
Centrum pre deti a rodiny Valaská, Chalupkova 2, 976 46 Valaská 

 
Informácia o voľnom pracovnom mieste 

 
Kraj:      Banskobystrický 
 

Informácia o voľnom pracovnom mieste : 3/2021 
Názov pozície:     zdravotnícky zamestnanec 
 
Počet voľných miest:    1   
Miesto výkonu práce:  Centrum pre deti a rodiny Valaská 
                                                                       Chalupkova 2, Valaská 
 
Hlavné úlohy: Odborné pracovné činnosti pri ošetrovateľskej starostlivosti v jednotlivých fázach 
ošetrovateľského procesu, hlavne pri uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb pacientov 
v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately spolupráca s lekárom a so sestrou 
špecialistkou pri liečebných, diagnostických a ošetrovateľských výkonoch vykonávané sestrou. 

 
Termín nástupu:              1.8.2021 
 
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA: 
 
Požadované vzdelanie uchádzača:            stredoškolské vzdelanie s maturitou odbor zdravotná 
                                                                      sestra – detská alebo všeobecná 
                                                                      VŠ 1. stupňa v odbore ošetrovateľstvo 
                                                                      VŠ 2. stupňa v odbore ošetrovateľstvo 
 
                                                                       
                                                                                                                                             
Jazykové znalosti:     nevyžadujú sa 
Počítačové znalosti:     bežný užívateľ 
                                                                        
 
Požiadavky na zamestnanca:                     Bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, psychická        
                                                                      spôsobilosť  
 
 

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: pozitívny vzťah k deťom, empatia,  
komunikatívnosť, trpezlivosť, zodpovednosť, 
flexibilita, odolnosť voči záťaži 



Požadované odborné znalosti:             Zákon č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a 
sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacich 
predpisov, Dohovor o právach dieťaťa 

 
 
Osobitné kvalifikačné predpoklady:  Špecializácia v špecializačnom odbore ošetrovateľská 

starostlivosť v pediatrii, komunite alebo v psychiatrii 
                                                                       výhodou 
 
 

Svoju žiadosť, profesijný životopis , motivačný list a písomný súhlas so spracovávaním svojich 
osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. 
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
zasielajte do 24.5.2021 do 12:00 hod. na adresu: 

Centrum pre deti a rodiny Valaská, Chalupkova 2, 976 46 Valaská resp. elektronickou poštou na 
pobisova@detskydomovvalaska.sk. Vybraní uchádzači, ktorí budú spĺňať požiadavky, budú 
pozvaní na výberové konanie, ktoré sa uskutoční dňa 26.5.2021 o 10:00 hod. v Centre pre deti  
rodiny Valaská. 

 
                                                                                                         MUDr. Gabriela Pôbišová 
Vo Valaskej dňa 11.5.2021                                                                      riaditeľka centra                                          
 
 

 

 


