Operačné stredisko
záchrannej zdravotnej služby
Slovenskej republiky
Trnavská cesta 8/A
P.O. BOX 93
820 05 Bratislava 25

Riaditeľ Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR vyhlasuje výberové konanie na
obsadenie voľnej pracovnej pozície:

OPERÁTOR LINKY TIESŇOVÉHO VOLANIA 155 na Monitorovacom stredisku

Náplň pracovnej činnosti:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

Dohliadať na prácu jednotlivých Krajských operačných stredísk ZZS v rámci hlavnej
činnosti. Ide o príjem a spracovanie tiesňového volania na LTV 155 a realizáciu odozvy na
tiesňové volanie v rámci územia Slovenskej republiky.
Zabezpečovať spoluprácu a súčinnosť medzi jednotlivými KOS ZZS pri riešení hlavnej
činnosti a to príjmu, spracovania a realizácie odozvy volania na tiesňovú linku záchrannej
zdravotnej služby, v rámci územia Slovenskej republiky.
Monitorovať vyťažiteľnosť dátových kanálov a obsadenosť jednotlivých KOS ZZS v reálnom
čase.
Vytvárať podporu pre krízové riadenie OS ZZS SR.
Vytvárať podporu pre MZ SR v oblasti krízového riadenia.
Byť súčinný s Krízovým intervenčným tímom OS ZZS SR, monitorovať jeho činnosti.
Podieľať sa na zjednocovaní operačných postupov a štandardizácii činností pri príjme,
spracovaní a realizácii odozvy volania na tiesňovú linku záchrannej zdravotnej služby,
Koordinovať medziklinické transporty, realizované mimo územia jedného kraja v rámci
SR, tak aby bola dosiahnutá maximálna efektívnosť a vyťažiteľnosť síl a prostriedkov ZZS.
Podporovať v rozhodovacom procese jednotlivé KOS ZZS pri vzniku aktuálnej požiadavky
v súvislosti s neodkladnou zdravotnou starostlivosťou, pri riešení UHPO a tvoriť centrálny
register udalosti podliehajúcich neodkladnému hláseniu v rámci SR.
Zabezpečovať bezodkladné informovanie zásahových skupín a určených nadriadených
o nedostupnosti nadväznej zdravotnej starostlivosti v zariadeniach ústavnej zdravotnej
starostlivosti, odstávkach, uzávierkach ciest a iných dôležitých informácií potrebných pre
zabezpečenie plynulej činnosti ZZS, príp. spolupráce s IZS a ÚZZ.
Informovať všetky pracoviská KOS ZZS o zdravotnom zabezpečení.
Evidovať a archivovať hlásenia mimoriadnych udalostí, operatívnych a periodických
štatistických výstupov (denné, týždenné mesačné, ročné).
Podieľať sa na tvorbe štatistických výstupov a hlásení, sledovaní určených faktorov.
Vykonávať lektorskú a školiacu činnosť vrátane účasti na overovaní získaných vedomostí.
Aktívna práca so zdravotníckymi aplikáciami OS ZZS SR.

Požiadavky na uchádzača:
Pracovnej pozícii vyhovujú uchádzači (aj absolventi) s ukončeným vzdelaním:
1. Zdravotnícky záchranár
- SZŠ s maturitou,
- vyššie odborné vzdelanie,
- vysokoškolské I. stupeň v odbore Urgentná zdravotná starostlivosť.
www.155.sk
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2. Sestra
- so špecializáciou v špecializačnom odbore Operačné stredisko záchrannej zdravotnej
služby alebo Špecializovaná urgentná starostlivosť alebo Anestéziológia a intenzívna
starostlivosť, ak vykonávala pracovné činnosti v záchrannej zdravotnej službe do
30.júna 2010.
3. Registrácia v príslušnej stavovskej organizácii.
4. Výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace).
Osobnostné predpoklady a zručnosti:
- Aktívna znalosť MS Office – Word, Excel, Power Point, Outlook.
- Znalosť zdravotníckych pojmov a ich interpretácia.
- Analytické myslenie.
Požadované doklady k výberovému konaniu:
-

štruktúrovaný životopis,
žiadosť o prijatie do zamestnania s krátkym motivačným listom.

Platové podmienky:
Od 1 213 EUR /mesiac na celý pracovný úväzok.
V zmysle Zákona č. 553/2003 Z.z., platných platových taríf. Mzda sa bude vyvíjať od seniority
uchádzača.
Nástup do pracovného pomeru:
December 2021.
Práca v nepretržitej prevádzke, na 2 pracovné zmeny.
Miesto výkonu práce – OS ZZS SR Bratislava.
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 30.11.2021
Kontaktná osoba: daniela.dobrovodska@155.sk

V prípade, že Vás naša ponuka a pozícia zaujala a chcete sa stať súčasťou dynamického
a tímového
pracovného
prostredia,
zašlite
požadované
na
emailovú
adresu:
daniela.dobrovodska@155.sk najneskôr do 22.11.2021.
Kontaktovať budeme len uchádzačov, ktorí spĺňajú požadované kritéria na pozíciu.
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.
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