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Naša organizácia: 
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky (ďalej len OS ZZS SR) 
zabezpečuje prostredníctvom 8 krajských operačných stredísk záchrannej zdravotnej služby 
príjem tiesňového volania na linke tiesňového volania 155 (ďalej len LTV 155). Predmetom činnosti 
OS ZZS SR je riadenie, koordinácia a vyhodnocovanie činnosti záchrannej zdravotnej služby pri 
poskytovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Zabezpečenie nepretržitého príjmu, 
spracovania, vyhodnotenia a realizácie odozvy na LTV 155 v prípade, keď je alebo môže byť 
závažne ohrozené zdravie alebo život ľudí na území Slovenskej republiky alebo pri poskytovaní 
cezhraničnej starostlivosti. OS ZZS SR zabezpečuje technické podmienky na telekomunikačné 
prepojenie a prenos informácií s poskytovateľmi ZZS a ostatnými zložkami integrovaného 
záchranného systému. Ďalšou povinnosťou OS ZZS SR je aj zabezpečenie dokumentácie príjmu, 
spracovania, vyhodnotenia tiesňového volania a realizácie odozvy na tiesňové volanie 20 rokov 
odo dňa jeho vzniku a uchovávať zvukový záznam príjmu tiesňového volania a realizácie odozvy 
na tiesňové volanie 20 rokov odo dňa vzniku. 
Podrobnejšie informácie nájdete na našom webovom sídle www.155.sk. 
 
Staňte sa súčasťou tímu, ktorý pomáha v tento neľahký čas zachraňovať ľudské životy... 
 

 

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

 
TLMOČNÍK z ukrajinského jazyka 

 
Miesto výkonu práce (jedno z nasledujúcich miest podľa preferencie záujemcu):  
Bratislava, Trnava, Nitra, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Prešov, Košice. 

 
Forma výkonu práce:  
Nepretržitá prevádzka, pracuje sa v 3 pracovných zmenách (8-hodinové pracovné zmeny). 

 
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: 

 spolupráca pri príjme, spracovaní a realizácii odozvy volania na tiesňovú linku 
záchrannej zdravotnej služby formou tlmočenia z ukrajinského jazyka do 
slovenského a naopak. 

 
Uchádzač nemusí spĺňať odborné kvalifikačné požiadavky – prvoradá je znalosť oboch 
požadovaných jazykov na komunikačnej úrovni.  
Musí však dokladovať spôsobilosť na prácu v noci lekárskym potvrdením (pri nástupe do 
zamestnania – lekársku prehliadku zabezpečíme). 

 
Požiadavky na zamestnanca: 
Pracovnej pozícii vyhovujú uchádzači s ukončeným vzdelaním: 

 aspoň úplné stredné vzdelanie/maturita 
 študent vysokej školy 

a hlavne s aktívnou znalosťou ukrajinského a slovenského jazyka. 
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Osobnostné predpoklady a zručnosti: 
- komunikačné zručnosti, 
- asertivita, 
- flexibilita, 
- tímové myslenie, zodpovedný prístup k práci, 
- ochota vzdelávať sa a učiť sa nové veci,  
- trestná a morálna bezúhonnosť, 
- skúsenosti s prácou v call centre  alebo s tlmočením/prekladmi výhodou. 

 
Požadované doklady k výberovému konaniu: 
do výberového konania je potrebné doručiť nasledovné dokumenty: 

- žiadosť o prijatie do zamestnania s krátkym motivačným listom, 
- štruktúrovaný životopis, 
- doklady preukazujúce dosiahnuté vzdelanie, 
- súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania v zmysle zákona 

č. 18/2018 o ochrane osobných údajov. 
 
Vážime si Váš záujem, 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. 
 
Platové podmienky: 
6 € brutto/hodina 

 
Forma pracovného pomeru: 

dohoda o brigádnickej práci študenta/vykonaní práce/pracovnej činnosti 
 

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 
30.04.2022 

 
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 do 20.04.2022. 

 

 

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. 


