
MESTSKÁ ČASŤ 
BRATISLAVA-KARLOVA VES 

Námestie sv. Františka 8,  842 62  Bratislava 4 
 
Výberové konanie:  Sociálny pracovník/-čka – koordinátor/-ka opatrovateľskej    

služby 
 
Informácie o pracovnom mieste: 
 
Rozsah pracovného času 
Plný pracovný úväzok 
 
Miesto práce 
Miestny úrad Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 
 
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti 
Komplexné zabezpečenie opatrovateľskej služby, vrátane prípadového manažmentu klientov a ich 
rodín a riadenia tímu opatrovateľov/-liek. Všetky nižšie uvedené činnosti budú vykonávané tímovo - 
v úzkej spolupráci s druhou koordinátorkou a referentkou pre posudkovú činnosť pod vedením vedúcej/-
ceho referátu. 
 

 sociálne poradenstvo klientom, ich rodinám a ich prirodzenej sociálnej sieti: 
 sprevádzanie v procese výberu najvhodnejšej sociálno-zdravotnej služby, poradenstvo 

pri podávaní žiadosti o zabezpečenie sociálnej služby a sieťovanie prirodzených zdrojov 
a doplnkových služieb (spolupráca s ADOS, ÚPSVaR, neziskovými organizáciami...) 

 príprava na domácu starostlivosť - usmernenie pri usporiadaní a vybavení domácnosti 
zdravotnými pomôckami, implementácia metódy individuálneho plánovania do 
starostlivosti o klientov 

 sociálna posudková činnosť – najmä tých klientov, ktorí si žiadajú posúdenie na 
opatrovateľskú službu, 

 manažment opatrovateľskej služby: 
 príprava, uzatváranie zmlúv o poskytovaní služby o úhrade za sociálnu službu, 
 spracovávanie výkazov práce opatrovateliek a príprava predpisu platieb pre klientov, 
 riešenie organizačných záležitostí s prijímateľmi služby a ich rodinami, priebežné 

získavanie spätnej väzby o kvalite poskytovanej služby  
 príprava štatistík a hlásení, 

 podpora, vedenie a riadenie tímu cca 35-tich opatrovateľov/-liek 
 zácvik opatrovateľov/-liek v rodinách, 
 pomoc a podpora pri riešení problémových situácií 
 organizačné zabezpečenie tímových porád, vzdelávaní, supervízií a tímbildingov 
 

 reportovanie vedúcej/-cemu referátu a oddelenia sociálnych vecí, resp. vedeniu mestskej časti, 
 vytváranie inovatívnych riešení v poskytovaní opatrovateľskej služby a ich implementácia, 
 podieľanie sa na tvorbe strategických dokumentov Odd. sociálnych vecí a Miestneho úradu 

(PHSR, Komunitný plán sociálnych služieb), 
 fundraising – najmä písanie a realizácia projektov, 
 práca v multidisiciplinárom tíme v rámci miestneho úradu, sieťovanie a spolupráca 

so subjektami pôsobiacimi v danej oblasti v Meste Bratislava, regióne BSK, ale aj v celej SR a 
zahraničí – verejní aj neverejní poskytovatelia opatrovateľskej služby a sociálnych a 
zdravotných služieb celkovo, 



 príprava podkladov na informačné materiály pre klientské rodiny, príprava textov na webovú 
stránku o opatrovateľskej službe, 

 aktívna účasť na odborných podujatiach súvisiacich s opatrovateľskou službou. 
 
Požiadavky na zamestnanca 

 vysoké morálne a etické štandardy, 
 samostatnosť a proaktívny prístup, 
 prístup zameraný na klienta, empowerment, 
 skúsenosť s nastavovaním hraníc v pomáhajúcej profesii, 
 tímovosť a ochotu vytvárať systémy umožňujúce vzájomnú zastupiteľnosť pracovníkov, 
 ochotu pracovať pod supervíziou, 
 vnútornú motiváciu k osobnostnému a odbornému rastu, 
 schopnosť deeskalovať konflikty medzi rôznymi aktérmi, 
 odolnosť voči psychickej záťaži, 
 bezúhonnosť  

 
Výhody 

 skúsenosti z priamej práce s klientmi - sociálne poradenstvo, najmä práca v teréne, 
 skúsenosti s poskytovaním špecializovaného sociálneho poradenstva, 
 skúsenosti z práce v tíme a s riadením tímu, 
 zdravotnícke vzdelanie alebo prax v zdravotníckom zariadení, 
 ovládanie zdravotníckej terminológie, 
 skúsenosti z práce v treťosektorovej organizácii, 
 skúsenosti s posudzovaním odkázanosti na sociálnu službu, 
 skúsenosti s koordináciou tímu opatrovateľov/-iek, osobná skúsenosť s poskytovaním  
     opatrovateľskej služby v domácnosti, prípadne s opatrovaním v zariadení, 
 anglický jazyk alebo nemecký jazyk na úrovni stredne pokročilý - schopnosť dorozumieť sa a 
     čítať odborné texty v oblasti sociálnej práce, 
 ovládanie softvéru Trimel a Attendence Pro W, 

 
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním 

 VŠ II. st. v odbore sociálna práca – doložené overenou kópiu VŠ diplomu pri osobnom 
pohovore, 

 základná orientácia v legislatíve súvisiacej so sociálnou prácou - najmä zák. č. 448/2008 Z. z. 
o sociálnych službách, zák. č. 36/2005 Z. z. o rodine, zák. č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní 
(správny poriadok), a prehľad zák. č. 447/2008 Z. z., zák. č. 305/2005 Z. z., 
zák. č. 417/2003 Z. z., resp. ďalšie potrebné zákony v súvislosti s vykonávanou činnosťou 

 
Počítačové znalosti na užívateľskej úrovni 

 MS Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook),  
 práca s internetovými prehliadačmi, 
 ochota učiť sa a pracovať s alternatívnymi freeware a na mieru vytvorenými softvérmi 

 
Vodičský preukaz 
skup. B – aktívny šofér/-ka, najmä po Bratislave 
 
Upresnenie platových podmienok 
od 1100 Eur brutto - v závislosti od dĺžky praxe 
 
Zamestnanecké výhody, benefity 

 práca v stabilnom prostredí verejnej správy, 
 zázemie progresívneho a dynamicky sa rozvíjajúceho úradu vo verejnej správe, 
 individuálna a skupinová supervízia, 
 služobný telefón, 
 ďalšie zamestnanecké benefity v zmysle kolektívnej zmluvy. 

