
OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA 

 
Kraj:  Nitriansky 

 

Centrum pre deti a rodiny Komárno 

 

 
Výberové konanie číslo:  19/2019 

Názov pozície:    sestra 

Počet voľných miest:  2 

Organizačný útvar:  Špecializovaná samostatná  skupina 

Miesto výkonu práce:  Komárno, Ul. mieru č. 3 

Hlavné úlohy:  Samostatné zabezpečovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti občanom 

v zariadení SPODaSK 

 

Termín nástupu:  ihneď 

 

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA: 

Požadované vzdelanie uchádzača:   

a) vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra, (alebo 

úplné stredné odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v študijných 

odboroch zdravotná sestra, detská sestra, ženská sestra, alebo všeobecná sestra, 

ktorého získavanie sa začalo podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004) 

b)  vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe 

v študijnom odbore ošetrovateľstvo alebo 

c) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe 

v študijnom odbore ošetrovateľstvo 

Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností:  ošetrovateľská 

starostlivosť v pediatrii alebo ošetrovateľská starostlivosť v komunite (možné doplniť si počas 

výkonu práce) je vítaná. 

Plat: odmeňovanie podľa základnej stupnice platových taríf – príloha č. 3 k zákonu               

č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 

záujme.    

 

Jazykové znalosti:  nepožadujú sa, maďarský jazyk je vítaný 

Počítačové znalosti:  nepožadujú sa 

 

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: zodpovednosť, spoľahlivosť, pozitívny 

vzťah k deťom, flexibilita, komunikatívnosť, záujem vzdelávať sa, schopnosť pracovať v tíme, 

odolnosť voči záťaži. 

 

Požadované odborné znalosti:  znalosť hygienických predpisov , opatrovateľské techniky, 

základy fyzioterapie, zásady racionálnej výživy a životosprávy 

 

Doplňujúce požiadavky:  občianska bezúhonnosť 



Osobitné kvalifikačné predpoklady:  nepožadujú sa 

Adresa: Centrum pre deti a rodiny Komárno, Ul. mieru č. 3, 945 01  Komárno  

 

Kontakt pre poskytnutie informácií:  Bc. Adriana Kováčová  

                                                               tel. 035/2433012,  

                                                               e-mail: pam.komarno@ded.gov.sk 

 

Uchádzač o zaradenie do výberového konania predloží 

a) žiadosť o zaradenie do výberu s uvedením čísla výberu, 

b) kópiu vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom 

vzdelaní podľa osobitného predpisu, 

c) kópiu výpisu z registra trestov nie staršie ako tri mesiace ( predložiť najneskôr deň  pred 

podpísaním pracovnej zmluvy), 

d) profesijný štruktúrovaný životopis, 

e) čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v písmenách b) až d), 

f) čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti, 

g) písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním svojich osobných údajov pre účely 

výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

 
Žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu so všetkými požadovanými dokladmi 

prijímame nepretržite. 

 
 

Komárno, 23.08.2019 

 


