
 

Oznam o vyhlásení Výberu na pozíciu Radca (ref. č. V/1/2017) 

 
Služobný úrad: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach  

Miesto výkonu štátnej služby: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v 

Michalovciach, S. Chalupku č. 5, Michalovce, 071 01  

Druh štátnej služby: Stála 

Obsadzovaná funkcia: Radca 

Počet obsadzovaných miest: 2 

Odbor štátnej služby: 2.19 Zdravotníctvo 

Organizačný útvar: Preventívne pracovné lekárstvo 

Hlavné úlohy:  

Samostatné odborné činnosti a samostatné vykonávanie ucelených agend s rozhodovacou 

právomocou na úseku verejného zdravotníctva na odd. preventívneho pracovného lekárstva. 

Odborná príprava rozhodnutí na prvom stupni správneho konania. 

Počítačové znalosti: OS Windows, MS Office 

Požadované vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – verejný zdravotník 

Ďalšie požiadavky: odborná spôsobilosť podľa NV 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 

Druh pracovného pomeru: celý úväzok 

Ponúkaný plat: podľa zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe  

Zoznam požadovaných dokladov: 
- písomná žiadosť o zaradenie do výberu, 

- kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného vzdelania (diplom, vysvedčenie alebo iný 

rovnocenný doklad), 

- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, 

- profesijný štruktúrovaný životopis, 

- čestné vyhlásenie o občianstve v zmysle § 3 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe, 

- čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka, 

- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony, 

- čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby, 

- čestné vyhlásenie/písomné potvrdenie o vykonávaní štátnej služby, 

- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predložených údajov, 

- písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov za účelom 

výberu podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. 

Žiadosti s uvedeným referenčným číslom ponuky V/1/2017 a s požadovanými dokladmi je 

potrebné zaslať na adresu: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v 

Michalovciach, S. Chalupku č. 5, Michalovce, 071 01, najneskôr do 28.02.2017.  

Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke. 

Kontaktná osoba: JUDr. Peter Čintala, Osobný úrad, tel. 056/6880620 

 

 

 


