
Opatrovateľ (Ref. č.: 11/2020) 
Domov seniorov Lamač 
Miesto práce 
Domov seniorov, Na barine 5, 841 03 Lamač 

Druh pracovného pomeru 
plný úväzok 

Termín nástupu 
01.09.2020 
Mzdové podmienky (brutto) 
686,5 - 701 EUR/mesiac+ osobné ohodnotenie, príplatky, zmennosť, sviatok, soboty, 
nedele, noc, nadčasy, odmeny 

Informácie o pracovnom mieste 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti 
Starostlivosť o seniorov 

Zamestnanecké výhody, benefity 
Výhodný sociálny program v zmysle Kolektívnej zmluvy, v krátkej dobe možnosť 
ubytovania, príspevok na dôchodkové poistenie, stravovanie na pracovisku, bufet, 
preventívna zdravotná starostlivosť a pod. odmeny. 

Informácie o výberovom konaní 
Podmienkou výkonu činnosti je osvedčenie o absolvovaní Opatrovateľského kurzu s 
počtom hodín minimálne 220 hod. resp.štúdium na SZŠ. 
Stručný profesný životopis, spolu so žiadosťou prosíme zasielať na e-mailovú adresu 
DsL. 

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania 
11.9.2020 (ostáva ešte 31 dní) 

Požiadavky na zamestnanca 

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním 
základné vzdelanie 
stredoškolské bez maturity 
stredoškolské s maturitou 
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie 

Vzdelanie v odbore 



sociálna a zdravotná starostlivosť 

Pozícia je vhodná pre absolventa 
Áno 

Osobnostné predpoklady a zručnosti 
Vzťah k seniorom, k sociálnej a zdravotnej starostlivosti o seniorov,empatia. 
Bezúhonnosť, možnosť pracovať na zmeny. 
Prax v opatrovateľskej činnosti výhodou. 

Inzerujúca spoločnosť 

Stručná charakteristika spoločnosti 
Domov seniorov Lamač, je rozpočtová organizácia, ktorej zriaďovateľom je Magistrát 
hl.m.SR Bratislavy, v zmysle Zákona o sociálnych službách. 
V domove poskytujeme starostlivosť občanom,ktorí sú v sociálnej núdzi podľa § 
35,zákona č.448/2008 Z.z. a sú poberateľmi starobného dôchodku. 

Počet zamestnancov 
50-99 zamestnancov 

Adresa spoločnosti 
Domov seniorov Lamač, Bratislava, 
Na barine 5  
841 03 Bratislava 
http://www.domov-seniorov-lamac.eu/ 

Kontakt 
Kontaktná osoba: Mgr. Alena Nyplova 
Tel.: +421264781054 
E-mail: dpdan@centrum.sk 

Poslať spoločnosti životopis 
 

http://www.domov-seniorov-lamac.eu/
tel:+421264781054
https://www.profesia.sk/send_cv.php?offer_id=1866358&inc_stat=1
https://www.profesia.sk/send_cv.php?offer_id=1866358&inc_stat=3


verejnená ponuka 
Na stránke: www.profesia.sk 
ID: 1607332 
Vytvorené: 6.11.2013 14:56:53 
Aktualizácia: 11.8.2020 13:18:48 
Zverejnené: 11.8.2020 13:18:48 
Platnosť: 11.9.2020 
Pozícia: Fyzioterapeut 
Pracovná oblasť: Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť 
Vyhovujúce životopisy sú posielané e-mailom 

Rehabilitačný pracovník (Ref. č.: 10/2020) 
Domov seniorov Lamač 
Miesto práce 
Bratislava 

Druh pracovného pomeru 
plný úväzok 

Termín nástupu 
01.09.2020 
Mzdové podmienky (brutto) 
Od 692 EUR/mesiac+ osobný príplatok (100-300) + 2x ročne odmeny 

Informácie o pracovnom mieste 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti 
Odborná rehabilitačná starostlivosť obyvateľov Domova seniorov 

Zamestnanecké výhody, benefity 
Výhodný sociálny program v zmysle kolektívnej zmluvy, praca v peknom prostredí, 

Informácie o výberovom konaní 
Žiadosť, spolu s profesným životopisom a súhlasom so spracovávaním osobných 
údajov, prosíme zasielať na E-mailovú adresu DsL. 
Výhodou je registrácia v Slovenskej komore fyzioterapeutov 

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania 
11.9.2020 (ostáva ešte 31 dní) 



Požiadavky na zamestnanca 

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním 
stredoškolské s maturitou 
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie 
vysokoškolské I. stupňa 
vysokoškolské II. stupňa 

Vzdelanie v odbore 
rehabilitačná sestra,fyzioterapia 

Pozícia je vhodná pre absolventa 
Áno 

Osobnostné predpoklady a zručnosti 
Vzťah k seniorom, empatia, zručnosť v terapeutických postupoch, 
bezúhonnosť, prax v obdobnej pozícii výhodou 

Inzerujúca spoločnosť 

Stručná charakteristika spoločnosti 
Domov seniorov Lamač, je rozpočtová organizácia, ktorej zriaďovateľom je Magistrát 
hl.m.SR Bratislavy, v zmysle Zákona o sociálnych službách. 
V domove poskytujeme starostlivosť občanom,ktorí sú v sociálnej núdzi podľa § 
35,zákona č.448/2008 Z.z. a sú poberateľmi starobného dôchodku. 

