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 I. 

Úvodné ustanovenia 

Na základe predchádzajúcich skúseností pri realizácií výberových konaní v súvislosti s implementáciou  

NP TSP v obciach v programovom období 2007-2013 a na základe podnetov, návrhov a otázok  

z regiónov v súvislosti s výberovými konaniami na pozície terénnych sociálnych pracovníkov 

a terénnych pracovníkov (ďalej TSP a TP) IA MPSVR SR zistila, že aktuálne platné pravidlá pre postup 

pri realizácii výberového konania na TSP a TP nezodpovedajú v plnej miere aktuálnym potrebám.  

Aplikáciou aktuálne platných pravidiel  by IA MPSVR SR  nereflektovala reálne potreby a požiadavky, 

vyplývajúce z realizácie projektu. Navrhované úpravy  prispejú  k skvalitneniu výkonu terénnej 

sociálnej práce v lokalitách a zároveň k naplneniu cieľov projektu NP TSP I. Tento dodatok č. 01/2016 

(ďalej len „dodatok“) mení a dopĺňa ustanovenia Prílohy č. 3 Príručky pre spolupracujúce subjekty 

zapojené do národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I s názvom Postup pri realizácii 

výberového konania na obsadzovanie pracovných pozícií TSP a TP.  

II. 

V kapitole A. Kvalifikačné predpoklady a požadované vzdelanie TSP a TP Prílohy č. 3 Príručky pre 

spolupracujúce subjekty zapojené do národného projektu Terénna sociálna práca v obciach 

I s názvom Postup pri realizácii výberového konania na obsadzovanie pracovných pozícií TSP a TP sa 

jej pôvodný text mení a nahrádza novým textom, ktorý znie:  

„Na to, aby mohol TSP alebo TP kvalifikovane vykonávať svoju prácu musí mať určité odborné 

vedomosti, zručnosti a sociálne kompetencie. Časť z nich získava stredoškolským či vysokoškolským 

štúdiom a následnou praxou vo sfére sociálnej práce; časť sa osvojuje dodatočným vzdelávaním 

(absolvovanie tréningov, výcvikov a školení) a praxou – výkonom terénnej sociálnej práce a odbornou 

supervíziou. 

Minimálne požadované vzdelanie pre pozíciu TSP: 

Predpokladom k výkonu povolania terénneho sociálneho pracovníka je odborná spôsobilosť, 

spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť, osobnostné predpoklady.  

Vzdelanie:  

 ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca,1 alebo  

 

 ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, 

verejná politika a verejná správa alebo v študijných odboroch pedagogického zamerania, alebo 

má uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní podľa osobitného predpisu v prípade, ak 

                                                           
1 V zmysle § 5 ods. 1a 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. 
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k 1. januáru 2015 vykonával pracovné činnosti, ktoré svojím charakterom  zodpovedajú sociálnej 

práci podľa zákona č. 219/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov2 alebo 

 

ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v odbore sociálna práca v prípade, ak k 1. januáru 2015 

pracoval na pozícii terénneho sociálneho pracovníka.3“  

V kapitole C. Postup pri obsadzovaní miest TSP a TP Prílohy č. 3 Príručky pre spolupracujúce subjekty 

zapojené do národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I s názvom Postup pri realizácii 

výberového konania na obsadzovanie pracovných pozícií TSP a TP sa jej pôvodný text mení 

a nahrádza novým textom, ktorý znie: 

„Obec/MVO zapojená do NP TSP I, s ktorou IA MPSVR SR uzatvorila Zmluvu, je povinná 

na obsadenie pozícií TSP a  TP zorganizovať výberové konanie s výnimkou prípadov, keď obsadzuje 

pracovné pozície zamestnancami, ktorí boli v obci/MVO zaradení k 31.10.2015 na pozíciách TSP, TP 

a ATSP financovaných z prostriedkov ESF v rámci NP TSP v obciach a ktorí spĺňajú minimálne 

kvalifikačné predpoklady uvedené v časti A tejto prílohy.  

Uchádzač sa môže uchádzať zároveň o pozíciu TSP aj o pozíciu TP, pokiaľ spĺňa požadované 

kritériá a uvedie svoj záujem v žiadosti o prijatie do pracovného pomeru. 

Miestnosť, v ktorej sa výberové konanie realizuje, musí byť viditeľne označená plagátom, informujúcim 

o realizácii aktivít národného projektu v obci, ktorý je dostupný na stránke NP TSP I v sekcii 

Dokumenty.   

