
 
PATRIA- Domov dôchodcov v Galante, so sídlom: Švermova 1457/16, 924 01 Galanta 

Zriaďovateľ:  Mesto Galanta 

vyhlasuje podľa § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme  

výberové konanie na obsadenie pozície 

vedúci ošetrovateľsko opatrovateľského úseku 

 

Kvalifikačné predpoklady v zmysle § 12 bod (4) a) b) nariadenia vlády o odbornej spôsobilosti na 

výkon zdravotníckeho povolania č. 296/2010 Z. z.: 

• odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 11 ods. 1 písm. c),  t. j. 

VŠ vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe ošetrovateľstvo v študijnom 

odbore ošetrovateľstvo, ak VŠ prvého stupňa bolo získané v bakalárskom študijnom programe 

v študijnom odbore ošetrovateľstvo,  

• odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom zo 

špecializovaných odborov uvedených v prílohe č.3 časti D písm. a) uvedeného nariadenia vlády  

Iné kritériá a požiadavky: 

• prax v odbore minimálne 5 rokov za posledných 10 odpracovaných rokov,  

• riadiace a organizačné schopnosti, komunikačné a prezentačné zručnosti, schopnosť vedenia 

a motivácie pracovného tímu, zodpovedný prístup k práci, samostatnosť, flexibilita pri plnení 

úloh, odolnosť voči stresu, príjemné vystupovanie voči klientom, ochota vzdelávania sa,  

• morálna a občianska bezúhonnosť, 

• aktívna práca s PC, 

• predpokladaný nástup marec 2022, prípadne dohodou. 

Zoznam  požadovaných dokladov: 

• žiadosť o účasť vo výberovom konaní s uvedením svojho súhlasu na spracovanie osobných 

údajov v súlade zo zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov  a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

• overená kópia dokladov o vzdelaní, preukazujúca splnenie kvalifikačného predpokladu  

• profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní a pracovného zaradenia 

a motivačný list, 

• výpis z registra trestov ( nie starší ako 3 mesiace), 

• doklad o registrácii v komore sestier a pôrodných asistentiek, 

• čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti, 

• kontaktné údaje: e-mail, telefónne číslo. 

Ponúkaný plat: 1 500 – 1 600 € brutto. 

Žiadosť a požadované doklady je potrebné doručiť do 11.03.2022 na adresu: Patria – Domov    

dôchodcov v Galante, Švermova 1457/16, 924 01 Galanta. Obálku označiť: ,,Výberové konanie 

vedúci ošetrovateľsko opatrovateľského úseku – Neotvárať  “.  

 

Bližšie informácie poskytuje Mgr. Edita Molnosiová, e-mail: molnosiova@patriaddgalanta.sk 

Vybraní uchádzači budú informovaní o termíne pohovoru. Kontaktovať budeme len kandidátov,  ktorí 

spĺňajú požadované kritériá. Vyhradzujeme si právo nevybrať ani jedného z uchádzačov. 

V Galante dňa 17.02.2022    

                Ing. Rita Kubíková v. r. 

         riaditeľka Patria – DD v Galante 

mailto:molnosiova@patriaddgalanta.sk

