
Hlavný hygienik Slovenskej republiky a vedúci služobného úradu Úradu 

verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 52,            

826 45 Bratislava vyhlasuje výberové konanie č. 5/2017 na obsadenie 

funkcie: 

          hlavný radca - regionálny hygienik a vedúci služobného úradu 

 RÚVZ so sídlom v Dolnom Kubíne 
                                                    

Druh štátnej služby: stála štátna služba 

Odbor štátnej služby: riadenie štátnej služby 

Miesto výkonu štátnej služby: RÚVZ so sídlom v Dolnom Kubíne, Nemocničná 12, 

                                                    026 01 Dolný Kubín 

Stupeň riadenia:  2 

 

Hlavné úlohy:  
Špecializovaná činnosť v príslušnom odbore štátnej služby vo vymedzenom úseku štátnej 

správy v oblasti ochrany, podpory a rozvoji verejného zdravia spočívajúca najmä 

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

rozhodovanie v pôsobnosti orgánu miestnej štátnej správy s krajskou pôsobnosťou. 

Kontrolná a inšpekčná činnosť vrátane vydávania rozhodnutí v príslušnom odbore štátnej 

služby.  

Ďalšie úlohy: 

Riadenie vykonávania ďalších činností spadajúcich do rozsahu kompetencií regionálneho 

úradu verejného zdravotníctva v zmysle zákona č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji 

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

Organizuje činnosť a hodnotí výsledky práce RÚVZ. Plní úlohy na úseku ochrany, podpory a 

rozvoji verejného zdravia a pri predchádzaní vzniku, šírenia a výskytu prenosných ochorení a 

iných hromadne sa vyskytujúcich ochorení. Vykonáva ďalšie samostatné odborné 

špecializované činnosti v otázkach spadajúcich do rozsahu kompetencií regionálneho úradu 

verejného zdravotníctva v zmysle zákona č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného 

zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Kvalifikačné predpoklady: 

1. Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore lekár alebo verejný 

zdravotník v zmysle § 61 zákona č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného 

zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

2. Špecializácia v špecializačnom odbore podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky               

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, 

3. odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo 

špecializačných odborov (Master of Public Health). 

4.  Najmenej päťročnú odbornú prax. 

5.  -   organizačné schopnosti a komunikačné schopnosti, schopnosť riadenia; 

     -   spoľahlivosť, flexibilita a zodpovedný prístup k plneniu služobných úloh; 

     -   počítačové znalosti – Internet (e-mail, www), Microsoft Excel, Microsoft Outlook, 

                                           Microsoft Powerpoint, Microsoft Word. 

Zoznam požadovaných dokladov: 

a) písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania, 

b) kópia diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o dosiahnutí požadovaného vzdelania    

a odbornej spôsobilosti 



c) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, 

d) profesijný štruktúrovaný životopis, 

e) písomné čestné vyhlásenie o štátnom občianstve členskej krajiny Európskej únie,  

f) písomné čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka, 

g) písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony, 

h) písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby, 

i) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predložených údajov, 

j) písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním osobných údajov v súlade so zákonom    

    č. 122/2013 Z. z. za účelom výberového konania. 

 

Žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s predpísanými dokladmi zasielajte 

najneskôr do 10. 5. 2017 na adresu: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,           

                                                          Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava 

Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke. 

 

 

Bratislava 24. 4. 2017 

 

 

 

 

                          Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD. 

               hlavný hygienik Slovenskej republiky 

         

 

 


