
 

 

VYHLÁSENIE VÝBEROVÉHO KONANIA NA MIESTO 

RIADITEĽKY/RIADITEĽA POBOČIEK 

ÚRADU PRE DOHĽAD NAD ZDRAVOTNOU STAROSTLIVOSŤOU 

 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) bol zriadený zákonom č. 581/2004 Z. 
z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov ako právnická osoba, ktorej sa v oblasti verejnej správy zveruje vykonávanie dohľadu 
nad poskytovaním zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti a verejným zdravotným poistením. Svoju činnosť začal  
dňom 1. novembra 2004. Úrad je nezávislý a dohliada nad všetkými kľúčovými aspektmi systému zdravotníctva s 
cieľom udržiavať finančnú stabilitu, výkonnosť a solidárnosť systému. 

Úrad stojí pred potrebou reformy svojho pôsobenia. Popri zmenách v oblasti dohľadu nad verejným 
zdravotným poistením a zdravotnými poisťovňami čakajú zmeny aj oblasť dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou. 
Jednou z prvých zmien je reštrukturalizácia riadenia pobočiek úradu, pri ktorej sa zníži počet riaditeľov pobočiek 
z ôsmych na troch s tým, že každý riaditeľ bude riadiť dve až tri pobočky. Predmetom výberového konania sú teda 
tri pracovné miesta riaditeľov pobočiek. 

Záujemcovia sa môžu v rámci tohto výberového konania uchádzať súčasne o viacero pracovných miest 
a taktiež je možné sa zároveň prihlásiť do výberového konania na pracovné miesto riaditeľka/riaditeľ sekcie 
dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou na úrade, ktoré sa koná súbežne. Záujemca posiela žiadosť a ďalšie 
požadované dokumenty iba raz, a to aj v prípade, že má záujem uchádzať sa o viacero pracovných miest.  
 

INFORMÁCIE O OBSADZOVANOM PRACOVNOM MIESTE 

Identifikátor výberového konania: VK/01/2021/ÚDZS 

Obsadzované pracovné miesto: Riaditeľka/riaditeľ pobočiek  

Ponúkaný plat: základná mesačná mzda 2.500,- € + mzdové príplatky a pohyblivé zložky mzdy 

Zamestnanecké benefity: 5 dní dovolenky nad rámec zákonného nároku, príspevok pri narodení dieťaťa, 
odmena pri životnom jubileu, možnosť úpravy pracovného času  

Miesto výkonu práce:  

Pracovné miesto 1: sídlo ústredia v Bratislave a sídla riadených pobočiek v Bratislave, Trnave a Trenčíne  
alebo  

Pracovné miesto 2: sídlo ústredia v Bratislave a sídla riadených pobočiek v Banskej Bystrici, Martine a Nitre  
alebo 

Pracovné miesto 3: sídlo ústredia v Bratislave a sídla riadených pobočiek v Košiciach a Prešove 

Stručný popis pracovného miesta: 

- riadi a organizuje činnosť ním riadených pobočiek tak, aby bol čo najefektívnejšie plnený účel,  



- zodpovedá za plnenie úloh vyplývajúcich z vecne príslušných zákonov v oblasti zdravotného poistenia, 
zdravotnej starostlivosti, ekonomiky, hospodárenia, za oblasť prevádzky informačných a komunikačných 
technológií, 

- riadi činnosť ním riadených pobočiek a vydáva rozhodnutia v zverených veciach v prvom stupni, 
- vykonáva rozhodnutia predsedu úradu vo veciach, ktorými ho poverí a ktoré svojim obsahom presahujú rámec 

vecnej pôsobnosti ním riadených pobočiek, 

- hospodári s pridelenými finančnými prostriedkami, s ktorými na základe rozhodnutia predsedu úradu 
disponujú ním riadené pobočky, 

