
Oznámenie o vyhlásení výberu na funkciu samostatný radca podľa  § 23 ods. 2 
zákona č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ref. č. v/1/2016) 

Názov služobného úradu  a jeho sídlo: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom 
v Rimavskej Sobote, Sama Tomášika 14, 979 01 Rimavská Sobota 

Druh štátnej služby: stála štátna služba 

Obsadzovaná funkcia: samostatný radca  

Odbor štátnej služby: 2.19 Zdravotníctvo 

Označenie organizačného útvaru: oddelenie preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie  

Stručný opis činností obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta:  samostatné odborné 
činnosti na príslušnom úseku štátnej správy, samostatné odborné spracúvanie návrhov rozhodnutí 
a vykonávanie kontroly na vymedzenom úseku štátnej správy 

Požadované vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – fakulta verejného zdravotníctva alebo  
fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, študijný odbor verejné zdravotníctvo 

Počítačové znalosti: Internet, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft Word, MS- Power Point, 
EPI - Info 

Jazykové znalosti: anglický jazyk - úroveň znalosti B2 podľa Európskeho referenčného zákona 

Druh pracovného úväzku: plný úväzok 

Ponúkaný plat: podľa zákona č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov  

Zoznam požadovaných dokladov: 

- písomná žiadosť o zaradenie do výberu, 
- kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného vzdelania (diplom, vysvedčenie alebo iný 

rovnocenný doklad), 
- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, 
- profesijný štruktúrovaný životopis, 
- doklad o vykonaní štátnej jazykovej skúšky z jazyka anglického, 
- čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka, 
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony, 
- čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby, 
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predložených údajov, 
- písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov za účelom výberu podľa 

zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

Informácie o výbere: 



Žiadosti s uvedeným referenčným číslom v/1/2016 a s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na 
adresu: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote, Osobný úrad, Ul. 
Sama Tomášika 14, 979 01 Rimavská Sobota, najneskôr do 31.03.2016. 

Žiadosť o zaradenie do výberu možno podať písomne alebo elektronickými prostriedkami na adresu: 
rs.ou@uvzsr.sk.  

Ak uchádzač podal žiadosť elektronickými prostriedkami je povinný doručiť ju služobnému úradu aj 
písomne, najneskôr v deň uskutočnenia výberu. 

Kontaktná osoba: Ing. Viera Kresová, Osobný úrad, tel.: 047/56 31 394 119, 0911 904 603 

mailto:rs.ou@uvzsr.sk

