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Riaditeľ Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR vyhlasuje výberové konanie na 

obsadenie voľnej pracovnej pozície: 

 

Lektor odbornej prípravy 

 

Náplň pracovnej činnosti:  

- Analýza, tvorba a optimalizácia vzdelávacích aktivít a programov určených pre odbornú 

a laickú verejnosť. 

- Tvorba učebných materiálov, podkladov, manuálov a osnov k vzdelávaniu. 

- Kontrola dodržiavania učebných plánov a osnov. 

- Zabezpečovanie a príprava didaktickej a výpočtovej techniky a iných výučbových  pomôcok 

vrátane starostlivosti o ich funkčnosť. 

- Asistencia počas výučby a samostatné vyučovanie v oblasti neodkladnej zdravotnej 

starostlivosti a prvej pomoci vrátane overovania znalostí. 

- Vedenie komplexnej predpísanej dokumentácie súvisiacej s realizáciou vzdelávacích aktivít. 

 

Kvalifikačné predpoklady: 

1. Odborná kvalifikácia: 

      Zdravotnícky záchranár: 

- VŠ I. stupňa v zdravotníckom študijnom odbore Urgentná zdravotná starostlivosť 

(kombinácia s VŠ II. stupňa v zdravotníckom študijnom odbore výhodou) alebo 

      Sestra s VŠ II. stupňa so špecializáciou: 

-  v odbore Anesteziológia a intenzívna starostlivosť alebo 

-  v odbore Špecializovaná urgentná starostlivosť (do roku 2010) alebo 

-  v odbore Dispečing ZZS (do roku 2010) – Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby. 

2. Platná dokladovaná registrácia v príslušnej stavovskej organizácii. 

3. Doplnkové pedagogické štúdium (výhodou). 

4. Prax v záchrannej zdravotnej službe a/alebo krajskom operačnom stredisku záchrannej 

zdravotnej služby 10 rokov. 

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti: 

-   komunikatívnosť, nekonfliktnosť, slušné vystupovanie a prejav, kreativita, 

-  skúsenosť so vzdelávaním (aspoň na úrovni inštruktora kurzu prvej pomoci),  

-   schopnosť neustále sa vzdelávať, 

-   znalosť anglického jazyka je výhodou, 

-   znalosť právnych predpisov súvisiacich s výkonom pracovnej pozície, 

-   znalosť práce s PC (rozšírená), 
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-   vodičský preukaz „B“ a aktívny vodič, 

-    organizačné schopnosti sú výhodou, 

-    trestná a morálna bezúhonnosť. 

 

Požadované doklady k výberovému konaniu:  

Do výberového konania je potrebné doručiť nasledovné dokumenty: 

-     žiadosť o prijatie do zamestnania s krátkym motivačným listom, 

-     štruktúrovaný pracovný životopis, 

-     doklady preukazujúce dosiahnuté vzdelanie (notársky overené fotokópie) a registráciu    

      v stavovskej organizácii, 

-     doklad o hodnotení sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov z 

      predchádzajúceho hodnotiaceho obdobia s výsledkom „splnil“, 

-     súhlas so spracúvaním osobných údajov pre účely výberového konania v zmysle 

      zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov. 

 

Zamestnanecké výhody, benefity: 

-  dlhodobo fungujúci systém sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, 

-  príspevok na DDS (doplnkové dôchodkové sporenie), 

-  stravné lístky plne hradené zamestnávateľom, 

-  5 dní dovolenky naviac, 

-  ďalšie benefity podľa aktuálne platnej kolektívnej zmluvy. 

 
Platové podmienky: 

Od 1 267,50 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:  

- Nástup k 01.02.2022. 

- Pracovný pomer je na plný úväzok alebo skrátený úväzok. 

- Miesto výkonu práce – OS ZZS SR Bratislava. 

 

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 15.01.2022 

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 31.12.2021. 
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Vážime si Vaše vzdelanie a skúsenosti. Na výberové konanie však pozveme len kandidátov, ktorí 

vydokladujú splnenie všetkých požadovaných kritérií. Ak Vás nebudeme kontaktovať v priebehu 

jedného mesiaca od termínu ukončenia výberového procesu, dali sme prednosť iným 

uchádzačom o danú 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. 