- zodpovedá za spracovanie požadovaných podkladových materiálov pre potreby úradu, 
- zodpovedá za vybavenie žiadostí o informáciu podľa zákona č. 211/2000 Z. z., ktoré vecne patria do 

pôsobnosti ním riadených pobočiek, 
- zodpovedá za organizáciu prehliadok mŕtvych a prevozy mŕtvych na pitvu, za evidenciu a likvidáciu faktúr 

s tým súvisiacich, 
- spolupracuje pri vybavovaní podnetov, 
- spolupracuje na príprave návrhu na uloženie sankcie poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti na základe 

vykonaného dohľadu nad správnym poskytovaním zdravotnej starostlivosti, 
- vykonáva a plní ďalšie úlohy súvisiace s dohodnutým druhom práce podľa pokynov priameho nadriadeného 

zamestnanca, 
- kontroluje činnosť ním riadených pobočiek, 
- predkladá predsedovi úradu návrhy v oblasti pracovno-právnych vzťahov ako aj nových postupov pri výkone 

dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou, 
- vykonáva predbežnú finančnú kontrolu pripravovaných finančných operácií súvisiacich s ním riadenými 

pobočkami, 

- zastupuje úrad v rokovaniach s tretími osobami v rámci zverených kompetencií, 
- zastupuje úrad v konaniach pred súdmi na základe písomného poverenia a vedie evidenciu súdnych sporov, 
- kontroluje zamestnancov ním riadených pobočiek pri dodržiavaní vnútorných predpisov úradu (napr. 

dochádzky). 
 

PROFIL UCHÁDZAČA  

Základný profil: 

- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 
- bezúhonnosť, 
- ovládanie štátneho jazyka, 

Schopnosti a osobnostné vlastnosti: 

- osobná integrita, motivácia a schopnosť realizovať zmeny v organizácii ako aj motivácia pracovať vo verejnom 
záujme,  

- ovládanie softvérových aplikácií na pokročilej úrovni – word, excel, powerpoint, outlook, 
- znalosť príslušnej legislatívy,  
- vodičský preukaz skupiny B – aktívny vodič. 

Uchádzač berie na vedomie, že zamestnanec úradu nesmie byť v konflikte záujmov, najmä: 

- byť poskytovateľom zdravotnej starostlivosti,  
- zaobchádzať s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami,  
- byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, odborným zástupcom alebo spoločníkom 

právnickej osoby, ktorá je držiteľom povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, alebo povolenia 
na zaobchádzanie s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami, 

- byť členom predstavenstva, členom dozornej rady, prokuristom alebo zamestnancom zdravotnej poisťovne. 



KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY 

Vzdelanie: minimálne vysokoškolské vzdelanie II. stupňa 

Študijný odbor: medicína, právo, ekonómia 

 
POŽIADAVKY 

Vyžaduje sa zdravotná spôsobilosť: nie 

Vyžaduje sa ovládanie cudzieho jazyka: nie 

Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nie 

Vyžaduje sa odborná prax: áno – minimálne 5 rokov v zdravotníctve 

Ďalšie požiadavky: 
Okruh požadovaných vedomostí, ktoré budú overované písomným testom: 
Odborné vedomosti z oblasti zdravotníctva, všeobecne záväzných právnych predpisov a ich vykonávacích 
predpisov potrebných na vykonávanie funkcie riaditeľky/riaditeľa ním riadených pobočiek a vedomosti v rámci 
všeobecného spoločenského prehľadu: (najmä: Ústava Slovenskej republiky, zákon č. 581/2004 Z. z. 
o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych 
pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, zákon č. 552/2003 z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon č. 
311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov). 

 

PRIEBEH VÝBEROVÉHO KONANIA 

Výberové konanie sa uskutoční v dvoch kolách: 

1. Písomný test overenia odborných vedomostí a všeobecného spoločenského prehľadu uchádzača, ktorý 
sa bude konať dňa 29.06.2021. 

2. Osobná prezentácia uchádzača a diskusia k vopred zaslanému projektu na zadanú tému, ktorá sa 
uskutoční dňa 12.07.2021. 
 
Uchádzači v termíne do 24.06.2021 (vrátane) zašlú písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania, 

ako aj ďalšie požadované dokumenty. Zaslaním požadovaných dokladov nevniká uchádzačovi nárok na účasť vo 
výberovom konaní. Uchádzači, ktorí splnia základné požiadavky ako predpoklad zaradenia do prvého kola 
výberového konania budú pozvaní na písomný test pozostávajúci z otázok preverujúcich ich odborné vedomosti 
a všeobecný spoločenský prehľad. Na základe vyhodnotenia prvého kola výberového konania, stanovenia poradia 
úspešných uchádzačov a ich písomného súhlasu, bude prostredníctvom verejne prístupných informácií preverená 
pravdivosť a dôveryhodnosť všetkých údajov v predložených dokumentoch.  