S výnimkou vyššie uvedených prípadov je obec/MVO povinná obsadzovať pozície TSP a TP podľa 

nasledujúceho postupu: 

1. Obec/MVO zašle IA MPSVR SR na schválenie oznam o výberovom konaní na e-mailovú 

adresu vk@ia.gov.sk. IA MPSVR SR spracuje oznam o VK a zašle obci/MVO súhlas 

s realizáciou výberového konania. Oznam o výberovom konaní (ďalej len „oznam“) musí 

obsahovať: 

a. adresu vyhlasovateľa výberového konania,  

b. presný názov pracovnej pozície, ktorá sa výberovým konaním obsadzuje s uvedením 

počtu obsadzovaných miest, 

c. termín uzávierky a miesto podávania žiadostí o prijatie do pracovného pomeru, 

pričom obec/MVO je povinná stanoviť nasledujúce kritériá: 

i. žiadosti o prijatie do pracovného pomeru musia mať písomnú formu, 

                                                           
2 V zmysle § 45 ods. 1a 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.  
3 V zmysle § 45 ods. 4 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. 

mailto:vk@ia.gov.sk
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ii. v žiadosti o prijatie do pracovného pomeru musí byť jednoznačne 

určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa uchádzač uchádza (teda 

o pozíciu TSP alebo o pozíciu TP alebo o obe pozície TSP a TP), 

iii. uzávierka podávania žiadostí o prijatie do pracovného pomeru musí byť 

najmenej tri pracovné dni pred termínom výberového konania,  

d. miesto, dátum a čas výberového konania, 

e. kvalifikačné predpoklady pre dané pozície v súlade s časťou A tohto dokumentu 

s upozornením, že na výberové konanie budú pozvaní všetci uchádzači, ktorí dané 

kvalifikačné predpoklady spĺňajú, 

f. výberové kritériá v súlade s časťou B tohto dokumentu, 

g. dátum predpokladaného vzniku pracovného pomeru, 

h. miesto výkonu práce, 

i. popis práce, 

j. obsahové náležitosti, ktoré musí žiadosť o prijatie do pracovného pomeru obsahovať: 

i. životopis, 

ii. doklad o o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,  

iii. súhlas so spracovaním osobných údajov a ich poskytnutím IA MPSVR SR 

v prípade, že bude uchádzač úspešný, 

k. žiadosť o prijatie môže byť podporená odporúčaniami a pracovnými hodnoteniami od 

predchádzajúcich zamestnávateľov alebo organizácií, s ktorými uchádzač 

spolupracoval, 

l. uchádzači, ktorých žiadosti do výberového konania boli zaslané po termíne uzávierky, 

nebudú zaradení do výberového konania, 

m. antidiskriminačnú klauzulu: „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 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).“,  

n. označenie NP TSP I a poskytovateľa finančných prostriedkov (Európsky sociálny 

fond, Operačný program Ľudské zdroje, IA MPSVR SR) podľa vzoru v prílohe č.1. 
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Vzor Oznamu o výberovom konaní je v prílohe č. 2 tohto dokumentu. 

2. IA MPSVR SR do 5 pracovných dní od doručenia skontroluje správnosť a úplnosť oznamu a 

v prípade nedostatkov vyzve obec/MVO na ich odstránenie. V prípade, že oznámenie spĺňa 

všetky stanovené kritériá, IA MPSVR SR zašle obci/MVO súhlas s uskutočnením výberového 

konania emailom na emailovú adresu, uvedenú zmluve o spolupráci. Zároveň IA MPSVR SR 

obec/MVO informuje, či sa na výberovom konaní zúčastní zástupca IA MPSVR SR ako člen 

výberovej komisie. Po vydaní súhlasu IA MPSVR SR obec/MVO zverejní oznam podľa bodu 

4. 

3. Obec/MVO e-mailom oznámi výberové konanie najmenej 7 pracovných dní pred jeho 

uskutočnením územne príslušnému Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a Úradu 

splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (resp. jeho príslušnej regionálnej kancelárii), 

ktorí môžu menovať  svojho zástupcu do výberovej komisie. 

4. Obec/MVO zverejní oznam v obci realizácie projektu na verejne dostupnom mieste najmenej 

14 dní  pred uzávierkou  prijímania žiadostí do výberového konania. Ponechá oznámenie 

zverejnené najmenej do dňa uzávierky prijímania žiadosti. Povinnými spôsobmi zverejnenia 

oznamu sú: 

a. zverejnenie na informačnej tabuli obce/, v ktorej sa bude terénna sociálna práca 

vykonávať, 

b. zverejnenie na webstránke obce, v ktorej sa bude terénna sociálna práca vykonávať 

a na webstránke MVO (ak webstránku prevádzkuje), 

c. zverejnenie na informačnej tabuli územne príslušného Úradu práce, sociálnych vecí 

a rodiny. 

