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Riaditeľ Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR vyhlasuje výberové konanie na 

obsadenie funkcie: 

 

HLAVNÝ  OPERÁTOR  OS ZZS SR 

Náplň pracovnej činnosti: 

Hlavný operátor OS ZZS SR metodicky usmerňuje vedúcich operátorov KOS ZZS. V pôsobnosti  
hlavného operátora je: 

- usmerňovanie odborných a ďalších činnosti operátorov LTV 155 na všetkých KOS ZZS 
v súlade s poslaním a cieľmi OS ZZS SR,  

- organizačné zabezpečenie implementácie vnútropodnikových, vnútroštátnych 
a medzinárodných odborných usmernení, smerníc a pokynov do odborných činností KOS 
ZZS, 

- organizačné zabezpečenie plnenia úloh OS ZZS SR pre odborný a inštitucionálny rozvoj 
integrovaného záchranného systému so zameraním na neodkladnú zdravotnú 
starostlivosť,  

- aktívna spolupráca na tvorbe, hodnotení, organizácii a vykonávaní vzdelávacích aktivít OS 
ZZS SR, 

- aktívna spolupráca pri tvorbe a organizačnom zabezpečení plnenia úloh   pri implementácii 
informačných a telekomunikačných technológií do odborných činností, vzdelávania, vedy 
a  výskumu, 

- spolupráca pri vytváraní priaznivých pracovných a sociálno-ekonomických podmienok pre 
zamestnancov pre rozvoj ich profesionality, znalostnej vzdelanosti, zručností pre tímovú 
prácu a systémový prístup k práci, 

- tvorba a realizácia vzdelávacích programov pre operátorov LTV 155. 
 

Požiadavky na uchádzača: 

- ukončené vysokoškolské štúdium II. stupňa,  
- prax na Operačnom stredisku záchrannej zdravotnej služby SR vítaná, 
- schopnosť viesť tím ľudí, 
- morálna bezúhonnosť, 
- znalosť právnych predpisov súvisiacich s výkonom funkcie. 
 

Požadované doklady k výberovému konaniu:  

- štruktúrovaný životopis, 
- doklady preukazujúce dosiahnuté vzdelanie, 
- prihláška do výberového konania, 
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, 
- návrh stratégie monitorovania hlavných činností OS ZZS SR. 
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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 (v prípade zaslania poštou rozhoduje dátum podania 
na pošte) 

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. 
 

 

 

 