Počet zamestnancov 
50-99 zamestnancov 

Adresa spoločnosti 
Domov seniorov Lamač, Bratislava, 
Na barine 5  
841 03 Bratislava 
http://www.domov-seniorov-lamac.eu/ 

Kontakt 
Kontaktná osoba: Mgr. Alena Nyplova 
Tel.: +421264781054 
E-mail: dpdan@centrum.sk 

Poslať spoločnosti životopis  

 

http://www.domov-seniorov-lamac.eu/
tel:+421264781054
https://www.profesia.sk/send_cv.php?offer_id=1607332&inc_stat=1
https://www.profesia.sk/send_cv.php?offer_id=1607332&inc_stat=3


verejnená ponuka 

Na stránke: www.profesia.sk 

ID: 318847 

Vytvorené: 5.7.2006 11:53:04 

Aktualizácia: 11.8.2020 13:16:42 

Zverejnené: 11.8.2020 13:16:42 

Platnosť: 11.9.2020 

Pozícia: Sestra 

Pracovná oblasť: Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť 

Vyhovujúce životopisy sú posielané e-mailom 

Zdravotná sestra (Ref. č.: 12/2020) 

Domov seniorov Lamač 

Miesto práce 

Na barine 5, Bratislava 

Druh pracovného pomeru 

plný úväzok, skrátený úväzok 

Termín nástupu 

01.09.2020 

Mzdové podmienky (brutto) 

642 - 909,5 EUR/mesiac+ osobné ohodnotenie, príplatky, za sviatky, soboty, nedele, 

noc, odmeny, nadčasy 

Informácie o pracovnom mieste 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti 

Samostatné zabezpečovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti občanom v 

zariadeniach sociálnych služieb, koordinovanie prác so zamestnávateľmi poskytujúcimi 

zdravotnú starostlivosť vykonávanú sestrou. 

Zamestnanecké výhody, benefity 

Výhodný sociálny program. Rozširujeme Zdravotný úsek, vznik nových pracovných miest 

v oblasti zdravotnej starostlivosti 

Závodné stravovanie, 35 hodinový pracovný týždeň, v krátkej dobe možnosť ubytovania, 

príspevok na dôchodkové sporenie,odmeny 

Informácie o výberovom konaní 



Profesijný životopis so žiadosťou o prijatie zaslať e-mailom, zároveň so súhlasom k 

spracovaniu osobných údajov s termínom ukončenia spracovania. 

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania 

11.9.2020 (ostáva ešte 31 dní) 

Požiadavky na zamestnanca 

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním 

stredoškolské s maturitou 

nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie 

vysokoškolské I. stupňa 

vysokoškolské II. stupňa 

Vzdelanie v odbore 

Zdravotnícke 

Pozícia je vhodná pre absolventa 

Áno 

Osobnostné predpoklady a zručnosti 

Bezúhonnosť, samostatnosť, profesionalita, schopnosť práce so seniormi, trpezlivosť, 

empatia prax v odbore výhodou. 

Inzerujúca spoločnosť 

Stručná charakteristika spoločnosti 

Domov seniorov Lamač, je rozpočtová organizácia, ktorej zriaďovateľom je Magistrát 

hl.m.SR Bratislavy, v zmysle Zákona o sociálnych službách. 

V domove poskytujeme starostlivosť občanom,ktorí sú v sociálnej núdzi podľa § 

35,zákona č.448/2008 Z.z. a sú poberateľmi starobného dôchodku. 

Počet zamestnancov 

50-99 zamestnancov 

Adresa spoločnosti 

Domov seniorov Lamač, Bratislava, 

Na barine 5  

841 03 Bratislava 

http://www.domov-seniorov-lamac.eu/ 

Kontakt 

Kontaktná osoba: Mgr. Alena Nyplova 

Tel.: +421264781054 

E-mail: dpdan@centrum.sk 

http://www.domov-seniorov-lamac.eu/
tel:+421264781054
https://www.profesia.sk/send_cv.php?offer_id=318847&inc_stat=1


Poslať spoločnosti životopis 

 

https://www.profesia.sk/send_cv.php?offer_id=318847&inc_stat=3

