
ZDRAVOTNÍK V ZŠ 

ZŠ J. A. Komenského v Čadci prijme do pracovného pomeru:  

Pracovná pozícia: zdravotník/čka v ZŠ 
Termín nástupu: 01.09.2022 
Pracovný pomer: na dobu určitú - do doby trvania projektu t. j. do 31.08.2024 
Miesto výkonu práce: Základná škola Jána Amosa Komenského, Ulica Komenského 752,  
   022 04 Čadca 
Predpoklady na výkon zdravotníckeho povolania. 

Zdravotnú starostlivosť v škole v súlade s §10b zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej 
starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov môže poskytovať zdravotnícky pracovník, ktorý spĺňa podmienky 
na výkon zdravotníckeho povolania podľa § 31 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch 
zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v 
zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Podmienky na výkon zdravotníckeho povolania sú:   
a) spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu  
b) zdravotná spôsobilosť  - vstupná lekárska prehliadka (iba úspešný uchádzač)  
c) odborná spôsobilosť   
- lekár – diplom v študijnom odbore všeobecné lekárstvo    
- sestra – diplom v študijnom odbore ošetrovateľstvo (Bc.); diplom o ukončení absolutória  
   v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra; maturitné vysvedčenie nadobudnuté  
   v študijnom odbore všeobecná sestra alebo detská sestra alebo zdravotná sestra alebo ženská  
   sestra  
- zdravotnícky záchranár – diplom v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť (Bc.);  
   maturitné vysvedčenie nadobudnuté v študijnom odbore zdravotnícky záchranár  
- verejný zdravotník – diplom v študijnom odbore verejné zdravotníctvo (Bc.)  
d) bezúhonnosť  -  odpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace  
e) registrácia v príslušnej stavovskej organizácii (komore)   
- lekár – odpis o registrácii, ktorý vydá Slovenská lekárska komora   
- sestra – odpis o registrácii, ktorý vydá Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek   
- zdravotnícky záchranár – odpis o registrácii, ktorý vydá Slovenská komora zdravotníckych  
  záchranárov   
- verejný zdravotník – odpis o registrácii ktorý vydá Slovenská komora medicínskotechnických 
  pracovníkov 

Platové podmienky: v zmysle metodiky výpočtu finančných prostriedkov v rámci výzvy 
„Zdravotnícky pracovník v materskej, v základnej a v strednej škole“, zverejnenej na stránke 
MŠVVaŠ SR 

Požadované doklady:- žiadosť o prijatie do zamestnania 
      - štruktúrovaný profesijný životopis 

- písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa 
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 



- potvrdenie o bezúhonnosti (odpis z registra trestov nie starší ako 3 
mesiace) 

- doklad o odbornej spôsobilosti 
 
Požadované doklady posielajte na e-mailovú adresu: riaditel@zskomcadca.sk do 15.08.2022. 
 
Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné 
kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom. 
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