
 
 
 
 

 
 

 

Mesto Michalovce zastúpené primátorom Mgr. Miroslavom Dufincom, 

v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom 
znení informuje o obsadzovaní 2 pracovných miest na pracovnú pozíciu: 

opatrovateľ(ka) detí v zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa 

Miesto výkonu práce: Mesto Michalovce – Mestský úrad, pracovisko Zariadenie starostlivosti o deti 
do troch rokov veku dieťaťa, Ul. Alexandra Markuša 2, Michalovce  

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer na dobu určitú (počas zastupovania PN a MD)  

Termín nástupu: 20. 2. 2023 

Kvalifikačné predpoklady:  
• Úplné stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania s odborným zameraním aj na oblasť 

starostlivosti o dieťa v rozsahu podľa tohto zákona, 

• Úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a absolvovaný 
akreditovaný kurz opatrovania detí najmenej v rozsahu 220 hodín. 

Ostatné kritéria a požiadavky: 
• bezúhonnosť v zmysle Zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 

• zdravotná spôsobilosť a zdravotný preukaz pre prácu s potravinami, 

• zodpovednosť, pozornosť, asertivita, precíznosť, 

• osobnostné predpoklady pre prácu s deťmi, 

• prax v oblasti vítaná. 

Platové podmienky: V zmysle platového zaradenia podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní 
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 

Charakteristika pracovného miesta: Vykonávanie odborných a obslužných činností primeraných 
veku dieťaťa podľa jeho individuálnych potrieb a schopností s cieľom rozvíjať schopnosti dieťaťa, 
osobnosť dieťaťa, osvojovanie návykov a jeho socializáciu. Dodržiavanie hygienických a proti 
epidemiologických opatrení, bezpečnostných predpisov a zodpovednosť za bezpečnosť zverených detí. 

Uchádzač o zaradenie do výberového konania predloží: 
1. Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania. 
2. Kópiu dokladu o dosiahnutom vzdelaní podľa zákona č. 448/2008 Z. z. 
3. Štruktúrovaný pracovný životopis s podrobným uvedením doterajšej praxe, znalostí a zručností. 
4. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (t. j., že nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin). 
5. Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu. 
6. Písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov poskytnutých na účely výberového 

konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. zákon o ochrane osobných údajov. 

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:  
Najneskôr 9. 2. 2023 do 12.00 hod. (hmotnoprávna lehota – žiadosť musí byť doručená) na adresu 
Mestský úrad Michalovce, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce s označením „Opatrovateľ(ka) 
detí v zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa“. Pri osobnom doručení na podateľňu MsÚ 
v zalepenej obálke s tým istým označením. Na obálke je potrebné uviesť meno, priezvisko a adresu 
odosielateľa.  Na prihlášky doručené po uvedenom termíne sa nebude prihliadať.  



Mesto Michalovce si vyhradzuje právo pozvať na výberové konanie len uchádzačov, ktorí na základe 
predložených dokladov spĺňajú požadované predpoklady a požiadavky. Neúplné žiadosti nebudú 
akceptované. Uchádzači budú na výberové konanie pozvaní osobitnou pozvánkou s uvedením miesta 
a času konania pohovoru. 

Kontaktná osoba: Viera Klaciková, e-mail: viera.klacikova@msumi.sk,  tel.: +421566864230 

Zverejnené: Úradná tabuľa Mesta Michalovce, www.michalovce.sk, Úrad práce sociálnych vecí 
a rodiny Michalovce (www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk), Dvojtýždenník Michalovčan, TV Mistral 

Poznámka: Výberové konanie sa riadi interným poriadkom a smernicou stanovenou primátorom mesta.  
Zaslaním požadovaných dokladov uchádzač dáva súhlas Mestu Michalovce na spracovanie a uchovanie 

poskytnutých osobných údajov na účely výberového konania. Súhlasí, aby po skončení výberového konania boli 

poskytnuté osobné údaje archivované podľa archivačného poriadku Mestského úradu v Michalovciach a so 

zverejnením výsledku a priebehu výberového konania. 

 

 
V Michalovciach 27. 1. 2023 
 
         Mgr. Miroslav Dufinec 
               primátor mesta 
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