
Mesto Senec zastúpené primátorom mesta Ing. Dušanom Badinským prijme do pracovného 

pomeru  na obsadenie pracovnej pozície: 

„Referent terénnej opatrovateľskej služby“.  

Miesto výkonu práce: Mestský úrad Senec, Pribinova ulica č. 15, Senec; 

 

Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok; doba určitá na 1 rok s možnosťou 

predĺženia na ďalší rok (počas trvania projektu „Podpora opatrovateľskej služby v Senci II). 

 

Termín nástupu:  01.01.2022. 

 

Požadované kvalifikačné a iné predpoklady:  

 ukončené minimálne vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v študijnom odbore sociálna 

práca, sociálne služby alebo sociálne poradenstvo; 

 akreditovaný kurz opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín - výhodou; 

 prax v oblasti 3 roky,   

 znalosť príslušnej legislatívy;  

 bezúhonnosť v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z.; 

 práca s PC – Word, Excel, Internet, Outlook; 

 vodičské oprávnenie skupiny „B“; 

 

Osobnostné predpoklady: 

 empatia, ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť), trpezlivosť; 

 precíznosť, aktivita; schopnosť pracovať v tíme; 

 komunikatívnosť, zvládanie stresu; 

 

Náplň práce:  

1. spracúva a vyhotovuje zmluvu o poskytovaní sociálnej služby - opatrovateľskej služby 

a úhrade za poskytované úkony opatrovateľskej služby;  

2. vedie evidenciu prijímateľov sociálnej služby v územnom obvode; 

3. koordinuje vykonanú prácu opatrovateľky a usmerňuje opatrovateľky v domácnosti 

občana podľa jeho požiadaviek a zdravotného stavu; 

4. v prípade potreby vykonáva osobný zástup opatrovateliek v domácnosti; 

5. prešetruje sociálnu situáciu v domácnosti občana alebo v domácnosti rodinných 

príslušníkov; 

6. vybavuje úradné záležitosti v prípade osamelého občana, ak nie je schopný si ich vybaviť 

sám; 

7. kontroluje vykonanú prácu opatrovateliek, ich mesačných výkazov  a spracúva podklady 

mesačných výkazov opatrovateliek; 

8. vyhľadáva potenciálnych klientov v teréne; 

9. spolupracuje a kontaktuje lekárov zdravotníckych zariadení; 

10. poskytuje sociálne poradenstvo; 

11. vybavuje bežnú korešpondenciu za zverenú oblasť; 

12. sleduje aktuálne predpisy v oblasti sociálnej pomoci; 

13. vypracováva a zasiela monitorovacie správy, žiadosti o platbu a iné požadované 

dokumenty vyplývajúce zo zmlúv o poskytnutí nenávratných finančných príspevkov; 

14. vedie evidenciu žiadateľov mestských nájomných a sociálnych bytov; 



15.  spolupodieľa sa na tvorbe resp. aktualizácii všeobecne záväzných nariadení mesta a 

interných predpisov na zverenom úseku; 

16.  spolupracuje s obcami, úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, zdravotníckymi 

zariadeniami  a s inými orgánmi štátnej správy; 

17. vykonáva základnú finančnú kontrolu finančných operácií v zmysle platnej Smernice 

primátora mesta o finančnej kontrole v podmienkach Mesta Senec. 

 

Platové podmienky: 6. platová trieda 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 v z. n. p. s možnosťou osobného ohodnotenia a odmien; funkčný plat od 

871,50 € - 1 300 €; 

 

Zamestnanecké výhody a benefity: 

Zvýšená výmera dovolenky o 1  týždeň nad rámec zákonníka práce; 2 dni voľna 

v kalendárnom roku voľno na regeneráciu v zmysle kolektívnej zmluvy; príspevok na 

doplnkové dôchodkové poistenie; stravné lístky v hodnote 4,50 € (z toho zamestnávateľ 

prispieva 3,30 €); 

 

Zoznam požadovaných dokladov: 

 profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej dosiahnutej praxe vrátane 

uvedenia kontaktov na overenie si referencií; 

 fotokópia dokladu o vzdelaní; 

 čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v životopise; 

 súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov  v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.; 

 

Dátum a miesto podania žiadosti: 

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 03.11.2021 osobne do 

podateľne Mestského úradu, poštou na adresu Mestský úrad, Mierové námestie č. 8, 903 01  

Senec alebo mailom na adresu maczeakovaj@senec.sk. 

 

Mesto Senec si vyhradzuje právo pozvať na osobný pohovor len uchádzačov, ktorí na základe 

predložených dokladov spĺňajú požadované vzdelanie a iné predpoklady.  

 

Bližšie informácie o pracovnom mieste: Mgr. Gabriela Lócziová, vedúca útvaru  sociálnych 

služieb mesta,  kontakt: 02/20205121, e-mail: locziovag@senec.sk. 
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