
REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA 
                            so sídlom v Rožňave, Špitálska 3, PSČ 048 01 

 
Tel.:058/7323257,58                  FAX:058/7881358                 Email:ruvzrv@uvzsr.sk          IČO: 17335957   

 

Oznámenie o vyhlásení výberu 

na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta  

 
podľa § 23 zákona č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení  niektorých zákonov 

 

Výber  č. 01/2017 

 

Druh štátnej služby:  Stála štátna služba 

Obsadzovaná funkcia: Samostatný radca  

Počet obsadzovaných miest: 1 

Odbor štátnej služby: 2.19. Zdravotníctvo 

Organizačný útvar:  Oddelenie epidemiológie a hygieny detí a mládeže  

Stručný opis činnosti: Samostatné ucelené odborné činnosti spočívajúce najmä 

v analytickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a príprave podkladov na rozhodovanie 

a usmerňovanie aktivít spadajúcich do kompetencie úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti 

v príslušnom odbore štátnej služby – oddelenie epidemiológie a hygieny detí a mládeže 

RÚVZ. Samostatné ucelené odborné činnosti pri navrhovaní opatrení, samostatné 

posudzovanie a vypracúvanie odborných stanovísk vo vecne vymedzenej oblasti orgánu 

štátnej správy v rámci štátneho zdravotného dozoru v územnej pôsobnosti RÚVZ so sídlom 

v Rožňave.  

Predpoklady a požiadavky na zamestnanca:  

a) Kvalifikačné predpoklady: VŠ I. stupňa 

b) Požiadavky určené osobitným predpisom: Odborná spôsobilosť na výkon 

zdravotníckeho povolania podľa nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti 

na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych 

pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností 

v znení neskorších predpisov. 

c) Ovládanie cudzieho jazyka: nevyžaduje sa; znalosť anglického jazyka vítaná  

d) Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: Profesionalita, motivačné činitele, 

schopnosť pracovať pod tlakom, počítačové znalosti. 

e) Požadované odborné znalosti:  Znalosť Ústavy SR, znalosť zákona č. 400/2009 Z.z. 

o štátnej službe a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

znalosť zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, znalosť 

zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia  a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a znalosť príslušných vykonávacích 

predpisov súvisiacich s ustanoveniami zákona č. 355/2007 Z.z.  o ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravia  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

f) Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:  nevyžaduje sa 

g) Požiadavka preukázania bezúhonnosti:  Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti. 

     Služobný úrad požiada o výpis registra trestov týkajúci sa len úspešného uchádzača. 

Zoznam požadovaných dokladov: 

- Písomná žiadosť o zaradenie do výberu s uvedením čísla výberu 

- Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného vzdelania ( diplom, vysvedčenie) 

- Profesijný štrukturovaný životopis 



- Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti 

- Čestné vyhlásenie o trvalom pobyte na území SR 

- Čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka 

- Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony 

- Čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predložených údajov 

- Písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov za účelom  výberu 

-  

Termín podania  žiadosti  s požadovanými dokladmi: 

Do 27.03.2017. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke, dátum podania 

v podateľni služobného úradu alebo dátum doručenia žiadosti spolu s požadovanými 

dokladmi elektronickými prostriedkami na e-mailovú adresu uvedenú v tomto oznámení. Na 

obálke, resp. v predmete e-mailu je potrebné uviesť heslo „Výber“ a číslo výberu. Na žiadosti, 

ku ktorým nebudú  priložené všetky požadované doklady a na žiadosti po termíne uvedenom 

v tomto oznámení sa nebude prihliadať. 

Miesto podania žiadosti  s požadovanými dokladmi: 

Písomne na adresu: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, Špitálska 

3, 048 01 Rožňava  

Osobne:  v podateľni Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, 

Špitálska 3, Rožňava 

Elektronicky: na e-mailovú adresu  ruvzrv@uvzsr.sk 

Uchádzač, ktorý zaslal žiadosť s požadovanými dokladmi elektronickými prostriedkami, je 

povinný najneskôr v deň konania výberu,  pred jeho uskutočnením doručiť žiadosť spolu 

s požadovanými dokladmi aj písomne. 

 

Kontaktná osoba: Ing. Andrea Albertová, t.č. 058/7323257,58; e-mail: rv.albertova@uvzsr.sk 

 

 

 

Rožňava, 13.03.2017 

 

  

 

 

 

 

 

        MUDr. Ľubomíra Chromčíková 

             vedúca služobného úradu 

                 regionálna hygienička 
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