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Riaditeľ Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR vyhlasuje výberové konanie na 

obsadenie voľnej pracovnej pozície: 

 

VEDÚCI OPERÁTOR KRAJSKÉHO OPERAČNÉHO STREDISKA ZÁCHRANNEJ 

ZDRAVOTNEJ SLUŽBY - ŽILINA 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti 

- zodpovednosť za príjem, spracovanie a realizáciu odozvy na linke tiesňového volania v rámci 
príslušného pracoviska, 

- zodpovednosť za zabezpečenie nepretržitej prevádzky, monitorovanie a riadenie pracovnej 
disciplíny, pracovnej atmosféry a interpersonálnych vzťahov na príslušnom pracovisku,  

- riadenie, koordinácia a vyhodnocovanie záchrannej zdravotnej služby v kraji, 
- odborné usmerňovanie, vedenie, riadenie, kontrola a vyhodnocovanie činností operátorov 

linky tiesňového volania 155 na príslušnom pracovisku, 
- zabezpečovanie potrieb prevádzky príslušného pracoviska, 
- hodnotenie pracovnej činnosti operátorov linky tiesňového volania 155,  
- analytická činnosť v oblasti príjmu, spracovania a realizácie odozvy tiesňových volaní na LTV 

155, 
- participácia na odbornom metodickom usmerňovaní odbornej prípravy operátorov linky 

tiesňového volania 155 a riadenie zmien zavádzaných za účelom zvyšovania kvality. 
 

Požiadavky na uchádzača 

Ukončené minimálne vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v zdravotníckych povolaniach:  

- zdravotnícky záchranár, alebo 
- sestra so špecializáciou Anestéziológia a resuscitácia,  alebo Špecializovaná urgentná 

starostlivosť alebo Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby, 
- minimálne 2 roky praxe na Operačnom stredisku záchrannej zdravotnej služby SR, 
- schopnosť tímovej spolupráce a vedenia tímu ľudí, 
- morálna bezúhonnosť, 
- znalosť právnych predpisov súvisiacich s výkonom funkcie, 
- skúsenosti s nepretržitou prevádzkou – podmienkou. 

 

Požadované doklady k výberovému konaniu:  

- štruktúrovaný pracovný životopis, 
- doklady preukazujúce dosiahnuté vzdelanie, 
- žiadosť o zaradenie do výberového konania, 
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, 
- projekt stratégie rozvoja a zvyšovania kvality operačného riadenia na príslušnom 

pracovisku (max. na 5 strán A4 a 10 minútová prezentácia). 
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Zamestnanecké výhody, benefity: 

- príspevok na DDS (doplnkové dôchodkové sporenie), 
- stravovanie vo forme gastrokarty alebo peňažného príspevku plne hradené 

zamestnávateľom,  
- 2x ročne odmeny, 
- ďalšie benefity podľa aktuálne platnej kolektívnej zmluvy. 

 

Platové podmienky: 

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

 

Nástup do pracovného pomeru:  

Dohodou. 
Pracovný pomer na plný úväzok, v jednozmennej prevádzke. 
 

Termín na odoslanie žiadostí:  28.02.2023 

Ukončenie výberového procesu: 31.03.2023 

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 alebo poštou na adresu Operačné stredisko záchrannej 
zdravotnej služby SR,  Ing. Daniela Dobrovodská, Trnavská cesta 8/A,  820 05  Bratislava. 

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. 

 


