P. O. Box 35, Ondavská 8, 040 11 Košice

OZNÁMENIE GENERÁLNEHO RIADITEĽA
č. 10/2022
o vyhlásení výberového konania
Generálny riaditeľ spoločnosti Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Ondavská
8, Košice, IČO: 36 601 284, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sa, Vložka č.
1360/V, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca:

primár Oddelenia laboratórnej medicíny
Stanovené požiadavky:
- odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa § 4 ods. 4
písm. c) nar. vlády č. 296/2010 Z. z. (MPH, MBA alebo najmenej 15 ročná odborná zdravotnícka prax),
- odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní lekár
podľa § 3 ods.1 nar. vlády č. 296/2010 Z. z. (vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v doktorskom študijnom
programe v študijnom odbore všeobecné lekárstvo),
- odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore
laboratórna medicína / klinická biochémia / špeciálne laboratórne a diagnostické metódy
v hematológii a transfuziológii,
- odborná prax v špecializačnom odbore laboratórna medicína / klinická biochémia / špeciálne
laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfuziológii v rozsahu najmenej 5 rokov
(potvrdenie zamestnávateľa/zamestnávateľov o uvedenej praxi v uvedenom minimálnom rozsahu),
- všeobecné podmienky na výkon zdravotníckeho povolania stanovené podľa § 31 ods.1 zákona
č.578/2004 Z. z. (spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu**, zdravotná spôsobilosť**, odborná
spôsobilosť, bezúhonnosť *)

alebo
- odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva podľa § 66 ods. 4 písm. c) nar. vlády
č. 296/2010 Z. z. (MPH, MBA alebo najmenej 15 ročná odborná zdravotnícka prax),
- odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní
laboratórny diagnostik podľa § 65 ods.1 nar. vlády č. 296/2010 Z. z. (vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa
v inžinierskom študijnom programe alebo magisterskom študijnom programe v študijných odboroch
biológia/biotechnológie/chemické inžinierstvo a technológie/chémia/kombináciou 2 z uvedených študijných
odborov a prípravou na výkon práce v zdravotníctve),
- odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore
laboratórna medicína / laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii / laboratórne
a diagnostické metódy v hematológii a transfuziológii,
- odborná prax v špecializačnom odbore laboratórna medicína / laboratórne a diagnostické metódy
v klinickej biochémii / špeciálne laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfuziológii
v rozsahu najmenej 5 rokov (potvrdenie zamestnávateľa/zamestnávateľov o uvedenej praxi v uvedenom
minimálnom rozsahu),
- všeobecné podmienky na výkon zdravotníckeho povolania stanovené podľa § 31 ods.1 zákona
č.578/2004 Z. z. (spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu**, zdravotná spôsobilosť**, odborná
spôsobilosť, bezúhonnosť *)
Výhody:
- znalosť cudzieho jazyka
Súčasťou výberového konania bude prezentácia na tému: Koncepcia rozvoja Oddelenia laboratórnej
medicíny na najbližšie roky.
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Žiadosť doplňte: 1. profesijným životopisom,
2. dokladmi, ktorými preukážete splnenie stanovených požiadaviek (originál alebo overená
fotokópia),
3. potvrdením o registrácii v Registri lekárov vedenom Slovenskou lekárskou komorou,
resp. v Registri zdravotníckych pracovníkov SKIZP vedenom Slovenskou komorou
iných zdravotníckych pracovníkov,
4. súhlasom so spracovaním osobných údajov **

Žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením názvu vedúcej pracovnej pozície, na ktorú sa hlásite
a s označením na obálke „ výberové konanie – neotvárať “ zašlite na adresu:

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.,
Ondavská 8
040 11 Košice
Vyhlásenie výberového konania bude uverejnené na internetovej stránke spoločnosti VÚSCH, a. s. dňa
23.11.2022, termín na predkladanie žiadostí o účasť na výberovom konaní uplynie dňa 08.12.2022.
Úspešný uchádzač bude zaradený na miesto vedúceho zamestnanca na obdobie 4 rokov.
Mzda vedúceho zamestnanca bude od 2700 € vrátane príplatkov, ktoré pre danú pozíciu priznáva platná
Kolektívna zmluva.
Predpokladaný nástup do práce: 01.02.2023

V Košiciach, dňa 23.11.2022
MUDr. Štefan Lukačín, PhD.
generálny riaditeľ
* výpis z Registra trestov nesmie byť starší ako 3 mesiace ku dňu podania žiadosti
**vzory požadovaných dokladov sú zverejnené na www.vusch.sk v sekcii Viac info → Výberové konania

