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Oznam – voľné pracovné miesto 

OPATROVATEĽ/KA DETÍ 

 
Zamestnávateľ: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky 

Voľné pracovné miesto: opatrovateľ/ka detí v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov 

veku dieťaťa (detské jasle) 

Počet voľných miest: 1 

Stručná charakteristika: 

- v zmysle zákona o sociálnych službách poskytovanie daného druhu sociálnej služby primerane veku a 

zdravotnému stavu dieťaťa podľa individuálnych potrieb a schopností s cieľom rozvíjať schopnosti 

dieťaťa, osobnosti dieťaťa, osvojovanie návykov a jeho socializáciu 

- úzka spolupráca s rodinou dieťaťa 

Miesto výkonu práce: Malacky 

Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok, pracovný pomer na dobu určitú na jeden rok 

s možnosťou predĺženia pracovného pomeru na dobu neurčitú 

Termín nástupu: podľa dohody 

Platové podmienky: 950,- Eur brutto/mesiac  

 

Kvalifikačné predpoklady:  

- úplné stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania s odborným zameraním aj na oblasť 

starostlivosti o dieťa v rozsahu podľa zákona o sociálnych službách v znení neskorších predpisov alebo 

- úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a absolvovanie 

akreditovaného kurzu opatrovania detí najmenej v rozsahu 220 hodín 

 

Iné kritériá a požiadavky 

- schopnosť poskytovať bežné úkony starostlivosti a výchovy dieťaťu od 1 roku do 3 rokov veku 

- citlivý a profesionálny prístup k deťom, znalosť potrieb dieťaťa 

- znalosť biológie dieťaťa 

- schopnosť pracovať v kolektíve 

- komunikatívnosť, zodpovednosť, flexibilita, kreativita  

  

Zoznam požadovaných dokladov 

- žiadosť o zaradenie do výberu uchádzača 

- štruktúrovaný profesijný životopis s uvedením telefonického a e-mailového kontaktu 

- kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní  

 

Dátum a miesto podania žiadosti: 

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 27. apríla 2022 na adresu: 

Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky (neakceptuje sa posledný deň lehoty ako dátum 

odoslania na podacom lístku pošty). Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky budú pozvaní na osobný 

pohovor. 

 

 

                                                                                                    JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD. 

                                                                                                               primátor mesta 
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