 
 
 



Informácie o výberovom konaní: 
V prípade, že Vás pozícia zaujala a spĺňate stanovené požiadavky, zašlite nám, prosím, Váš 
štruktúrovaný životopis a motivačný list v termíne do 13.3.2020. V prípade vysokého počtu uchádzačov 
budeme kontaktovať len kandidátov vybraných do užšieho kola výberového procesu. Zároveň si 
vyhradzujeme právo nevybrať žiadneho kandidáta. Ďakujeme za pochopenie. 
 
Adresa spoločnosti 
Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 
Nám. sv. Františka 8 
842 62 Bratislava 
www.karlovaves.sk 
 
Kontakt 
Kontaktná osoba: Mgr. Monika Martinezová, tel.: 02/70711 161 
E-mail: monika.martinezova@karlovaves.sk 
 
 
 

Informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov 
uchádzačov o zamestnanie (výberové konanie) 

 
podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane 
údajov) 

 
I. Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa  

Názov: Mestská časť Bratislava-Karlova Ves 
Sídlo: Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 
IČO: 00 603 520 
 

II. Kontakt na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@karlovaves.sk  
 
III. Informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov na účely výberového  konania  
 
V súlade s čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb 
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) Mestská časť 
Bratislava-Karlova Ves, ako prevádzkovateľ poskytuje nasledovné informácie:  
a) Účelom spracúvania osobných údajov je výberové konanie na obsadenie pracovného miesta, vo 

vzťahu ku ktorému uchádzač, ako dotknutá osoba podáva žiadosť o zaradenie do výberového 
konania a dokladá nevyhnutné dokumenty vyžadované zo strany prevádzkovateľa v súlade 
osobitnými predpismi.  

b) Spracúvanie osobných údajov na účely výberového konania sa vykonáva na základe žiadosti 
dotknutej osoby v rámci predzmluvných vzťahov bez súhlasu dotknutej osoby v súlade s čl. 
6 ods. 1 písm. b) GDPR. Oprávnený záujem prevádzkovateľa sa pri spracúvaní osobných údajov 
neuplatňuje.  

c) Osobné údaje nie sú poskytované príjemcom, ak osobitný zákon neustanoví inak. Cezhraničný 
prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám sa neuskutočňuje, 
prevádzkovateľovi nevyplýva z osobitných predpisov a ani takýto prenos nezamýšľa vykonávať. 
Prevádzkovateľ nevykonáva ani spracúvanie osobných údajov založené na automatizovanom 
individuálnom rozhodovaní, nevykonáva profilovanie.  

d) Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na účel výberového konania organizovaného 
prevádzkovateľom. V prípade neposkytnutia osobných údajov by nebolo možné sa zúčastniť 
výberového konania.  



e) Osobné údaje sa spracúvajú a uchovávajú po dobu trvania výberového konania a následne 
po dobu 5 rokov vymedzenú v registratúrnom pláne v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o 
archívoch a registratúrach. Osobné údaje uvedené v zamietnutých žiadostiach o prijatie do 
zamestnania  sa spracúvajú a uchovávajú po dobu trvania výberového konania a následne 
po dobu 3 rokov vymedzenú v registratúrnom pláne.  Po uplynutí týchto dôb sa osobné údaje 
likvidujú podľa registratúrneho poriadku v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a 
registratúrach. Neúspešným uchádzačom prevádzkovateľ vráti nasledovné dokumenty, najmä: 
životopis, výpis z registra trestov, doklad o najvyššom vzdelaní a potvrdenie o návšteve školy. 
 
 

IV. Ochrana práv dotknutých osôb  
 
Uchádzač je v súlade s čl. 15 až 22 GDPR oprávnený prostredníctvom žiadosti uplatniť si nasledovné 
práva dotknutých osôb:  

 právo na potvrdenie o spracúvaní osobných údajov,  
 právo na prístup k osobných údajov (kópiu / odpis svojich osobných údajov), vrátane 

relevantných informácií týkajúcich sa spracúvania osobných údajov,  
 právo na opravu nesprávnych a právo na doplnenie neúplných osobných údajov,  
 právo na výmaz osobných údajov,  
 právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,  
 právo na prenosnosť osobných údajov.  

 
Právo namietať a právo na neuplatňovanie rozhodovania založeného na automatizovanom 
individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania sa na účely výberového konania neuplatňuje.  
 
Uchádzač je oprávnený podať žiadosť o výkon práv:  

a) písomne doručením žiadosti osobne do podateľne alebo poštou na adresu prevádzkovateľa  
b) elektronicky prostredníctvom e-mailu: zodpovednaosoba@karlovaves.sk. 
 
Ak sa dotknutá osoba domnieva, že pri spracúvaní osobných údajov boli porušené jej práva má právo 
podať na úrad na ochranu osobných údajov sťažnosť, resp. návrh na začatie konania. 


