
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove

vyhlasuje

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

výber

na obsadenie volného štátnozamestnaneckého miesta zo štátnych zamestnancov

VÝBER c.: 01/2012

Druh štátnej služby: Stála štátna služba

Obsadzovaná funkcia: Hlavný referent

Pocet obsadzovaných miest: 1

Odbor štátnej služby: 2.19 Zdravotníctvo

Organizacný útvar: Úsek preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie - Odboru
hygieny životného a pracovného prostredia a zdravia

Strucný opis cinností: Odborná príprava rozhodnutí v prvom stupni správneho konania.
Vybavovanie odbornej agendy vo vymedzenom úseku - úsek preventívneho pracovného
lekárstva a toxikológie tvoriacej podklad na riadenie, na rozhodovanie alebo na kontrolu
v rámci viacerých organizacných útvarov.

Výkon cinnosti štátnej služby v rámci ŠZD v zmysle zák. C. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia, podiel na príprave podkladov pre orgán verejného zdravotníctva
a dalšie dotknuté orgány štátnej správy v urcenej oblasti na úrovni okresov spadajúcich do
pôsobnosti RÚVZ so sídlom v Prešove.

Predpoklady a požiadavky na zamestnanca:
a) Kvalifikacné predpoklady: Úplné stredné odborné vzdelanie, vyššie odborné

vzdelanie, alebo vysokoškolské vzdelanie
b) Požiadavky urcené osobitným predpisom: Odborná spôsobilost na výkon

odborných pracovných cinností v zdravotníckom povolaní verejný zdravotm'k podla
zákona C. 355/2007 Z.z., ako aj podla nariadenia vlády SR C. 296/2010 Z.z.

c) Osobitné kvalifikacné predpoklady: Nevyžadujú sa
d) Prax: Nevyžaduje sa
e) Požadované odborné znalosti: Znalost Ústavy SR, znalost zákona C. 400/2009 Z.z.

o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, znalost zákona C. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov, znalost zákona C. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a znalost príslušných vykonávacích predpisov súvisiacich s ustanoveniami § 27 - § 42
zákona C. 355/2007 Z.z.

f) Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutocnost'ami: Nevyžaduje sa.
g) Požiadavka preukázania bezúhonnosti: Výpis z registra trestov nie starší ako 3

meSIace.



~
MUDr. Anna Bencová, MPH
Vedúca služobného úradu

SlUŽC8NÝ ÚRAD REGIONALNEHO

Ú"ADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNíCTVA

SO SíDLOM V PREŠOVE

Zoznam požadovaných dokladov:
- Písomná žiadost o zaradenie do výberu s uvedením císla pod ktorým sa výber uskutocnuje
- Kópia vysvedcenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom

vzdelaní

- Kópia rozhodnutia o uznaní dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní vydaný zahranic-
nou strednou školou alebo vysokou školou podla osobitného predpisu

- Profesijný štruktúrovaný životopis
- Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
- Písomné cestné vyhlásenie o štátnom obcianstve clenskej krajiny Európskej únie
- Písomné cestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka
- Písomné cestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony
- Písomné cestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby
- Cestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predložených údajov
- Písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov pre úcely výberu
Všetky vyhlásenia musia byt opatrené dátumom a vlastnorucným podpisom uchádzaca.

Termín podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi:
Do 12. 04. 2012. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej peciatke, dátum podania
v podatelni služobného úradu alebo dátum dorucenia žiadosti spolu s požadovanými
dokladmi elektronickými prostriedkami na e-mailovú adresu uvedenú v tomto oznámení.
Na obálke, resp. v predmete e-mailu je potrebné uviest heslo "VÝBER c .." s císlom výberu.
Na žiadosti, ku ktorým nebudú priložené všetky požadované doklady ana žiadosti zaslané po
termíne uvedenom v tomto oznámení sa nebude prihliadat.

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 podatelni Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom
v Prešove, Hollého 5, Prešov alebo elektronicky na e-mailovúadresupo.popjak@uvzsr.sk
Uchádzac, ktorý zaslal žiadost s požadovanými dokladmi elektronickými prostriedkami, je
povinný najneskôr v den konania výberu pred jeho uskutocnením dorucit žiadost spolu
s požadovanými dokladmi aj písomne.
Pri zasielanÍ súborov v prílohe e-mailu je potrebné dodržiavat nasledujúce štandardy v súlade
s výnosom o štandardoch pre informacné systémy verejnej správy:
1. pre textové súbory - formát Rich Text Format (.rtf), Hypertext Markup Language (.html, .htm)
podla 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 samorozbalovací ZIP vo verzii 2.0,
TAR

(.tar), GZIP (.gz), TAR kombinovaný s GZIP (.tgz, .tar.gz)
Zasielané súbory v prílohe musia byt maximálne do 5 MB.

Kontakt na poskytnutie informácií: Mgr. Jozef Popjak, telefón: 0517580311 fax: 0517733806
e-mail: po.popjak@uvzsr.sk