Tiež sa odporúča zverejnenie oznamu v lokalite, kde žije cieľová skupina,  prostredníctvom 

obecného rozhlasu, na informačnej tabuli v komunitnom centre (ak je v obci prevádzkované) 

alebo inými spôsobmi, ktoré zabezpečia informovanosť potenciálnych uchádzačov 

o pracovnej príležitosti. IA MPSVR SR zabezpečí zverejnenie na webstránke IA MPSVR SR. 

5. Uzávierka prijímania žiadostí o prijatie do pracovného pomeru je maximálne 3 dni pred 

uskutočnením VK. Po uzávierke prijímania žiadostí o prijatie do pracovného pomeru 

obec/MVO zorganizuje otváranie obálok, na ktoré je povinná pozvať aj príslušného RK, ktorý 

sa môže otvárania obálok zúčastniť. Obec/MVO skontroluje splnenie kvalifikačných 

predpokladov jednotlivých uchádzačov, ktorí sa do výberového konania prihlásili. Z otvárania 

obálok vypracuje zápisnicu, ktorá bude prílohou zápisnice z VK (vzor zápisnice je v prílohe). 

Na výberové konanie obec/MVO pozve všetkých uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné 

predpoklady pre dané pozície zverejnené v ozname. Prihláseným uchádzačom, ktorí 

kvalifikačné predpoklady nespĺňajú, obec/MVO môže oznámiť, že ich na výberové konanie 

nepozýva z dôvodu nesplnenia kvalifikačných predpokladov. Nedoložené doklady je možné 
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predložiť aj osobne v deň realizácie VK. A predloženie kompletných dokladov je nevyhnutnou 

podmienkou účasti uchádzača na VK.  

6. Výberové konanie sa uskutoční v čase a na mieste stanovenom v ozname. V odôvodnených 

prípadoch môže obec/MVO výberové konanie pred jeho uskutočnením zrušiť alebo ho 

presunúť, o čom musí bez zbytočného odkladu informovať IA MPSVR SR, miestne príslušný 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity 

(e-mailom alebo telefonicky). O zrušení výberového konania a náhradnom termíne 

výberového konania obec/MVO informuje verejnosť spôsobmi, určenými v bode 4. 

O náhradnom  termíne výberového konania je obec/MVO povinná písomne informovať aj 

všetkých uchádzačov, ktorí boli na výberové konanie pozvaní. 

7. Výberové konanie sa uskutočňuje pred komisiou, ktorú zriadi a zvolá obec/MVO. Výberová 

komisia v rámci procesu výberového konania je zložená najmenej z troch členov. Členmi 

výberovej komisie môžu byť: 

a. zástupca obce/MVO,  

b. zástupca IA MPSVR SR,  

c. zástupca miestne príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, 

d. zástupca Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, 

e. zástupcovia iných organizácií pôsobiacich v lokalite, v ktorých sa má terénna sociálna 

práca vykonávať (napr. miestne mimovládne organizácie pôsobiace v oblasti sociálnej 

práce, napr. SČK, charity  a podobne). 

Za každú inštitúciu môže byť menovaný len jeden zástupca, ktorý musí mať o svojom 

menovaní písomný doklad vydaný inštitúciou, ktorá ho delegovala (napríklad list podpísaný 

nadriadeným zamestnancom menovaného alebo štatutárnym orgánom organizácie). 

Zástupca IA MPSVR SR sa vždy zúčastňuje výberového konania ako člen výberovej 

komisie. 

8.  Obec/MVO najmenej deň pred uskutočnením výberového konania oznámi (e-mailom alebo 

písomne) členom komisie mená uchádzačov na pracovné pozície, ktorí boli na výberové 

konanie pozvaní, aby mohli v prípade zistenia možnej zaujatosti člena výberovej komisie 

podľa bodu 9 zabezpečiť za seba náhradu. 

9. Pri výberovom konaní musí byť vylúčený akýkoľvek konflikt záujmov, najmä možná zaujatosť 

(či už v prospech alebo neprospech ktoréhokoľvek z uchádzačov), ktorá by mohla ohroziť 

nestranné a objektívne rozhodovanie výberovej komisie. Zaujatosť môže byť spôsobená 

rodinnou alebo citovou spriaznenosťou, ekonomickým alebo akýkoľvek iným s verejným 

záujmom nesúvisiacim záujmom, zdieľaným medzi členom výberovej komisie a uchádzačom 

na pracovnú pozíciu. Za možnú zaujatosť sa považuje najmä situácia, keď sú člen výberovej 

komisie a uchádzač: 
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a. v rodinnom vzťahu alebo sú blízkymi osobami podľa § 116 zákona č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,  

b. spoločníkmi, akcionármi, alebo konateľmi tej istej obchodnej spoločnosti alebo sú 

akokoľvek personálne prepojení v rámci svojho pôsobenia a/alebo uplatňovania 

vplyvu na riadenie alebo na činnosť iného subjektu s majetkovou účasťou. 

