný poradca; 2x asistent sociálnej práce, 2x peer pracovník 

v projekte „Krok za krokom v obci Blatné Remety“.  

Výberové konanie sa uskutoční dňa  29.06.2022 o 15:00 hod. v priestoroch zasadačky na                  

Obecnom úrade v BLATNÝCH REMETÁCH.  

Záujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania spolu 

s povinnými prílohami doručiť osobne, alebo zaslať poštou na adresu obecného úradu.                

Obálku označia nápisom: ,,Výberové konanie _“Krok za krokom“  – NEOTVÁRAŤ!“                                                                                                                                                                                                   

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 28.06.2022 do 13:00 hod.  

(rozhodujúcou pre zaradenie do výberového konania bude dátum pečiatky doručovacej pošty na 

obálke).      Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po stanovenom 

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 (forma Europass),                                                                                                         

•      doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,                                                                                                                   

•      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),                                                                                                                       

•      výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,1 

Minimálne kvalifikačné predpoklady pre pozíciu:       

odborný poradca 

- VŠ I. stupeň v odbore andragogika, personálny manažment, ekonomika, manažment, ľudské 
zdroje, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa alebo študijné 
odbory pedagogického zamerania a súvisiace humanitné odbory, financie, bankovníctvo, 
účtovníctvo, ekonómia, matematika a súvisiace humanitné odbory a 3 roky praxe alebo VŠ II. 
stupeň v tých istých odboroch a 1 rok praxe alebo maturita (príp. iné vysokoškolské štúdium) 
a 5 rokov praxe alebo platná registrácia v Slovenskej komore psychológov a 1 rok praxe v 
prípade odborného poradcu, ktorý poskytuje psychologické poradenstvo (psychologické 
poradenstvo nemôže poskytovať odborný poradca bez platnej registrácie v SKP).  

Za prax odborného poradcu sa považuje obdobie práce s cieľovou skupinou (bod 2.2; prípadne s 
obdobnou  
cieľovou skupinou, t. j.: znevýhodnené osoby alebo zraniteľné osoby v zmysle zákona 112/2018 Z. z. o 

sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov; alebo 

uchádzači o zamestnanie, záujemcovia o zamestnanie, znevýhodnení uchádzači o zamestnanie, 

občania so zdravotným postihnutím v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti). 



asistent sociálnej práce  

Kvalifikačné predpoklady v zmysle § 5 a § 45 zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o 

podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov. 

peer pracovník  

- vek minimálne 18 rokov,                                                                                                                                                               

- uchádzač nesmie byť právoplatne odsúdený za trestný čin podľa „1. hlavy Trestné činy proti životu a        

zdraviu“ Trestného zákona č.300/2005 Z. z. a akýkoľvek zločin v zmysle Trestného zákona č.300/2005   

Z. z.  

Ostatné informácie budú priblížené pri výberovom konaní.   

 
1
 Originál alebo notárom overená kópia výpisu z registra trestov nie staršia ako 3 mesiace, musí byť uchádzačom 

predložená najneskôr pred podpisom pracovnej zmluvy.
 

Na výberové konanie budú pozvaní všetci záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ďalšie 

predpoklady na danú pozíciu. Neúspešných kandidátov o výberovom konaní už obec nebude 

kontaktovať.   

Miestom výkonu práce je obec BLATNÉ REMETY.  Dátum predpokladaného nástupu do 

zamestnania je 01. júla 2022  

Zásada nediskriminácie:            

 V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania  je pri výberovom konaní je 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 zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, 

roku 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). 

V Blatných Remetách dňa 23.06.2022                                 .........................................................            

starosta obce Blatné Remety                                                                       

Ľuboš  S L I Š K O   v.r.                                            

 

 

Zverejnené na vývesnej tabuli obce Blatné Remety dňa: 23.06.2022 
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