
INFORMÁCIE O PRACOVNOM MIESTE: 

Miesto práce: Národný onkologický ústav, Klenová 1, 833 10 Bratislava 

 

Druh pracovného pomeru: plný úväzok 

 

Termín nástupu: 01.11.2019 

 

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 1 100,00eur + ďalšie odmeny 

 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: 

 Metodicky usmerňuje a koordinuje činnosti a úlohy  Oddelenia ekonomiky a 
financovania, Oddelenia zdravotníckej techniky, Referátu investičnej výstavby 
a verejného obstarávania,  Referátu MTZ a skladového hospodárstva, Referát 
operatívnej evidencie a Referát archívnictva a skartácie. 

 Komplexne pripravuje „veľké“ verejné obstarávania za NOÚ (nadlimitné a 
podlimitné zákazky) a koncipuje plán verejného obstarávania. 

 Koordinuje a usmerňuje ostatné útvary a oddelenia NOÚ pri vykazovaní DRG 
klasifikačnom systéme. 

 Vykonáva náročné odborné práce spočívajúce v rozborovej a koncepčnej 
činnosti  hospodárenia a prevádzkovo-technických činností. 

 

Zamestnanecké výhody, benefity:  

 Ponúkame možnosť práce v kolektíve špičkových odborníkov 

 

Požiadavky na zamestnanca: 

Požadované vzdelanie: Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním vysokoškolské  
vzdelanie 2. stupňa   

 

Vzdelanie v odbore: v odbore ekonomika alebo právo 

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti: 

 prax minimálne 5 rokov v odbore, z toho minimálne 3 roky v riadiacej funkcii v 
zdravotníckom zariadení 

 schopnosť viesť tím a koordinovať jeho činnosť 

 certifikát odbornej spôsobilosti pre DRG 



 vzdelanie v špecializačnom odbore MPH výhodou 

 praktické skúsenosti súvisiace s prípravou verejných obstarávaní (nadlimitné a 
podlimitné zákazky) 

 bezúhonnosť, preukázaná čistým výpisom z registra trestov, nie starším ako 3 
mesiace 

 projekt riadenia a rozvoja Ekonomicko-technického odboru 

 

Informácie o výberovom konaní: 

Generálny riaditeľ Národného onkologického ústavu vypisuje výberové konanie na 
obsadenie funkcie: Vedúci/a ekonomicko – technického odboru. 
 
Prihlášku spolu s vyplneným osobným dotazníkom, profesijným životopisom, 
overenými dokladmi o dosiahnutom vzdelaní, projektom riadenia a originálom výpisu 
z registra trestov zasielajte na adresu: 
 
Národný onkologický ústav 

Generálne riaditeľstvo 
Klenová 1 
833 10 Bratislava 
 
Heslo "Konkurz ETO" 
 

Termín odovzdania prihlášok: 02.10.2019 do 12:00 hod. 
Prihlášky bez všetkých a úplných požadovaných dokladov nebudú zaradené do 
výberového konania. 

 

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 18.10.2019 

 

Inzerujúca spoločnosť: Národný onkologický ústav 

 

Stručná charakteristika spoločnosti:  Zdravotníctvo 

 

Adresa spoločnosti: Národný onkologický ústav, Klenova 1 , 833 10 Bratislava 

 

Kontakt : Monika Hegyiová, +421 2 593 78 663, Monika.Hegyiova@nou.sk 

 

mailto:Monika.Hegyiova@nou.sk

