
          MESTO PRIEVIDZA  
 

           Námestie slobody č.14, 971  01 Prievidza 1  
 

 

 

 

Mesto Prievidza Podateľňa: Mestský úrad, Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1                IBAN: SK24 0200 0000 0000 1662 6382 
Tel.:  046/ 517 91 10 -11 , 542 69 41, Fax: 046/542 69 44                            IČO: 318 442 
www.prievidza.sk                                                                                                               e-mail:  msu.sekprim@prievidza.sk, primator@prievidza.sk 

Mesto Prievidza, Zariadenie  pre seniorov Prievidza, J. Okáľa 6 , Prievidza  vyhlasuje výberové 
konanie na obsadenie funkcie v prevádzke na Ul. M. Rázusa 17 v Prievidzi:  
 

Hlavná sestra / vedúca zdravotného úseku 
  

 
 

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky v súvislosti 
s obsadzovanou funkciou: 

• II. stupeň vysokoškolského vzdelania v odbore : ošetrovateľstvo, špecializácia : ošetrovateľská 
starostlivosť v odbore vnútorné lekárstvo, v komunite, v psychiatrii 

• prax v zariadeniach sociálnych služieb alebo v zdravotníckych zariadeniach najmenej 5 rokov 

• registrovaná sestra (registrácia zdravotníckeho pracovníka do registra sestier a pôrodných 
asistentiek), 

• znalosť legislatívy v oblasti sociálnych služieb (zákon č.448/2008 o sociálnych službách v 
aktuálnom znení – individuálne plány, štandardy kvality, atď.), znalosť legislatívy v oblasti 
zákonníka práce a zákona o práci vo verejnom záujme 

• organizačné a riadiace schopnosti  

• ovládanie práce s PC 

• zdravotná spôsobilosť 
 
Osobnostné predpoklady na výkon práce hlavnej sestry: 
zodpovednosť, samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita, komunikatívnosť, asertívne konanie a 
vystupovanie, pozitívny prístup k ľuďom odkázaných na pomoc iných, schopnosť tvorby projektov a 
participácia na ich realizácií. 
 
Náplň práce:  
organizačné zabezpečovanie a metodické usmerňovanie poskytovania opatrovateľskej služby 
vrátane koordinovania a odborného riadenia zamestnancov poskytujúcich opatrovateľskú 
starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb.  
 
Zoznam požadovaných dokladov: 

• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania  

• overená kópia dokladu preukazujúceho splnenie podmienky získania požadovaného vzdelania a 
fotokópie o ďalšom vzdelávaní, 

• overená kópia dokladu o odbornej praxi, 

• profesijný štruktúrovaný životopis, 

• písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu a o pravdivosti 
všetkých údajov  

• koncepcia riadenia a rozvoja zdravotného úseku v zariadení sociálnych služieb v rozsahu max.3 
až 5 normostrán.  

• písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania 
a publikovanie mena a priezviska v zápisnici na webovej adrese mesta Prievidza v súlade 
s platnou legislatívou upravujúcou túto oblasť. 

 
Základná zložka mzdy:   777,00 – 913,00 €  
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Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi a označením „Výberové konanie Hlavná sestra / 
vedúca zdravotného úseku v Zariadení pre seniorov Prievidza – neotvárať“ je potrebné 
doručiť v termíne najneskôr do 15.1.2021 do 12.00 hod. na adresu:  
 
Mestský úrad v Prievidzi 
Nám. slobody č. 14 
971 01 Prievidza.  
 
Rozhodujúcim je dátum na poštovej pečiatke. 
Uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky budú pozvaní na 
výberové konanie najneskôr 7 dní pred jeho začatím. 
Predpokladaný nástup do práce je dohodou. 
 
 
 
 
 
         
 

JUDr. Katarína Macháčková 
               primátorka mesta 
 
 
 
 
 
 
V Prievidzi 9.12.2020 
 


