
 

Patria – Domov dôchodcov v Galante príjme do pracovného pomeru pracovníka na pozíciu: 

 

,, Zdravotná sestra“ 

 Kvalifikačné predpoklady: 

• stredoškolské s maturitou, nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie, vysokoškolské 

I. stupňa, vysokoškolské II. stupňa 

 

Platové podmienky: 

• podľa Zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone 

práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

Základná zložka mzdy (brutto): 

• od 1.000,- plus príplatky za sobotu, nedeľu, nočnú zmenu a sviatky. Priemerný 

mesačný plat spolu s príplatkami za sobotu, nedeľu, nočnú zmenu, sviatky a nadčasy 

môže byť až  1.150 € v čistom. V prípade potreby je možnosť odpracovať nadčasy. 

 

Zamestnanecké výhody: 

• zabezpečené stravovanie, možnosti školenia 

 

Druh pracovného pomeru: 

• hlavný pracovný pomer 

• práca na dve smeny – denná a nočná ( 12 hod.) 

 

Nástup do zamestnania: 

• ihneď 

 

 

 

 

 

Žiadosti o prijatie do zamestnania za predpokladu splnenia požiadaviek zasielajte emailom na 

molnosiova@patriaddgalanta.sk, alebo osobne do podateľne. Bližšie informácie získate na 

t.č.: 031/782 21 17  

mailto:molnosiova@patriaddgalanta.sk


 

 

Patria – Domov dôchodcov v Galante príjme do pracovného pomeru pracovníka na pozíciu: 

 

 

,, Opatrovateľka“ 

 Kvalifikačné predpoklady: 

• kvalifikácia v odbore, alebo absolvovanie akreditovaného kurzu opatrovania najmenej 

v rozsahu 220 hodín (je možné si ho dorobiť počas práce na vlastné náklady) 

 

Platové podmienky: 

• podľa Zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone 

práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

Základná zložka mzdy (brutto): 

• nástupný plat je od  754 €/ brutto plus príplatky. Priemerný mesačný plat spolu 

s príplatkami za sobotu, nedeľu, nočnú zmenu, sviatky a nadčasy je 900 € v čistom. 

V prípade potreby je možnosť odpracovať nadčasy.  

 

Zamestnanecké výhody: 

• zabezpečené stravovanie, možnosti školenia 

 

Druh pracovného pomeru: 

• hlavný pracovný pomer 

• práca na dve smeny – denná a nočná ( 12 hod.) 

 

Nástup do zamestnania: 

• ihneď 

 

 

 

 

Žiadosti o prijatie do zamestnania za predpokladu splnenia požiadaviek zasielajte emailom na 

molnosiova@patriaddgalanta.sk, alebo osobne do podateľne. Bližšie informácie získate na 

t.č.: 031/782 21 17  

mailto:molnosiova@patriaddgalanta.sk


 


