
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove 
 

v y h l a s u j e 
 

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

výber  
 

na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta   

 

VÝBER č.: 01/2017 

Druh štátnej služby: Stála štátna služba 

Obsadzovaná funkcia: Radca   

Počet obsadzovaných miest: 1 

Odbor štátnej služby: 1.01 Riadenie štátnej služby 

Organizačný útvar: Osobný úrad 

Stručný opis činností: Samostatná odborná činnosť vo vymedzenom úseku – uplatňovanie 

štátnozamestnaneckých vzťahov v osobnom úrade. Vykonávanie samostatných odborných činností na 

úseku hospodársko technických činností. Samostatné plnenie úloh, ktoré vyplývajú služobnému úradu 

zo štátnozamestnaneckých vzťahov, pracovnoprávnych vzťahov a z právnych vzťahov upravujúcich 

služobný pomer. Príprava podkladov a zabezpečovanie činností spojených s výberovými konaniami, 

prijímaním, zmenou a odchodom zamestnancov z pracovného a štátnozamestnaneckého pomeru. 

Založenie a podieľanie sa na kompletizácii a vedení osobného spisu štátneho zamestnanca. Príprava 

zmlúv, dohôd, vypracúvanie oznámení a výške a zložení funkčného platu. Samostatné vypracúvanie 

a vedenie štatistických údajov, výkazníctva, prehľadov a hlásení. Plnenie povinností vyplývajúcich zo 

zákona voči poisťovniam. Kompletizácia dochádzky za služobný úrad s podielom na posudzovaní 

nárokov na služobné voľno, dovolenku a pod. Samostatná odborná účtovnícka práca v mzdovej 

učtárni. Komplexné zabezpečovanie práce v štátnej pokladnici. Likvidácia cestovných účtov.  

Predpoklady a požiadavky na zamestnanca: 

a) Kvalifikačné predpoklady: Úplné stredné.  

b) Požiadavky určené osobitným predpisom: Nevyžadujú sa.  

c) Osobitné kvalifikačné predpoklady: Nevyžadujú sa  

d) Prax: Nevyžaduje sa  

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. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

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

zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, 

znalosť zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 

verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, znalosť zákona č. 311/2001 Z.z. 

Zákonník práce v znení neskorších predpisov, znalosť zákona č. 462/2003 Z.z. o náhrade 

príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, znalosť zákona č. 5/2004 Z.z. o službách 

zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, znalosť 

zákona  č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, znalosť zákona č. 

580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. 

o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

znalosť zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, znalosť 

zákona č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov, znalosť zákona       

č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov a súvisiacich opatrení 



MV SR a MPSVR SR, znalosť zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov a súvisiacich opatrení MF SR, znalosť zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní 

(daňový poriadok) 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: Výpis z registra trestov nie starší ako          

3 mesiace. 

Zoznam požadovaných dokladov:  
- Písomná žiadosť o zaradenie do výberu s uvedením čísla pod ktorým sa výber uskutočňuje 

- Kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 

- Kópia rozhodnutia o uznaní dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní vydaný zahraničnou 

strednou školou alebo vysokou školou podľa osobitného predpisu 

- Profesijný štruktúrovaný životopis 

- Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace 

- Písomné čestné vyhlásenie o štátnom občianstve členskej krajiny Európskej únie 

- Písomné čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka 

- Písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony 

- Písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby 

- Čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predložených údajov 

- Písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov pre účely výberu 

Všetky vyhlásenia musia byť opatrené dátumom a vlastnoručným podpisom uchádzača. 

Termín podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi:  
Do 24. 04. 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 č. 01/2017.“ Na žiadosti, ku ktorým nebudú priložené všetky 

požadované doklady a na žiadosti zaslané po termíne uvedenom v tomto oznámení sa nebude 

prihliadať. 

Miesto podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: 
Písomne na adresu – Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, Hollého 5, 080 01 

Prešov, alebo v podateľni Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove,      

Hollého 5, Prešov alebo elektronicky na e-mailovú adresu po.popjak@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. 

Pri zasielaní súborov v prílohe e-mailu je potrebné dodržiavať nasledujúce štandardy v súlade 

s výnosom o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy: 

1. pre textové súbory – formát World (.doc), formát Rich Text Format (.rtf), Hypertext Markup 

Language (.html, .htm) podľa World Wide Web Consortium (W3C), Portable Document Format (.pdf) 

minimálne vo verzii 1.3 a maximálne vo verzii 1.5, Open Document Format (.odt) vo verzii 1.0, Text 

Format (.txt) v kódovaní UTF-8, 

2. pre grafické súbory - formát Graphics Interchange Format (.gif), Portable Network Graphics 

(.png), Joint Photographic Experts Group (.jpg, .jpeg, .jpe, .jfif, .jfi, .jif), Tagged Image File Format 

(.tif, .tiff),gif, jpg, png, tif 

3. pre kompresiu súborov - formát ZIP (.zip) vo verzii 2.0 alebo samorozbaľovací ZIP vo verzii 2.0, 

TAR (.tar), GZIP (.gz), TAR kombinovaný s GZIP (.tgz, .tar.gz) 

Zasielané súbory v prílohe musia byť maximálne do 5 MB. 

Kontakt na poskytnutie informácií: Mgr. Jozef Popjak, telefón: 0517580311 fax: 0517733806        

e-mail: po.popjak@uvzsr.sk 

Prešov, 11. 04. 2017. 

 

  Mgr. Ing. Jana Mýtniková, MPH, MHA 

                                                                                     Vedúca služobného úradu 
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