
Hlavný hygienik Slovenskej republiky a vedúci služobného úradu Úradu 
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 52,            
826 45 Bratislava vyhlasuje výberové konanie č. 12/2012 na obsadenie 
funkcie: 
 
 
Hlavný radca - regionálny hygienik a vedúci služobného úradu   
RÚVZ so sídlom v Prešove  
                                                    
Druh štátnej služby: stála štátna služba 
Odbor štátnej služby: riadenie štátnej služby 
Stupeň riadenia:  2 
 
Hlavné úlohy:  
Riadenie vykonávania činností vo vymedzenom úseku štátnej správy v oblasti ochrany, 
podpory a rozvoja verejného zdravia. 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. 
 
Kvalifikačné predpoklady: 
Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa;  
Špecializácia v špecializačnom odbore podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky          
č. 296/20010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe 
ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a 
sústave certifikovaných pracovných činností; výhodou špecializácia na riadenie 
a organizáciu zdravotníctva; 
-   najmenej 5 - ročná odborná  prax; 
-   jazykové znalosti –  anglický jazyk alebo ruský jazyk – stupeň znalosti B;  
-   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 trvalom pobyte na území Slovenskej republiky, 
g)  písomné čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka, 
h)  písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony, 
i)   písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby, 
j)   písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predložených údajov, 
k) diplom alebo vysvedčenie o vykonaní jazykovej skúšky v jazykovej škole alebo v inom    
     vzdelávacom zariadení, doklad o štúdiu v cudzom jazyku v zahraničí alebo písomné čestné   
     vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka, 



 l)  písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním osobných údajov v súlade so zákonom    
     č. 428/2002 Z. z. za účelom výberového konania. 
 
Prihlášky spolu s predpísanými dokladmi zasielajte do 10. 10. 2012 na adresu:  

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 
            Trnavská cesta 52  

826 45 Bratislava 
 
 
 
 
 
 prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH 

hlavný hygienik Slovenskej republiky                                                                             
a vedúci služobného úradu - zastupujúci 

 
 
 
  


