
 

1 

 

 

Č. k.: 237/2021-001, 1180/21 

vyhlasuje výberové konanie na 

 

pracovné miesto opatrovateľka  

 

Miesto výkonu práce:    Obec Sirník  

 

Termín nástupu do zamestnania:  01.11.2021 

 

Druh pracovného pomeru:   pracovný pomer na dobu určitú do 31.10.2023 

 

Ponúkaný plat:     minimálna mzda   

 

 

Informácie o pracovnom mieste 

 

Náplň práce:  

 pomoc klientom pri sebaobslužných úkonoch, pri úkonoch starostlivosti 

o domácnosť (osobná hygiena, stravovanie, nákupy, bežné upratovanie a pod.), 

pri základných sociálnych aktivitách  

 sprevádzanie klientov na lekárske vyšetrenia a na vybavovanie úradných 

záležitostí 

 prihliadanie na individuálne potreby klienta, aktivizovanie klienta podľa jeho 

schopností a možností 

 

 

Požiadavky na zamestnanca:  

Kvalifikačné predpoklady:  

 podľa § 84 zákona č. 448/2008  Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších 

predpisov  

 

 

Výberové konanie sa uskutoční dňa 29.10.2021  o 14:00 hod. v priestoroch  

 

Kultúrneho domu Sirník, Hlavná 152/21, 076 03  Sirník. 

 

 

Záujemcovia o  uvedenú pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie  

do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu Obec Sirník, Hlavná 152/21, 

076 03 Sirník.  

 

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 29.10.2021 do 12:00 hod.  
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Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania budú doručené po termíne 

uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania. 

 

 

Zoznam požadovaných dokladov: 

 žiadosť o účasť na výberovom konaní, vrátane telefonického a e-mailového 

kontaktu 

 štruktúrovaný životopis 

 kópia dokladu o vzdelaní alebo kópia dokladu o získaní opatrovateľského kurzu 

 výpis z registra trestov 

 uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od 

predchádzajúceho zamestnávateľa alebo od organizácií, s ktorými v minulosti 

spolupracoval, 

 súhlas so spracovaním osobných údajov na osobitnom formulári  

 

 

 

V prípade, že na základe výberových kritérií komisia vyhodnotí viacerých uchádzačov ako 

vhodných na obsadzovanú pozíciu a počet úspešných uchádzačov je vyšší ako počet 

obsadzovaných pozícií, alebo sa o jednu pozíciu uchádzajú viacerí rovnocenní uchádzači, 

komisia posudzuje doplňujúce výberové kritériá: 

 komunikácia (jednanie s ľuďmi) 

 organizovanie a plánovanie práce 

 samostatnosť 

 trpezlivosť 

 spoľahlivosť 

 empatia 

 ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť) 

 znalosť jazyka cieľovej skupiny (maďarský), 

 osobný záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike súvisiacej 

s pracovnou náplňou  

 

 

Upozornenie: Na výberové konanie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí spĺňajú 

kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu. 

 

 

V Sirníku dňa 22.10.2021 

 

        Viktor Kalán 

        starosta obce  

 

 

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 22.10.2021 
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