Č. p. ÚSRK-97-13/2017

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie štatutárneho orgánu –
riaditeľ príspevkovej organizácie
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
so sídlom ulica generála Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok, IČO 31936415
Kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie:




vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického, právnického alebo medicínskeho
smeru,
bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony,
dôveryhodnosť.

Osobitné kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie:






manažérske schopnosti,
prax v riadiacich funkciách v dĺžke najmenej 5 rokov,
znalosť zdravotníckej legislatívy a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
znalosť ekonomických, právnych a riadiacich procesov príspevkovej organizácie,
ovládanie práce s PC na úrovni pokročilý užívateľ (Word, Excel, PowerPoint, Outlook
Express, internet).

Zoznam požadovaných dokladov:





písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov,
osvedčená kópia diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom
vzdelaní,
výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.

Dátum a miesto podania žiadosti o zaradenie do výberového konania:
Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je
najneskôr 27. novembra 2017 (rozhodujúcim je dátum podania uvedený na poštovej pečiatke).
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi zasielať na adresu:
Ministerstvo obrany SR
Úrad správy rozpočtovej kapitoly
Oddelenie zriaďovateľských a zakladateľských činností
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava
s označením na obálke „VK ÚVN SNP Ružomberok – FN - NEOTVÁRAŤ.“

Na výberové konanie budú pozvaní uchádzači, ktorí v termíne odoslali žiadosť o zaradenie do
výberového konania spolu s požadovanými dokladmi a z predložených dokladov vyplýva, že
spĺňajú vyššie uvedené kvalifikačné a osobitné kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie.
Výberové konanie sa uskutoční v jeden deň v termíne 7. decembra až 14. decembra 2017 na
Ministerstve obrany SR, so sídlom Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava. O presnom termíne konania
výberového konania budú uchádzači informovaní. Výberové konanie bude prebiehať
formou písomného testu a/alebo ústneho pohovoru s výberovou komisiou. Výberová komisia
bude trojčlenná. Členov výberovej komisie určí minister obrany SR.
Výberová komisia overí a posúdi kvalifikačné a osobitné kvalifikačné predpoklady pozvaných
uchádzačov, na základe výsledkov určí poradie uchádzačov a zverejní výsledok výberového konania
na internetovej stránke Ministerstva obrany SR www.mosr.sk v časti Kariéra – Výberové konania.
Výberové konanie je realizované v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo
verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
Ďalšie informácie:
Poskytnutím svojich osobných údajov uvedených v zaslaných dokladoch dáva uchádzač súhlas
s ich spracovaním na účely vyššie uvedeného výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z.
z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Ministerstvo obrany SR neuhrádza uchádzačom náklady súvisiace s ich účasťou
na výberovom konaní.

Informácie o výberovom konaní poskytne: Ing. Július Chudík - tel.: 0960 317 803

Bratislava,

. novembra 2017

Ing. Iveta K L I M O V Á, v. r.
riaditeľka
Úrad správy rozpočtovej kapitoly

