
 

 
                                                         

 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste 

Pracovná pozícia:                      OPATROVATEĽ/KA 

Popis práce: zabezpečovanie komplexnej starostlivosti o klientov / ranná  a večerná toaleta, 

kúpanie, kŕmenie, pomoc pri obliekaní, úprava a dezinfekcia lôžka.../, sprevádzanie klientov na 

odborné vyšetrenie, vykonáva pomocné a obslužné práce, pomáha pri zabezpečovaní voľnočasových 

aktivít 

Predpokladaný termín nástupu: ihneď 

Kvalifikačné požiadavky: ukončené nižšie stredné odborné vzdelanie príp. základné 

vzdelanie, opatrovateľský kurz v rozsahu minimálne 220 hodín, OSVEDČENIE o odbornej 

spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti 

Ďalšie požiadavky:empatia, pracovitosť,trpezlivosť,rozhodnosť, spoľahlivosť,komunikatívnosť 

                                         morálna bezúhonnosť, ochota pomáhať, zmysel pre spoluprácu 

Základná zložka mzdy (v hrubom): 677,50 € /mesiac 

(k základnej zložke mzdy sa pri kvalitnom plnení si pracovných povinností pripočíta i osobný 

príplatok, ktorým sa zvýši funkčný plat na cca.595 €, taktiež k tarifnému príplatku patrí osobný 

príplatok za zmennosť, príplatky za víkend a sviatok, nočný príplatok) 

Záujemci sa môžu individuálne telefonicky, príp. emailom hlásiť  personalistke a dohodnúť si 

termín pohovoru. Personálny pohovor sa uskutoční individuálne v zariadení „PENZIÓNU“, 

ZSS  Topoľčany za účasti vedúcej opatrovateľského oddelenia, p. riaditeľa a personalistky. 

Uchádzač si so sebou prinesie: žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis, doklad o 

ukončenom strednom odbornom vzdelaní a doklad o absolvovaní opatrovateľského kurzu v 

rozsahu min.220 hodín. 

Informácia o spracúvaní osobných údajov. 

Zaslaním požadovaných dokumentov alebo účasťou na pohovore ste oboznámený a udeľujete 
„PENZIÓNU, Zariadeniu sociálnych služieb Topoľčany súhlas so spracovaním vašich osobných údajov 
v rozsahu: titul, meno, priezvisko, kontaktná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, doterajšie pracovné 
skúsenosti. Uvedené údaje je nevyhnutné spracovávať kvôli vyhodnoteniu pohovoru a následnému 
informovaniu uchádzačov.  Vhodnou formou kontaktujeme len vybraného uchádzača. 

Podľa § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov môžete svoj súhlas kedykoľvek 
odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase 
pred jeho odvolaním. Bližšie informácie môžete získať na stránke www.penzionzss.sk , v záložke „Ochrana 
osobných údajov“. 

Kontaktná osoba: Ing. Veronika Šimunčíková, Tel.: 038/7626 812, e-mail: Veronika.Simuncikova@penzionzss.sk 


