
     MESTO KROMPACHY  
        Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy 

 

                                                          V Krompachoch 20. 01. 2023 

 

 

Mesto Krompachy vyhlasuje výberové konanie 

na obsadenie miesta: 

vedúci denného stacionára, sociálny pracovník, inštruktor sociálnej rehabilitácie 

u zamestnávateľa:  

Mesto Krompachy, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy. 

 

1. Kvalifikačné predpoklady: 

 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, akreditovaný študijný program sociálna práca 

a akreditovaný vzdelávací kurz v oblasti sociálnej rehabilitácie v rozsahu 150 hodín. 

2. Iné kritéria a požiadavky: 

- bezúhonnosť, 

- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 

- pozitívny vzťah k seniorom, empatia, 

- tímová práca, komunikatívnosť, 

- samostatnosť, flexibilita. 

3. Zoznam požadovaných dokladov: 

- písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní 

- úradne osvedčená fotokópia dokladu o splnení kvalifikačných predpokladov (doklad 

o vzdelaní); v prípade, ak žiadateľ neabsolvoval vzdelávací kurz v oblasti sociálnej 

rehabilitácie predloží čestné prehlásenie o tom, že tento kurz absolvuje do troch mesiacov 

od nástupu do zamestnania, 

- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, 

- profesijný životopis v štruktúrovanej forme,  

- motivačný list, 

- čestné prehlásenie o bezúhonnosti (údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov 

podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. na účel preukázania bezúhonnosti 

poskytne uchádzač pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu), 

- písomný súhlas na spracovanie osobných údajov uchádzača na účely výberového 

konania. 

4. Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní: 

Uzávierka prijímania žiadostí je 03.02.2023 (piatok) do 11.30 hod. V uvedenom termíne 

musí byť žiadosť a ostatné požadované doklady doručené Mestu Krompachy. 

Na oneskorene doručené žiadosti o účasť na výberovom konaní sa nebude prihliadať. 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť 

v zalepenej obálke označenej: „Výberové konanie - Denný stacionár - NEOTVÁRAŤ“ 

na adresu: Mesto Krompachy, Mestský úrad Krompachy, Námestie slobody 1, 053 42 

Krompachy. 



5. Výberové konanie: 

Uchádzača, ktorý spĺňa požadované kvalifikačné predpoklady a požiadavky vyhláseného 

výberového konania, výberová komisia pozve na výberové konanie najmenej sedem dní pred 

jeho začatím s uvedením dátumu, miesta a času výberového konania. 

Výberové konanie sa uskutoční pohovorom. 

6. Platové podmienky:  
Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce 

vo verejnom záujme, výška funkčného platu závisí od počtu rokov odbornej praxe. 

7. Charakteristika pracovnej pozície, náplň práce: 

- zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v novootvorenom dennom stacionári, 

poskytovanie základného sociálneho poradenstva, sociálnej rehabilitácie a záujmovej 

činnosti pre prijímateľov sociálnej služby v súlade s požiadavkami prijímateľov služby, 

- aktivizácia klientov s prihliadnutím na ich fyzický a psychický stav, 

- podpora adaptácie klienta, sprostredkovanie kontaktu klienta a jeho rodiny, 

- aktívna spolupráca s ostatnými sociálnymi pracovníkmi na úseku opatrovania, 

- komplexné vedenie spisov klientov (podporovanie klientov pri formulovaní osobných 

cieľov, zodpovedať za individuálne plány klientov), 

- estetika prostredia. 

8. Predpokladaný nástup do pracovného pomeru: 20. február 2023. 

 

   

 

 

 

 

 Ing. Dárius Dubiňák 

       primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