Úspešne preverení uchádzači budú pozvaní do druhého kola výberového konania. Uchádzačom bude 
zaslaná pozvánka na ústny pohovor s výberovou komisiou, ktorý bude realizovaný v podobe osobnej prezentácie 
uchádzača, jeho projektu a následnej diskusie. Presné zadanie témy projektu, forma jeho spracovania, rozsah ako 
aj termín a spôsob jeho predloženia bude týmto uchádzačom oznámený v pozvánke na ústnu časť výberového 
konania. Úrad má výlučnú právomoc rozhodnúť o tom, ktorý uchádzač bude pozvaný na druhé kolo výberového 
konania.  

 

 

 



ZOZNAM POŽADOVANÝCH DOKUMENTOV 

Zoznam požadovaných dokumentov zaslaných pred prvým kolom: 

- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s označením identifikátora výberového konania 
a uvedením informácie, o ktoré pracovné miesta / miesta výkonu práce má záujem a uvedením miesta, kde 
absolvuje písomný test (je možné uviesť viac miest výkonu práce),  

- profesijný štruktúrovaný životopis, 

- motivačný list v rozsahu max. 1 normostrana A4,  

- kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (vysvedčenie, diplom alebo iný rovnocenný doklad); pri 
zahraničnom diplome aj rozhodnutie Ministerstva školstva Slovenskej republiky o uznaní zahraničného diplomu 
za rovnocenný diplom získaný po absolvovaní vysokoškolského vzdelania na území Slovenskej republiky, 

- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, o ovládaní štátneho jazyka 
a o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, životopise, motivačnom liste a priložených kópiách 
dokladov (Príloha č. 1), 

- súhlas so spracúvaním osobných údajov (Príloha č. 2). 

Zoznam požadovaných dokumentov zaslaných pred druhým kolom: 

- vlastnoručne podpísaný vypracovaný projekt, ktorý musí obsahovať čestné vyhlásenie o tom, že bol 
vypracovaný osobne a výlučne uchádzačom a že uchádzač zároveň udeľuje vyhlasovateľovi výberového 
konania súhlas na jeho poskytnutie tretím osobám a na zverejnenie. 

 
INFORMÁCIE O ORGANIZÁCII VÝBEROVÉHO KONANIA 

Dátum vyhlásenia výberového konania: 11.06.2021 

Termín elektronického podania žiadosti spolu s dokladmi požadovanými pred prvým kolom: do 24.06.2021 
(vrátane).  

Spôsob podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: elektronickými prostriedkami a zároveň aj 
v písomnej podobe. Scany vlastnoručne podpísaných dokumentov (fotografie mobilom nebudú akceptované) 
uchádzač zašle na e-mailovú adresu kontaktnej osobe. Originály dokumentov je uchádzač povinný doručiť  
v písomnej podobe osobne administrátorovi priamo na mieste pred začiatkom výberového konania. 

Zaslaním žiadosti o zaradenie do výberového konania uchádzač berie na vedomie a súhlasí, že úradu oznámi  
akýkoľvek nevhodný a neprimeraný kontakt a/alebo konflikt záujmov v súvislosti s výberovým konaním.  

Termín a miesto konania prvého kola výberového konania: 29.06.2021 v Bratislave a Banskej Bystrici (presné 
miesto a čas budú uvedené v pozvánke). 

Termín a miesto konania druhého kola výberového konania: 12.07.2021 na Úrade pre dohľad nad zdravotnou 
starostlivosťou, Žellova 2, 829 24 Bratislava. 

Kontaktná osoba: Mgr. Eva Gajdošová Ondeková, 
tel. č.: 02/20 856 250, e-mail: eva.gajdosovaondekova@udzs-sk.sk 

Zoznam príloh, ktoré sú súčasťou žiadosti o zaradenie do výberového konania: 

Príloha č. 1: Čestné vyhlásenia. 

Príloha č. 2: Súhlas so spracúvaním osobných údajov. 


