
 

 

Vedúci odboru na Odbore informačných a komunikačných technológií 

Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR 

 
 

Náplň pracovnej činnosti: 

1. Riadenie a zabezpečenie činností v oblasti informačných a komunikačných technológií organizácie 

so zameraním na: 

- bezpečnosť, 

- rozvoj, 

- verejné obstarávanie, 

- prevádzkovanie, 

- servis a údržbu, 

- implementáciu informačných a komunikačných (rádiokomunikačných, dátových a telematických) 

systémov. 

2. Koordinovanie a zodpovednosť za činnosti v oblasti IT za organizáciu v rámci jednotlivých 

záchranných zložiek Integrovaného záchranného systému. 

3. Navrhovanie riešení a smerovania rozvoja komunikačnej siete OS ZZS SR. 

4. Zodpovednosť za zabezpečenie nepretržitej činnosti komunikačnej siete OS ZZS SR. 

5. Zabezpečenie zmluvných vzťahov pre údržbu a servis IaKT ako aj vzťahov k prevádzkovateľom 

telekomunikačných služieb. 

6. Zabezpečovanie nasadzovania licenčných a aplikačných programových diel. 

7. Riadenie všetkých činností v plnom rozsahu za oblasť IaKT na Krajských operačných strediskách 

ZZS. 

 
Požiadavky na uchádzača: 

• ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – zameranie informatika 

• prax na obdobnej pozícií 5 rokov 

• schopnosť viesť tím ľudí 

• znalosť právnych predpisov súvisiacich s výkonom funkcie 

• čistý register trestov. 

 

Požadované dokumenty k výberovému konaniu:  

• štruktúrovaný životopis, 

• doklady preukazujúce dosiahnuté vzdelanie, 

• žiadosť o prijatie do zamestnania, 

• výpis z registra trestov. 

 

Platové podmienky: 

2 095 EUR/mesiac 

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

 

Nástup do pracovného pomeru:  

ASAP 



 

 

 

Kontaktná osoba: daniela.dobrovodska@155.sk   (referent PaM), 

prípadne petra.novotna@155.sk (vedúca odd. personalistiky a miezd)  

                                     

V prípade, že Vás naša ponuka na pracovnú pozícia zaujala a chcete sa stať súčasťou rozvíjajúceho 

sa dynamického tímu, zašlite požadované doklady emailom na horeuvedené adresy alebo poštou 

na adresu: 

 

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR  

Trnavská cesta 8/A 

P.O.BOX 93 

820 05  Bratislava 25  
 

 

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. 

Kontaktovať budeme len uchádzačov, ktorí spĺňajú nami stanovené požiadavky na pracovnú 

pozíciu. 
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