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Stredisko sociálnych služieb Petržalka, Mlynarovičova 23, 851 03  Bratislava  
v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme  

vyhlasuje v ý b e r o v é  k o n a n i e  na obsadenie miesta  
vedúceho zariadenia opatrovateľskej služby/ sociálneho pracovníka   

na   Vavilovovej ul. 18, 851 01 Bratislava  
 

Požiadavky, ktoré musí uchádzač splniť, aby mohol postúpiť do výberového konania: 
 
Požadované kvalifikačné predpoklady:  

• Úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore so zameraním na poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti a súčasne 

• Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca  
 
Ďalšie požadované odborné poznatky, schopnosti a osobnostné predpoklady: 

- Znalosť zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
predpisov,  

- Znalosť práce s PC – Outlook, Internet, Microsoft Office, znalosť IS Cygnus výhodou, 
- Osobnostné predpoklady: samostatnosť, odolnosť voči záťaži, schopnosť riešenia 

konfliktov, rozhodovacie schopnosti, schopnosť komunikácie, schopnosť hodnotenia 
iných ľudí, iniciatívnosť, asertívnosť a kreatívne myslenie 

 
Zoznam požadovaných dokladov: 

• Písomná žiadosť o zaradenie do výberu 
• Kópia vysvedčenia a diplomu 
• Profesijný štruktúrovaný životopis 
• Vyplnený osobný dotazník (tlačivo ŠEVT) 
• Výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)  
• Písomný súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa 

zákona č. 136/2014 Z. z. úplné znenie zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných 
údajov. 

Písomné prihlášky pošlite alebo osobne doručte v zatvorenej obálke do podateľne Strediska 
sociálnych služieb Petržalka,  Vavilovova 18, 851 01 Bratislava, najneskôr do 25. mája 2016 
do 15:00 h s označením na obálke „Výberové konanie ZOS Vavilovová - neotvárať“ s 
uvedením odosielateľa. Termín, čas a miesto výberového konania bude oznámené 
uchádzačovi, ktorý splnil podmienky výberového konania najmenej 7 dní pred jeho 
uskutočnením.  
 
Ďalšie informácie: 
na tel.č.: 02/62524044, na e-mail: tatranska@ssspetrzalka.sk 
 
 
 
V Bratislave, dňa 11.05.2016                                             Mgr. Soňa Chanečková 
                                                                                                        riaditeľka 


