
Manažér/ka sociálneho úseku 
Ružinovský domov seniorov 
 

Druh pracovného pomeru  

plný úväzok  

Mzdové podmienky (brutto) 

1 500 EUR/mesiac odmeňovanie podľa zákona 553/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov  

Informácie o pracovnom mieste 
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti 
Manažér/ka sociálneho úseku - Tvojou úlohou bude koordinovanie sociálneho úseku - 13 zamestnancov, 

ktorí komplexne zabezpečujú sociálnu starostlivosť o prijímateľov v zariadení sociálnych služieb 

v Ružinovskom domove seniorov. Naše zariadenie sídli v dvoch budovách – na Sklenárovej 14 

a Pivoňkovej 2.  Sociálnym pracovníkom prideľuješ osobné spisy nových prijímateľov. Zabezpečuješ 

sociálnu diagnostiku prijímateľa sociálnej služby, vedieš kmeňovú knihu prijímateľov, spolupracuješ 

s inštitúciami pri analýze a riešení sociálnej situácie prijímateľa. Pri svojej práci uplatňuješ nové formy 

sociálnej práce, sleduješ legislatívne zmeny týkajúce sa sociálnej práce a si zodpovedná za ich 

implementáciu do pracovného procesu. Kontroluješ a spolu podieľaš sa pri tvorbe individuálneho plánu 

prijímateľa a plánu sociálnej rehabilitácie. Taktiež sa podieľaš na realizácií spoločenských a kultúrnych 

akcii pre našich prijímateľov sociálnej služby. Vypracovávaš pravidelné vyúčtovania, pripravuješ rozbory 

činnosti zariadenia. Rovnako budeš koordinovať a usmerňovať prácu nášho tímu psychológov. 

 

Zamestnanecké výhody, benefity 
- 37,5 hodinový pracovný týždeň, 

- 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce, 

- príspevok na DDS vo výške 45,-€ mesačne, 

- príspevok na športovú činnosť dieťaťa, 

- min. 1x ročne odmeny (snažíme sa dvakrát, zvyčajne sa nám to aj podarí ☺ ), 

- po splnení podmienok príspevok na rekreáciu, 

- po dohode príspevok na zvyšovanie kvalifikácie, 

- štedré sociálne benefity podľa vnútorného predpisu, 

- v prípade potreby flexibilný pracovný čas, 

- služobný telefón, 

- po skončení pandemickej situácie plánujeme aj teambuildingy. 

 

Informácie o výberovom konaní 
Žiadosť o zaradenie do výberového konania, výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace, potvrdenie o 

požadovanej praxi, štruktúrovaný životopis, motivačný list, diplom o ukončení požadovaného vzdelania.  

Kompletné žiadosti zasielajte na adresu zariadenia Sklenárova 14, Bratislava 821 09 v zalepenej obálke s 

názvom " výberové konanie – manažér/ka sociálneho úseku - Neotvárať" najneskôr do 21.05.2021 do 12:00 

hod. 

 

Ďakujeme všetkým uchádzačom, ktorí prejavili záujem pracovať v našom zariadení. Kontaktovať budeme 

len uchádzačov, ktorí splnili uvedené predpoklady. 

 

Požiadavky na zamestnanca 
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním 
vysokoškolské II. stupňa 

Vzdelanie v odbore 
sociálna práca 

 



Ostatné znalosti 
Microsoft Outlook - pokročilý 

Microsoft Word - pokročilý 

Microsoft Excel – pokročilý 

 

Počet rokov praxe 
min. 5 rokov v sociálnych službách, z toho min. 2 roky v riadiacej pozícii 

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti 
samostatnosť, bezúhonnosť, práca s programom CYGNUS, prax v riadiacej funkcii v zariadení sociálnych 

služieb minimálne 2 roky, komunikačné zručnosti, vedenie tímu, empatia, asertivita, flexibilita 

 

Inzerujúca spoločnosť 
Stručná charakteristika spoločnosti 
Ružinovský domov seniorov je najväčšie zariadenie pre seniorov na Slovensku. Štruktúra klientov je 

rôznorodá, či už zdravotne alebo povahovo, tvoríme však veľkú rodinu. V prevádzke na Sklenárovej máme 

250 klientov a 125 zamestnancov. Väčšina klientov u nás žije vo "svojich" bytoch, zhruba 30 klientov však 

máme na oddelení so zníženou mobilitou, títo klienti si vyžadujú intenzívnejšiu opatrovateľskú 

starostlivosť. Ako jedno z mála zariadení na Slovensku sme aj poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. 

V druhej prevádzke na Pivoňkovej máme ďalších 38 klientov, pričom ide prevažne o ležiacich pacientov. 

Ako jedno z mála zariadení na Slovensku sme aj poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, čo ti môže 

napovedať o štandardoch starostlivosti, akú u nás poskytujeme. 

 

Ak si človek, ktorý má stále potrebu veci zlepšovať a inovovať, hľadáme práve teba. Ako zariadenie máme 

záujem sa stále posúvať vpred a hľadáme človeka, ktorý nám v tom pomôže. Ak máš záujem sa o nás 

dozvedieť viac, pozri si našu stránku www.rdssklenarova.sk. Na našom Facebooku nájdeš bohatú 

fotogalériu, aby si videl, ako to u nás reálne vyzerá: www.facebook.com/ruzinovsky.domov.seniorov. 

 

Odpustíme si klišé o mladom a dynamickom kolektíve 😊 Náš kolektív je naopak vekovo vyrovnaný, 

veríme, že prínosom môže byť mladosť a dravosť, ale aj skúsenosti a rozvaha. Preto u nás nájdeš 

zamestnancov ktorí sú tesne po skončení školy, ale aj zamestnancov tesne pred dôchodkovým vekom. 

Dôležité je však, že tvoria tím a robí sa im spolu dobre 😊 

 

Počet zamestnancov 
100-149 zamestnancov 

 

Kontakt 
Kontaktná osoba: Katarína Kavivanovová 

Tel.: +421 2 53 48 02 17 

E-mail: mzdoveoddelenie@rdssklenarova.sk 
 

tel:+421253480217
https://www.profesia.sk/send_cv.php?offer_id=2138125&inc_stat=1

