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Riaditeľ Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR vyhlasuje výberové konanie na 

obsadenie voľnej pracovnej pozície: 

 

VEDÚCI STREDISKA ODBORNEJ PRÍPRAVY 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti 

- riadenie Strediska odbornej prípravy,  
- tvorba a realizácia vzdelávacích programov pre zdravotníckych pracovníkov, 
- koncepčná a analytická činnosť v oblasti vzdelávania,  
- lektorská činnosť v internom a externom vzdelávaní, 
- spolupráca s inými národnými a medzinárodnými vzdelávacími inštitúciami. 

 

Požiadavky na uchádzača 

- ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa zdravotníckeho zamerania + doplnkové 
pedagogické štúdium na výchovno-vzdelávaciu činnosť, 

- prax v odbore minimálne 5 rokov, 
- schopnosť viesť tím ľudí, 
- morálna bezúhonnosť,                                                      
- znalosť právnych predpisov súvisiacich s výkonom funkcie. 

 

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, 
- návrh koncepcie rozvoja vzdelávania na OS ZZS SR (rozsah max. 5 strán, prezentácia na 

max. 10 minút) 
 

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. 
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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. 

 

 

 


