
                                                                                                                       

 

 
 

Riaditeľ Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR vyhlasuje výberové konanie 

na obsadenie voľnej pracovnej pozície: 

 

 

Správca IT na Krajskom operačnom stredisku ZZS v Prešove 

 

 

Náplň pracovnej činnosti: 

 
Priamo riadi, odborne a metodicky usmerňuje prácu svojich podriadených zamestnancov – technikov 

IT  na príslušnej KOS. 

 

• Zabezpečovanie konfigurácie sieťového hardvéru a softvéru. 

• Zabezpečovanie chodu sieťových aplikácií. 

• Uskutočňovanie údržby prístupových práv užívateľov do databázového prostredia. 

• Koordinácia a realizácia inštalácie programového vybavenia, autorizované zásahy do 

programového vybavenia a administrácia operačného systému. 

• Riešenie problémov a neštandardných situácií vzniknutých na jednotlivých druhoch počítačov, 

ktoré vyžadujú kvalifikovaný zásah do programového vybavenia.  

• Systémová administrácia a údržba dát v informačných systémoch. 

• Metodické usmerňovanie a zaškoľovanie používateľov na prácu s realizačnými programami. 

• Správa bezpečnosti bázy dát v informačných systémoch. 

• Zabezpečovanie chodu a údržby informačného systému. 

• Komunikácia a styk so spolupracujúcimi /poskytovatelia ZZS/, dodávateľskými a servisnými 

spoločnosťami a organizáciami v rovine zabezpečenia bezporuchového a kontinuálneho chodu 

informačných systémov, komunikačných technológií a kritickej infraštruktúry. 

• Komunikácia a styk so zástupcami KS IZS v oblasti spoločných/zdieľaných systémov akými 

sú energetický systém, systém rozvodov štrukturovanej kabeláže, telekomunikačných 

privedení a klimatizačného systému v technologickej miestnosti. 

• Poskytovanie podpory užívateľom v oblasti fungovania technických zariadení a APV 

prevádzkovaných na OS ZZS SR. 

• Navrhovanie zlepšení v oblasti na mieru zavedených IT systémov s cieľom sofistikácie IT 

procesov a atribútov APV vychádzajúcich z bežnej aplikačnej praxe. 

• Testovanie aplikačného, prípadne systémového programového vybavenia pre jednotlivé typy 

počítačov pred ich nasadením do ostrej prevádzky. 

• Konfigurovanie telefónnych pobočkových ústrední, koncových telekomunikačných zariadení 

(telefóny, faxy a pod.) podľa potrieb organizácie a v rozsahu dedikovaných oprávnení. 

• Zabezpečovanie plnenia úloh v oblasti IT Asset Managment-u organizácie. 

• Spracovávanie, dohľadávanie, riešenie a vyhodnocovanie vstupov a výstupov IT ServiceDesk-

u a HelpDesk-u organizácie pre interných a externých užívateľov s podieľaním sa na vytváraní 

znalostnej bázy /IT knowledge base OS ZZS SR/.  



• Výkon prvotnej predservisnej analýzy HW komponentov a realizácia základných servisných 

úkonov pre HW komponenty, ktoré nepodliehajú záručnej lehote a sú v technických 

a znalostných možnostiach organizácie. 

• Tvorba špecifických štatistických výstupov z databázového prostredia.  

• Absolvovanie školení v súvislosti so zavádzaním nových informačných a komunikačných 

technológií alebo zmenou stávajúcich. 

• Manažment štruktúrovanej kabeláže a elektrických rozvodov KOS ZZS.  

• Nadobúdanie nových vedomostí v oblasti informatiky samo vzdelávaním ako i formou účasti 

na odborných IT kongresoch, seminároch, workshop-och a iných IT udalostiach (podľa 

finančných možností organizácie). 

• Tvorba technickej dokumentácie odzrkadľujúcej IT špecifiká KOS ZZS a OS ZZS SR. 

• Súčinnosť s riadiacimi zamestnancami KOS ZZS pri plnení spoločných úloh alebo úloh 

vyžadujúcich si súčinnosť správcu IT a technikov IT, ak nie je týmto obmedzené ich plnenie si 

pracovných úloh a činností. 

• Riadenie sa internými IKT normami a zabezpečovanie ich správnej aplikačnej praxe. 

• Zabezpečenie rozvoja a prevádzky vybraných centrálnych IKT systémov OS ZZS SR. 

• Podľa momentálnych podmienok dopĺňanie technických prostriedkov a programového 

vybavenia na zabezpečenie bezporuchového chodu, príp. na zvýšenie bezpečnosti systému 

alebo komfortu obsluhy. 

 

Požiadavky na uchádzača: 

- ukončené stredoškolské, resp. vysokoškolské štúdium    

- prax v oblasti informačných a komunikačných technológií  minimálne 3 roky 

- schopnosť viesť tím ľudí 

- morálna bezúhonnosť 

- znalosť právnych predpisov súvisiacich s výkonom funkcie 

 

Požadované doklady k výberovému konaniu:  

- štruktúrovaný životopis 

- doklady preukazujúce dosiahnuté vzdelanie 

- prihláška do výberového konania 

- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 

 

Platové podmienky: 

V zmysle Zákona č. 553/2003 Z.z., platných platových taríf. 

 

Nástup do pracovného pomeru: dohodou 

Pracovný pomer na plný úväzok; 37,5 hodín/týždeň 

 

Termín podávania prihlášok:  do 05.08.2018 (rozhoduje dátum podania na pošte alebo deň 

odoslania emailu) 

 

Všetky žiadosti o zamestnanie aj s prílohami je potrebné doručiť poštou                                                      

alebo emailom (scan), podpísané uchádzačom. 

 

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania:  31.08.2018  

   

 

 

 

 



V prípade, že Vás naša ponuka a pozícia zaujala a chcete sa stať súčasťou dynamického 

a tímového pracovného prostredia, zašlite požadované doklady na adresu: 

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR,  

Oddelenie PaM 

Trnavská cesta 8/A 

P.O.BOX 93 

820 05  Bratislava 25. 

 

alebo emailom na: 

petra.novotna@155.sk   

 

Záujemca o zamestnanie zaslaním požadovaných dokumentov zároveň vyjadruje súhlas so 

spracovaním   jeho   osobných   údajov   pre   účely   výberového   konania  v  zmysle  Zákona  

č. 18/2018 Zb. o ochrane osobných údajov v platnom znení. 

 

 


