
Združenie obcí Mikroregión pri Slanej 

Mierová 14, Tornaľa, 982 01 Tornaľa 

Korešpondenčná adresa : Obecný úrad Štrkovec, 980 45 Štrkovec 

Mail : prislanej@gmail.com 

 

Výberové konanie 
Na obsadenie miesta : 

 

Koordinátor opatrovateľskej činnosti 
( projekt Agentúry integrovanej starostlivosti ) 

 

Združenie obcí Mikroregión pri Slanej je združením samospráv. Medzi ciele a predmet činnosti 

Združenia obcí Mikroregión pri Slanej patrí aj zabezpečovanie alebo poskytovanie sociálnych služieb, 

sociálneho poradenstva, odborných činností v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v 

znení neskorších predpisov. Dôležitou úlohou Agentúry ako samostatnej organizačnej jednotky 

združenia je podpora samosprávy pri plnení originálnych kompetencií v oblasti starostlivosti o seniorov. 

Ide najmä o pomoc a podporu pri komunitnom plánovaní sociálnych služieb v regióne podporu pri 

rozvoji poskytovania zdravotných služieb, a zavádzaní plánovaného informačného systému sociálnych 

služieb v regióne.  

 
 

Náplň práce, zodpovednosť : 

• Koordinácia a nastavenie logistiky výkonu práce opatrovateliek 

• mapovanie potrieb potencionálnych klientov priamo v teréne v spolupráci 

s opatrovateľkou a sociálnym pracovníkom 

• zodpovednosť za plnenie činností opatrovateliek 

• komunikácia so starostami jednotlivých obcí o potrebách občanov 

• evidencia celej agendy poskytovania opatrovateľskej služby 

o  tvorba a evidencia zmlúv o poskytovaní sociálnych služieb 

o  záznamy skutočne vykonaných výkonov opatrovateliek 

o  vyúčtovanie výkonov podľa zmlúv 

• Participácia na ostatných činnostiach Agentúry a plnenie ďalších úloh podľa pokynov 

nadriadeného 

 

Miesto výkonu práce : 

• Tornaľa 

Predpokladaný termín nástupu : 

• ihneď ( zmluva po dobu trvania projektu ) 

Základná zložka mzdy ( brutto ) 

• 1050 € 

Vzdelanie : 

- Vysokoškolské II. - 1 rok praxe v sociálnych službách, alebo v poskytovaní sociálneho 

poradenstva. 

Vzdelanie v odbore : 

• Humanitné, v študijnom odbore sociálna práca, sociálne služby a poradenstvo 

 



Osobné predpoklady a zručnosti : 

• Aktívna znalosť maďarského jazyka 

• Zodpovednosť, komunikatívnosť, dôslednosť, 

• Samostatnosť a schopnosť pracovať v tíme 

• Pokročilé zručnosti v MS Office 

• Vodičský preukaz sk. B, aktívny vodič 

• Prax v odbore výhodou 

Termín zaslania podkladov : 

• 24.07.2022 

Informácie pre uchádzačov : 

Svoj životopis a motivačný list zašlite do 24.07.2022 na korešpondenčnú adresu Združenia 

Mikroregión pri Slanej, alebo mailom na prislanej@gmail.com 

 

Uchádzači, ktorí budú spĺňať naše požiadavky budú pozvaní na osobný pohovor. Ktorý bude 

zameraný na overenie údajov z dodaného štruktúrovaného životopisu  a vyhodnotenie hard 

skills, soft skills ako aj overenie referencií uchádzača. 

 

Ďalšie informácie :  

 

Podmienkou práce s podkladmi uchádzačov je súhlas dotknutej osoby so spracúvaním 

osobných údajov podľa príslušnej legislatívy, nie starší ako jeden mesiac. 

 

Úspešný uchádzač musí spĺňať podmienku bezúhonnosti a spôsobilosti na právne úkony 

v plnom rozsahu. 

 

 

 

            Mgr. Norbert Keszi 

      Predseda združenia Mikroregión pri Slanej 

 

mailto:prislanej@gmail.com