V prípade, že existuje riziko zaujatosti člena výberovej komisie, popísané vyššie vo vzťahu ku 

ktorémukoľvek uchádzačovi na pracovnú pozíciu, musí o tom člen výberovej komisie 

informovať bez zbytočného odkladu a táto skutočnosť sa zaznamená do zápisnice 

z výberového konania. Člen výberovej komisie, u ktorého bola zistená možná zaujatosť vo 

vzťahu ku ktorémukoľvek uchádzačovi pozvanému na výberové konanie, sa nemôže 

zúčastňovať na práci ani na rozhodovaní výberovej komisie.  

V prípade, že bude možná zaujatosť dodatočne identifikovaná a táto nebola 

zaznamenaná v zápisnici, alebo ak nebola možná zaujatosť vylúčená (vo výberovej 

komisii rozhodoval člen, ktorý mohol byť zaujatý v zmysle tohto ustanovenia), bude 

výsledok výberového konania neplatný a pracovná zmluva, ktorá bola uzatvorená na 

základe takéhoto výberového konania, nebude zo strany IA MPSVR SR financovaná. 

10. Výberová komisia si na svojom zasadaní volí predsedu komisie. Predseda komisie  

- dohliada, aby VK prebiehalo v súlade s týmto postupom, 

- zodpovedá, že zápis z VK obsahuje povinné náležitosti uvedené v tomto postupe. 

11. Výberové konania na pozície TSP a TP musia byť oddelené. Výberová komisia najprv uzavrie 

výberové konanie na jednu pozíciu, až následne pokračuje vo výberovom konaní na pozíciu 

druhú. Odporúča sa najprv vykonať výberové konanie na pozíciu TSP a po jeho uzavretí na 

pozíciu TP (keďže neúspešní uchádzači na pozíciu TSP, ktorí uviedli v žiadosti záujem o obe 

pozície, sa môžu uchádzať o pozíciu TP – viď bod 1, písm. c, ods. ii.). 

12. Výberová komisia sa pri obsadzovaní každej pozície (TSP a TP) oboznámi s  dokladmi 

predloženými uchádzačmi. Zástupca IA MPSVR SR stručne oboznámi členov výberovej 

komisie s výberovými kritériami uvedenými v tomto dokumente. S uchádzačmi, ktorí spĺňajú 

kvalifikačné predpoklady pre danú pozíciu (časť A) a dostavili sa na výberové konanie, 

uskutoční výberová komisia osobný pohovor, prípadne písomnou formou overí profesionálne 

a osobnostné predpoklady uchádzačov. Dotazník môže vypracovať zástupca IA MPSVR SR, 

resp. zástupca zamestnávateľa. V osobnom pohovore sa overuje spôsobilosť na výkon práce 

na obsadzovanej pozícii v zmysle napĺňania výberových kritérií (časť B).  

13. Výberová komisia vyberie pre jednotlivé pracovné pozície (TSP a TP) uchádzačov 

najvhodnejších z pohľadu výberových kritérií, s ktorými navrhne uzatvorenie 

pracovnoprávneho vzťahu. Výberová komisia rozhoduje konsenzuálne. Iba, ak sa komisia 

nevie zhodnúť na kandidátovi, rozhoduje sa väčšinovým hlasovaním jej členov. V prípade, že 
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výberová komisia nedospeje  k jednoznačnému záveru, je potrebné výberové konanie 

opakovať. 

14. Výberová komisia môže zároveň rozhodnúť o výbere náhradníkov na jednotlivé obsadzované 

pracovné miesta. Na každé z obsadzovaných pracovných miest môže byť určený najviac 

jeden náhradník, ktorý musí spĺňať kvalifikačné predpoklady pre danú pozíciu a zároveň musí 

byť najvhodnejší z pohľadu výberových kritérií. V prípade, že vybraný TP spĺňa kvalifikačné 

kritériá a zároveň je najvhodnejší z pohľadu výberových kritérií, môže byť náhradníkom za 

vybraného TSP. 

