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Oznámenie o vyhlásení výberového konania 
č.15/2022 

 

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 
Ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07  Žilina 

 

v súlade  

s § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších zmien 

a Smernicou FNsP Žilina č. SM-14, ktorou sa ustanovujú podrobnosti    o výberovom konaní 

na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca FNsP Žilina, 

 

vyhlasuje výberové konanie na miesto vedúceho zamestnanca FNsP Žilina: 
 

 

VEDÚCI LEKÁR  URGENTNÉHO PRÍJMU II TYPU 
 

 

Predpoklady pre výkon vedúcej funkcie: 

- v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. a § 3 a  § 4 ods. 4 nariadenia vlády SR 296/2010 Z. z. 

v znení neskorších predpisov 

 

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:  

1. vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, 

2. špecializácia v odbore urgentná medicína, 

3. najmenej 15-ročná odborná zdravotnícka prax alebo  

odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva, za ktorú sa považuje 

získanie špecializácie v jednom z týchto špecializačných odborov: 

 manažment a administrácia v oblasti zdravia, 

 odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health, 

 organizácia vojenského zdravotníctva, 

 zdravotnícky manažment a financovanie. 

 

 

Zoznam požadovaných dokladov a dokumentov:  

- štruktúrovaný profesijný životopis,  

- motivačný list,  

- projekt rozvoja príslušného organizačného útvaru. vrátane návrhu zabezpečenia jeho 

efektívneho hospodárenia a časového harmonogramu  jeho  realizácie minimálne na 2 

roky v rozsahu max. 10 normostrán v požadovanej štruktúre: 

a) úvod, 

b) zameranie projektu, 

c) východiská projektu na základe analýzy verejne dostupných dokumentov FNsP 

Žilina, príp. iných dokumentov súvisiacich s danou oblasťou, 

d) ciele projektu (vízia do budúcnosti), 
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e) akčný plán realizácie projektu, vrátane návrhu zabezpečenia jeho efektívneho 

hospodárenia v systéme  súčasného úhradového mechanizmu (vyjadrenie aj 

v ekonomických ukazovateľoch) a časového harmonogramu postupnosti krokov 

navrhovaných opatrení na najbližšie 2 roky, 

f) očakávaný výsledok po realizácii projektu, 

g) záver. 

- doklady o dosiahnutom vzdelaní a doklady o získaných špecializáciách - overené 

fotokópie,  

- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,  

- lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti v zmysle § 31 ods. 1 písm. b) a § 32 

zákona č. 578/2004 Z. z., 

- potvrdenie o registrácii/členstve v príslušnej stavovskej organizácii,  

- písomný súhlas uchádzača na spracovanie jeho osobných údajov pre účely výberového 

konania na miesto vedúceho zamestnanca FNsP Žilina udelený podľa osobitných 

predpisov. 

 

Základná zložka mzdy (v hrubom):  2605,90 € /mesačne 

 

Prihlášky  do výberového konania v zmysle čl. 6 Smernice spolu s požadovanými dokladmi 

zasielajte v lehote do 30. septembra 2022 (vrátane) v zalepenej obálke na adresu: FNsP 

Žilina, odbor ľudských zdrojov, Ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina s označením 

„VÝBEROVÉ KONANIE - VEDÚCI LEKÁR  URGENTNÉHO PRÍJMU II TYPU - 

NEOTVÁRAŤ“. Na posúdenie dodržania lehoty  na podanie prihlášky je rozhodujúci dátum 

podania na poštovú prepravu alebo dátum osobného podania v podateľni, príp. na sekretariáte 

riaditeľa FNsP Žilina.  

 

O termíne, mieste a forme výberového konania budú uchádzači informovaní písomnou 

pozvánkou zaslanou najneskôr sedem dní pred začatím výberového konania.  

 

Kontaktná osoba:  Ing. Anna Klimíková, OĽZ 

   klimikova@fnspza.sk  

   041/5110 878 

 

V Žiline dňa 19.08.2022 

 

        _____________________ 

             Mgr. Eduard Dorčík  

             riaditeľ FNsP Žilina 
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