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Výzva na obsadenie pracovnej pozície: Odborný expert – analytik 1  

Zamestnávateľ: Slovenský paralympijský výbor 

Slovenský paralympijský výbor hľadá záujemcov o odbornú činnosť na pozícii odborný expert – analytik 1 

v rámci národného projektu Sme si rovní realizovaného z Európskych štrukturálnych a investičných fondov. 

Jedná sa o projekt, ktorý pilotne overuje inovatívny systém sociálneho začleňovania osôb so zdravotným 

postihnutím (OZP) prostredníctvom vytvorenia siete regionálnych centier poskytujúcich pomoc, 

poradenstvo, pohybovú motiváciu pre pacienta po odchode zo zdravotníckych a rehabilitačných zariadení. 

Bližšie informácie o zamestnávateľovi www.spv.sk a o národnom projekte www.smesirovni.sk  

Pracovné podmienky a popis pracovnej činnosti: 

- Odborná analytická činnosť v domácom prostredí 

- Flexibilný pracovný čas 

- Spolupráca s erudovaným odborným tímom 

Rozsah a dĺžka pracovného pomeru: 

- Práca na dohodu o pracovnej činnosti mimo pracovného pomeru 

- Rozsah do 960 h. do 31.1.2023 

- Práca na dobu určitú  

Termín nástupu: ihneď  

Miesto výkonu: SR mimo bratislavského kraja 

Počet voľných pozícií: 1 

Hrubá hodinová odmena: 45 EUR 

Rozsah práce: 

Činnosť odborného experta pozostáva z analytickej činnosti  a rozboru životných podmienok osôb so 

zdravotným postihnutím, psychológie krízovej intervencie a služieb sociálneho začleňovania 

a komunitnej činnosti pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva, aplikované pri posudzovaní efektívnosti 

a účelnosti nastavenia inovatívneho systému centier včasnej pomoci na komunitnej úrovni formou peer 

to peer support v členení na jednotlivé výstupy: 

1. Spracovanie medziročných vyhodnotení pilotného fungovania siete centier (príprava 

a vyhodnocovanie dotazníka a skúseností) 

2. Spracovanie záverečnej štúdie fungovania regionálnych centier  
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Požadované minimálne kvalifikačné predpoklady:  

- ukončené VŠ II. stupňa v oblasti ekonomiky/sociálnych vied/pedagogiky/psychológie  

- minimálne 4 roky skúseností so spracovaním analytických dokumentov sociálneho 

a ekonomického rozvoja alebo z oblasti sociálnej inklúzie alebo životných podmienok OZP 

- 10 rokov praktických skúseností s krízovou intervenciou, motivovaním, sociálnym začleňovaním 

znevýhodnených skupín obyvateľstva 

- Preukázaná publikačná činnosť v relevantnej oblasti 

- Ovládanie aspoň jedného cudzieho jazyka na užívateľskej úrovni 

- Medzinárodné skúsenosti v relevantnej oblasti 

Spôsob prihlásenia: 

V prípade záujmu nám pošlite životopis spolu so žiadosťou a dokladom o ukončení požadovaného stupňa 

vzdelávania zašlite na e-mailovú adresu: info@smesirovni.sk  

Životopis musí preukazovať dostatočné odborné skúsenosti v požadovanej dĺžke rokov a publikačnú 

činnosť, v opačnom prípade budete vyzvaní na predloženie referencií k preukázaniu praxe. 

Do predmetu správy uveďte: Pracovná pozícia „OE1“. 

Predpokladaný termín pracovného pohovoru: prostredníctvom online aplikácie podľa dohody 

Ďalšie informácie k pozícii: info@smesirovni.sk 0908 212 725 

Zamestnávateľ si vyhradzuje právo reagovať len na ponuky uchádzačov, ktorí najlepšie vyhovujú opísanej 

pracovnej pozícii. Uchádzač zaslaním e-mailu so svojím životopisom dáva súhlas Slovenskému 

paralympijskému výboru na spracovanie osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane 

osobných údajov a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. 
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