
Výberové konanie 

na obsadenie pracovného  miesta „ Námestník pre LPS“ 

  

Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie: 

 

- námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť 

Kvalifikačné predpoklady: 

- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore všeobecné lekárstvo a 
- odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom zo  

             špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 3 časti A písm. a) až c) Zákona č. 286/2010 a   

- odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných  

             odborov uvedených v prílohe č. 4 časti A Zákona č. 286/2010 Z.z.  alebo najmenej   

             pätnásťročnú odbornú zdravotnícku  prax . 

 Ostatné kritériá a požiadavky:  
 

- organizačné a riadiace schopnosti,  

-      morálna a občianska bezúhonnosť,  

-      komunikatívnosť, osobnostné predpoklady, 

-      zdravotná spôsobilosť, 

- registrácia v SLK. 

Zoznam požadovaných dokladov: 

 

- žiadosť o účasť na výberovom konaní, 

- profesionálny životopis, 

- overené doklady o dosiahnutom vzdelaní, 

- overená kópia dokladu o zápise do registra lekárov vedeného Slovenskou lekárskou komorou 

             a aktuálne  hodnotenie vzdelávania v rámci komory, 

- výpis z registra trestov , nie starší ako 3 mesiace, alebo čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,    

             ktoré vybraný uchádzač nahradí originálom,  

- koncepcia riadenia a rozvoja úseku liečebno-preventívnej starostlivosti  v rozsahu max. 10 

             normostrán, 

- písomný súhlas uchádzača v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov    

             na spracovanie a evidovanie osobných údajov pre potreby výberového konania. 

Prihlášky s označením „Výberové konanie „ LPS“” doručte osobne alebo doporučenou zásielkou na 

adresu:  

Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 
Litovelská 25, 050 01 Revúca 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov , ktorí nespĺňajú 

podmienky výberového konania.  

Termín uzávierky prihlášok do výberového konania je 31. 01.2022 

Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované 

predpoklady , písomne oznámený. Predpokladá sa , že výberové konanie prebehne do 5 dní od 

konečného termínu podania žiadostí. 

Kontakt: Gabriela Magurová, referent pre personálnu prácu, č. tel.: 058/4833302 