15. Náhradníkom vybraným výberovou komisiou môže obec/MVO ponúknuť pracovnú pozíciu 

v prípade, že uchádzač, s ktorým výberová komisia odporučila uzavrieť pracovnoprávny 

vzťah, nezačne alebo prestane pozíciu vykonávať do doby šiestich mesiacov odo dňa 

výberového konania. Obec/MVO sa však môže aj počas tejto doby rozhodnúť pre 

uskutočnenie nového výberového konania podľa postupu stanoveného v tomto dokumente 

a neobsadzovať neobsadené alebo uvoľnené pozície náhradníkmi. Po uplynutí doby 

šiestich mesiacov môže obec/MVO obsadzovať neobsadené alebo uvoľnené pozície iba na 

základe nového výberového konania.  

16. O výsledkoch a priebehu výberového konania komisia na každé z obsadzovaných miest (teda 

zvlášť TSP a TP) urobí zápis, ktorý podpíšu všetci členovia komisie. Zápis musí obsahovať: 

a. dátum a miesto zasadnutia výberovej komisie, 

b. meno, nominujúcu organizáciu a vlastnoručný podpis každého z členov komisie, 

c. meno člena komisie, ktorý bol zvolený za predsedu komisie, 

d. presný názov pracovnej pozície, ktorá sa výberovým konaním obsadzuje s uvedením 

počtu obsadzovaných miest, 

e. mená uchádzačov, ktorí sa prihlásili do výberového konania,  

f. popis spôsobu výberu uchádzačov,  

g. mená uchádzačov, ktorí boli komisiou vybratí na jednotlivé pozície a náhradníkov na 

jednotlivé pozície vrátane a zdôvodnenie výberu (splnenie kvalifikačných 

predpokladov podľa časti A a výberových kritérií podľa časti B), 

h. prípadné pripomienky voči procesu a výsledkom výberového konania zo strany 

niektorého člena komisie alebo oznámenie o možnej zaujatosti člena výberovej 

komisie. 

17. Obec/MVO zašle zápis z výberového konania v termíne najneskôr do 7 kalendárnych dní 

od jeho konania nasledujúcim subjektom: 

a. IA MPSVR SR, 

b. členom komisie. 
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18. Obec/MVO zašle IA MPSVR SR spolu so zápisom aj súhlas na spracovanie osobných údajov, 

životopis, diplom, alebo iný relevantný doklad preukazujúci splnenie kvalifikačných podmienok 

od uchádzačov, s ktorými bude na základe výberového konania uzatvorená pracovná zmluva 

na príslušnú pozíciu. 

19. IA MPSVR SR posúdi predložený zápis a dokumentáciu a obvykle do 14 dní vydá písomné 

stanovisko o schválení, resp. neschválení výberového konania (lehota sa môže predĺžiť 

v prípade sťažností a ich preskúmavania zo strany IA MPSVR SR). 

a. V prípade, že pri overení dodržania postupov výberového konania nebude zistené 

porušenie stanoveného postupu výberového konania, IA MPSVR SR schváli proces 

a výsledky výberového konania. 

b. V prípade, že pri overení dodržiavania postupov výberového konania bude zistené 

porušenie stanoveného postupu výberového konania, IA MPSVR SR to písomne 

oznámi obci/MVO. V tomto prípade IA MPSVR SR zašle nesúhlas s výsledkami 

výberového konania a vyzve obec/MVO na opakovanie výberového konania. 

V prípade, že obec/MVO s  uchádzačmi, ktorí boli vybraní na základe výberového 

konania, ktoré IA MPSVR SR neschválila, uzatvorí pracovnú zmluvu, bude IA MPSVR 

SR považovať výdavky spojené so zamestnávaním a výkonom práce TSP a TP za 

neoprávnené a náklady bude znášať obec/MVO. 

20. Na základe písomného schválenia výsledkov výberového konania vydaného IA MPSVR SR 

obec/MVO uzatvorí pracovnú zmluvu s vybranými uchádzačmi na obsadzované pozície podľa 

rozhodnutia výberovej komisie. Výdavky spojené so zamestnávaním a výkonom práce 

TSP a TP sú oprávnené až po vydaní písomného schválenia výsledkov výberového 

konania zo strany IA MPSVR SR.“ 

 

                                                                          III. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu generálnym riaditeľom IA 

MPSVR SR. 

2. Ostatné ustanovenia Postupu pri realizácii výberového konania na terénnych sociálnych 

pracovníkov (TSP) a terénnych pracovníkov (TP)  NP TSP I ostávajú nedotknuté obsahom 

tohto dodatku a zostávajú v platnosti bez zmien. 

 


