
Lekár - hygienik 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 

Národné referenčné centrum pre prevenciu a kontrolu nozokomiálnych nákaz 

 

Náplň (druh) práce: 

 

1. výkon odborných činností, ktoré sú uvedené v štatúte Národného referenčného centra (NRC) pre 

prevenciu a kontrolu nozokomiálnych nákaz na RÚVZ so sídlom v Trenčíne 

2. spolupodieľanie sa na vypracovaní výročnej správy NRC pre prevenciu a kontrolu 

nozokomiálnych nákaz a odboru epidemiológie 

3. účasť na odbornom usmerňovaní a koordinácii plnenia programov ochrany a podpory zdravia na 

úseku epidemiológie 

4. účasť na epidemiologických štúdiách a na intervenčných programoch zameraných na ochranu a 

podporu zdravia a praktická aplikácia výsledkov 

5. príprava odborných podkladov pre spracovanie koncepčných materiálov a návrhov podľa 

usmernenia nadriadeného zamestnanca 

6. spoluúčasť na vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov pracujúcich na odboroch epidemiológie a v 

činnosti nemocničnej epidemiológie a hygieny ako aj klinických pracovníkov v problematike 

prevencie a kontroly infekčných ochorení, zvlášť v oblasti kontroly a prevencie nozokomiálnych 

nákaz 

7. výkon epidemiologického vyšetrovania a nariaďovanie protiepidemických opatrení v ohniskách 

nákazy 

8. účasť na zabezpečení imunizačného programu 

9. zabezpečenie výchovy obyvateľstva k zdraviu na úseku epidemiológie 

10. zabezpečovanie odberov vzoriek na overovanie účinnosti dezinfekčných a sterilizačných postupov 

11. zabezpečovanie odberov vzoriek biologického materiálu vo vzťahu k objasneniu pôvodcov 

prenosných ochorení 

12. spoluúčasť na práci poradní (poradňa pre očkovanie, poradňa prevencie HIV/AIDS) 

13. vykonávanie zberu údajov slúžiacich na monitorovanie a analýzu zdravia obyvateľstva, vedenie 

príslušnej dokumentácie 

14. vybavovanie oznámení a podnetov právnických a fyzických osôb na problematiku epidemiológie, 

vedenie príslušnej dokumentácie 

15. vykonávanie akreditovaných a neakreditovaných skúšok podľa Systému manažérstva kvality 

16. plnenie aktuálnych úloh v rámci NRC pre prevenciu a kontrolu nozokomiálnych nákaz a odboru 

epidemiológie podľa poverenia nadriadeného zamestnanca 

 

 

Základná zložka mzdy: 

V súlade so zákonom  č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 

verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia 

vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone 

práce vo verejnom záujme.  

Bližšie informácie o výške platu budú poskytnuté na osobnom pohovore v RÚVZ Trenčín. 

 

Dátum nástupu:  ihneď 

Pracovný pomer:  na dobu určitú (12 mesiacov) s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú 

Pracovná doba:  37,5 hod. týždenne, pružný pracovný čas, jednozmenná prevádzka 

Miesto výkonu práce: Trenčín 

 



Požiadavky na zamestnanca: 

- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore všeobecné lekárstvo 

- pozícia vhodná aj pre absolventa (odbornú prax nepožadujeme) 

- cudzie jazyky: anglický - pokročilá úroveň: B1 a B2 

- práca s počítačom: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook 

- všeobecné spôsobilosti - komunikácia (jednanie s ľuďmi), kultivovaný slovný prejav, schopnosť 

vyjadrovania sa, prezentácie, pružnosť v myslení, samostatnosť 

- vodičské oprávnenie: skupina B 

 

 

Životopis spolu s motivačným listom zasielajte na: tn.mzd@uvzsr.sk. 

 

 

Kontaktná osoba: 

Ing. Viera Hollá, MPH 

vedúca osobného úradu 

tn.eu@uvzsr.sk 

tel.: +421326509541 

 

Ing. Stanislava Gawronová 

tn.mzd@uvzsr.sk 

tel.: +421326509542 
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