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Mestská časť Košice – Sídlisko KVP, Trieda KVP č. 1, 040 23 Košice zverejňuje informáciu o 

voľnom pracovnom mieste s predpokladaným nástupom od  1.8.2022 na pozíciu :   

referent prvého kontaktu (sociálne veci)   

Kvalifikačné predpoklady na uvedenú pracovnú pozíciu   

      -    vyššie odborné vzdelanie získané absolvovaním akreditovaného vzdelávacieho programu 

            v odbore sociálne práca, sociálna a humanitárna práca, sociálno-právna činnosť   

- vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa v akreditovanom študijnom programe - sociálna 

prácu, sociálne služby a poradenstvo 

- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a akreditovaný kurz v oblasti sociálna práca, sociálne 

služby a poradenstvo v rozsahu najmenej 150 hodín a prax pri výkone povolania v oblasti 

sociálnej práce v trvaní najmenej 1 rok  

- predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme (§ 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone 

práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov) 

- ovládanie  práce s PC – Microsoft Office, práca s internetom  

 
Iné kritéria a požiadavky   

- flexibilita a komunikatívnosť  

- analyzovanie a riešenie problémov   

- schopnosť pracovať v tíme   

- spoľahlivosť, samostatnosť  

- schopnosť zvládať záťažové situácie, 

- prax v samospráve, prípadne v štátnej správe vítaná 

 

Požadované doklady  

- žiadosť o prijatie do zamestnania   

- profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením telefonického a písomného kontaktu  

- písomný súhlas uchádzača  so spracovaním osobných údajov pre potreby výberu podľa 

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov 

 

Platové zaradenie   

- funkčný plat na ponúkanú pozíciu je stanovený v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o 

odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

Pracovná náplň   

Oblasť sociálnoprávnej ochrany:  

- Poskytovanie pomoci dieťaťu v naliehavých prípadoch, spolupôsobenie pri výkone 

výchovných opatrení uložených súdom alebo orgánom sociálnoprávnej ochrany detí 

a sociálnej kurately. 

- Poskytovanie informácií fyzickej osobe, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo 

osvojiteľom a vyjadrovanie sa k spôsobu života tejto fyzickej osoby a jej rodiny. 
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- Poskytovanie pomoci na zachovanie a úpravu vzájomných vzťahov medzi dieťaťom 

a rodičom a úpravu rodinných pomerov dieťaťa, ak bolo dieťa umiestnené v zariadení 

na výkon ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia, alebo výchovného opatrenia.  

- Poskytovanie súčinnosti štátnym orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately pri zisťovaní rodinných pomerov, bytových pomerov a sociálnych pomerov 

dieťaťa a jeho rodiny na účely vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí 

a sociálnej kurately. 

- Vedenie evidencie detí, rodín a plnoletých fyzických osôb, pre ktoré vykonáva 

opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. 

 

Oblasť sociálnych služieb: 

- Poskytovanie základného sociálneho poradenstva.  

- Vedenie evidencie členov denného centra, zabezpečovanie činností v dennom centre. 

- Zabezpečovanie stravovania dôchodcov mestskej časti v jedálňach a zabezpečovanie  

poskytovania  príspevkov na stravovanie dôchodcov. 

- Vedenie evidencie jednorazových dávok, vyhotovovanie rozhodnutí o priznaní 

a zamietnutí jednorazových dávok  a vybavovanie agendy s tým súvisiacej. 

- Poskytovanie súčinnosti príslušným orgánom pri zabezpečovaní základných 

životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi.  

- Vybavovanie žiadostí o pomoc v náhlej núdzi. 

- Vybavovanie žiadostí o dotácie právnickým osobám a fyzickým osobám – 

podnikateľom  a ich predkladanie na prerokovanie do miestnej rady a miestneho 

zastupiteľstva (dvakrát ročne), po prerokovaní doriešenie všetkých žiadostí. 

 

Výber na pracovnú pozíciu sa uskutoční – osobným pohovorom. Kontaktovať budeme iba kandidátov 

spĺňajúcich všetky požiadavky. Za pochopenie ďakujeme. Termín pohovoru bude dohodnutý 

telefonicky, prípadne elektronicky.    

   

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte v termíne do 22.07.2022 

(piatok) do 12:00 hodiny na adresu:  

  

Miestny úrad MČ Košice-Sídlisko KVP  

Trieda KVP č. 1  

040 23 Košice  

  

alebo  e-mailom na adresu k1k@mckvp.sk  

 

 

 

 

 

 

 


