Zbor väzenskej a justičnej stráže

Voľné miesto: Lekár zdravotníckeho zariadenia
Informácie o voľnom mieste
Miesto výkonu štátnej služby
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica
Druh pracovnoprávneho vzťahu
Služobný pomer
Počet obsadzovaných miest
1
Hlavná činnosť
Poskytovanie liečebno-preventívnej starostlivosti príslušníkom zboru, zamestnancom
zboru, obvineným a odsúdeným a poberateľom dôchodku z výsluhového zabezpečenia
zboru.
Platové náležitosti
V zmysle zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru,
Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej
republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).
Platová trieda: 6 resp. 8 (v závislosti od atestácie)
Termín nástupu
Po splnení zákonom stanovených podmienok
Požiadavky na uchádzača
Podmienky prijatia (§ 14 ods. 1 zákona)
Bezúhonnosť; spoľahlivosť; zdravotná, telesná a duševná spôsobilosť na výkon
služby; ovládanie štátneho jazyka; trvalý pobyt na území Slovenskej republiky;
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu; apolitickosť;1 zákaz inej zárobkovej
činnosti ku dňu prijatia2
Príslušník zboru nesmie byť členom politickej strany alebo hnutia a ani vyvíjať činnosť v ich prospech.
Príslušník zboru nesmie popri výkone funkcie policajta vykonávať žiadnu inú platenú funkciu, vykonávať
podnikateľskú činnosť alebo inú zárobkovú činnosť a byť členom správnych alebo kontrolných orgánov
právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť (výnimku predstavuje napr. výkon lekárskej služby
prvej pomoci v štátnych zdravotníckych zariadeniach alebo v neštátnych zdravotníckych zariadeniach, výkon
osobnej asistencie podľa osobitného zákona, vedecká činnosť, pedagogická činnosť, lektorská činnosť,
prednášateľská činnosť, pastoračná činnosť, publicistická činnosť, literárna činnosť, športová činnosť alebo
umelecká činnosť, znalecká činnosť, tlmočnícka činnosť, prekladateľská činnosť a pod.).
1
2

(Bližšie informácie sú uvedené v záložke „Podmienky prijatia a prijímacie konanie“ –
http://www.zvjs.sk/?podmienky-prijatia )
Požadované vzdelanie (§ 12 zákona)
Vysokoškolské II. stupňa, špecializačný odbor: všeobecné lekárstvo
Iné požiadavky
V prípade absolventa alebo v prípade inej špecializácie bude úspešný uchádzač
zaradený do štúdia ( po ukončení štúdia bude zaradený do vyššej platovej triedy)
Zoznam požadovaných dokladov predkladaných uchádzačom (§ 15 ods. 3 zákona)
Písomná žiadosť o prijatie;
životopis (odporúčame štruktúrovaný);
osobné doklady – fotokópie rodného listu, dokladov o dosiahnutom vzdelaní
(maturitné vysvedčenie, vysokoškolský diplom);
súhlas so spracovaním osobných údajov (možno využiť nižšie uvedený vzor).

Kontaktná osoba: kpt. Mgr. Alena Gajdošová
Telefón: 048/283 21 60
Mail: alena.gajdosova@zvjs.sk

