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Oznámenie o obsadzovaní pracovného miesta: 

Detská sestra v zariadení Kombinovaný denný stacionár pre deti 
 
Zamestnávateľ: Mesto Michalovce  

Miesto výkonu práce: Mesto Michalovce – Mestský úrad, pracovisko Kombinovaný denný stacionár 

pre deti, Markušova ul., Michalovce 
 

Kontaktná osoba: 
Viera Klaciková, samostatná odborná referentka personálneho referátu MsÚ, MsP a zariadení MsÚ 
Mestský úrad, Nám. osloboditeľov 30, 071 01  Michalovce 
viera.klacikova@msumi.sk 
tel.: +421566864230 
 

Dátum nástupu: 1. 10. 2021 

Základná zložka mzdy (v hrubom): v rozsahu od 642,- do 771,-  € mesačne, v závislosti od počtu 

odpracovaných rokov + osobný príplatok po uplynutí skúšobnej doby 

Dátum zverejnenia ponuky: 31.8.2021 
Dátum uzavretia prijímania žiadostí: 14.9.2021 
Súčasť žiadosti: žiadosť, profesijný životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov 

Pracovný pomer: na dobu určitú na 12 mesiacov, s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú, so 

skúšobnou dobou v dĺžke 3 mesiace 

Pracovná oblasť: samospráva 
Náplň práce:  

• na základe vývinovej psychológie realizácia zdravotno-výchovnej starostlivosti v zariadení v súlade 
s prevádzkovým poriadkom 

• príprava a praktizovanie mesačných plánov výchovnej činnosti s prihliadnutím na individuálne 
osobitosti a potreby detí tak, aby sa zabezpečoval harmonický duševný, telesný vývoj detí 

• spolupráca s rehabilitačnou zamestnankyňou pri realizácii špeciálnych programov  

• dodržiavanie hygienických a proti epidemiologických opatrení, bezpečnostných predpisov 
a zodpovednosť za bezpečnosť zverených detí 

Požadované vzdelanie: Úplné stredné vzdelanie v odbore detská sestra alebo zdravotná sestra 

Požiadavky na zamestnanca: bez požiadavky na odbornú prax 

Osobitné predpoklady: Bezúhonnosť v zmysle Zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

        Zdravotná spôsobilosť a zdravotný preukaz pre prácu s potravinami. 

Zručnosti, schopnosti, všeobecné spôsobilosti: zodpovednosť, pozornosť, asertivita, precíznosť.  
Forma obsadenia miesta: Výberové konanie s vybranými uchádzačmi spĺňajúcimi podmienky na 

základe osobitnej pozvánky, ktorú zašle zamestnávateľ. 
 
Zverejnené: Úradná tabuľa Mesta Michalovce, www.michalovce.sk, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 
Michalovce (ISTP), Dvojtýždenník Michalovčan, TV Mistral 
 
V Michalovciach 31.8.2021 
         Viliam Zahorčák 
         primátor mesta 
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