
 

 
Mesto Handlová 

so sídlom Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová 

 
informuje  

o voľnom pracovnom mieste 
opatrovateľka mesta Handlová 

 
Pracovné miesto sa bude obsadzovať:  výberovým  pohovorom. 

 
Náplň práce, informácie o pracovnom  mieste: 

• poskytovanie opatrovateľskej služby v domácnosti klienta,  

• zabezpečovanie úkonov sebaobsluhy klienta, 

• zabezpečovanie úkonov starostlivosti o domácnosť klienta, 

• zabezpečovanie  základných sociálnych aktivít klienta, 

• zabezpečovanie dohľadu. 
 
Kvalifikačné predpoklady: 
1. minimálne nižšie stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo 

na poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo  
2. absolvovaný akreditovaný kurz opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín. 
 
Iné kritéria a požiadavky na výkon funkcie: 

• občianska bezúhonnosť, 

• spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,  

• samostatnosť a flexibilita v práci, 

• pozitívny prístup k práci,  

• empatia, 

• psychická odolnosť a fyzická zdatnosť. 

• prax v odbore  v danej oblasti výhodou (zohľadňuje sa dĺžka praxe, druh vykonávanej práce a dosiahnuté 
výsledky). 
 

Druh pracovného pomeru:  zastupovanie hlavného pracovného pomeru počas PN. 
 
Predpokladaný termín nástupu: 01.04.2020. 
 
Mzdové ohodnotenie: 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. 
 
Zoznam požadovaných dokladov: 

• písomná žiadosť o prijatie do zamestnania,  

• profesijný štruktúrovaný životopis, 

• motivačný list, 

• doklad o absolvovaní odbornej spôsobilosti získanej absolvovaním školení - kurz  opatrovania, doklad o 
vzdelaní - overená kópia, 

• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, 

• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti. 
 

Písomné žiadosti o účasť na výberovom pohovore s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne 
do podateľne mestského úradu, alebo poštou na adresu: Mestský úrad,  Námestie baníkov 7, 972 51 
Handlová v zalepenej obálke označenej  heslom: „Výberový pohovor – opatrovateľka mesta Handlová – 
neotvárať“ v termíne do 16.03.2020 do 16,00 hod.. 
Dátum, miesto a hodinu výberového pohovoru písomne oznámi príslušná výberová komisia tým uchádzačom, ktorí 
splnia  požadované kritériá. 
V Handlovej, dňa 03.03.2020 
                                                                                                            Mgr. Silvia Grúberová 
                   primátorka mesta 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 


