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Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA, Sv. Gorazda 2978/3, 010 08 Žilina 

Oznamuje voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom, a to: 

 

Sestra    
 

Predpokladaný termín nástupu:  1.7.2021 

       

 

Základné požiadavky:   Úplne stredné vzdelanie a ššppeecciiaalliizzáácciiaa  vv  pprríísslluuššnnoomm  ooddbboorree,  

     ošetrovateľská starostlivosť  v komunite, alebo ošetrovateľská  

     starostlivosť v psychiatrii alebo ošetrovateľská starostlivosť  

     o dospelých. Znalosť zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych  

     službách  a zmene a doplnení niektorých predpisov. 

 

Stručná charakteristika:  - odborné pracovné činnosti pri ošetrovateľskej starostlivosti v  

     jednotlivých fázach ošetrovateľského procesu, hlavne pri   

     uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb pacientov v zariadení 

     sociálnej služby,  

     - vykonáva a realizuje odborné, obslužné a ďalšie činnosti   

     v rozsahu a spôsobom podľa zákona č.448/2008 Z.z. o   

     sociálnych službách  a o zmene a doplnení niektorých   

     predpisov. 

 

Počet rokov praxe:   1, výhoda v zariadení sociálnych služieb 

 

Čo ponúkame - odmeňovanie v zmysle zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní 

niektorých  zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 

záujme v závislosti od odbornej praxe (od 755,- € + osobné 

ohodnotenie podľa § 10 citovaného zákona a iné príplatky podľa 

legislatívy),  

 - nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce, 

 - stravovanie v zariadení, 

 - zamestnanecké benefity (príspevok na DDS) 

 

Žiadosť spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou formou alebo elektronickou 

formou do 30.06.2021 na adresu:  

Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA,  Sv. Gorazda 2978/3, 010 08 Žilina,  

alebo na e-mail: dsszagorazda.pam@vuczilina.sk. 

 

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre 

potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné 

kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového konania, pohovoru. 

Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané. 

 

 

 

 

 


