
 

Mesto Banská Bystrica zastúpené primátorom  mesta – Jánom Noskom  

príjme do pracovného pomeru uchádzača na pozíciu: 

opatrovateľ/ka 

Kvalifikačné predpoklady a iné kritéria: V zmysle zákona č.448/ 2008 Z.z. o sociálnych 

službách: absolvovaný akreditovaný kurz opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín alebo úplne 

stredné odborné vzdelanie získané v študijnom odbore so zameraním na opatrovanie alebo na 

poskytovanie zdravotnej starostlivosti. 

Druh práce a stručná charakteristika:  

- vykonávanie úkonov opatrovateľky v zariadení sociálnych služieb alebo v domácnosti 

občanov 

- úkony sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť a základné sociálne aktivity  

 

Zoznam požadovaných dokladov: 

- žiadosť o prijatie na uvedenú pozíciu, 

- štruktúrovaný životopis,  

- presnú adresu pre doručovanie písomností, e-mailovú adresu a telefonický kontakt, 

- fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,  

- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých uvádzaných údajov, čestné vyhlásenie o 

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

- súhlas so spracovaním osobných údajov (vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov 

sa nachádza na webovej stránke Mesta Banská Bystrica www.banskabystrica.sk – 

zamestnanie v samospráve). 

 

Predpokladaný termín nástupu: ihneď/prípadne dohodou  

Základná zložka mzdy: od 623,- € v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom 

záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Pracovisko: Zariadenie sociálnych služieb - KOMUCE, Krivánska 16-26, Banská Bystrica 

- Zariadene pre seniorov Jeseň, Internátna 10, Banská     

Bystrica 

                     Mesto Banská Bystrica            - opatrovateľská služba v domácnosti opatrovaného 

 

                      

 

http://www.banskabystrica.sk/


Ponúkané výhody:  

- príplatky za prácu v noci, soboty, nedele a sviatky  

- možnosť priznania osobného príplatku po skúšobnej dobe 

- 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce 

- odmeny pri životných jubileách 

- príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie 

- príspevok na stravovanie 

 

V prípade záujmu o prijatie do pracovného pomeru je potrebné doručiť žiadosť o prijatie 

s uvedenými kontaktnými údajmi osobne alebo poštou na adresu:  

 

Mestský úrad Banská Bystrica  

Československej armády 26  

974 01 Banská Bystrica  

 

Kontaktná osoba: Mgr. Denisa Lapšanská, 048/43 30 121 

Email: denisa.lapsanska@banskabystrica.sk 

 

 

 

 

 

 

 


