
 
1 

 

Nemocnica s poliklinikou Myjava, Staromyjavská 59, 907 01 Myjava 

 

č. 3105-2/2022/R 
 

Riaditeľka Nemocnice s poliklinikou Myjava  vyhlasuje výberové konanie na obsadenie 

miesta SAMOSTATNÝ ODBORNÝ PRACOVNÍK  

– REFERENT NA ÚSEKU DRG, VÝKAZNÍCTVA A REPORTINGU. 
 

Pracovné miesto bude obsadené na výkon nasledovných administratívnych činností: 

- spolupráca pri implementácii DRG, 

- komunikácia s oddeleniami a pracoviskami poskytujúcimi zdravotnú starostlivosť v súvislosti 
s vykazovaním výkonov, 

- príprava mesačných reportov,  
- práca v manažérskom informačnom systéme, príprava hlásení a pod. 

 

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky: 

- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, 

- znalosť administratívnych procesov a postupov, 
- pokročilý užívateľ PC: Word, Excel, Power Point, 

- nutná znalosť zdravotníckej legislatívy, 
- základná znalosť klasifikačného systému DRG, 

- samostatná práca s  legislatívou a aplikácia právnych predpisov v zdravotníckom zariadení.  
 

Ďalšie požiadavky pre uvedenú pozíciu:    

- skúsenosti s prácou v zdravotníctve výhodou, 

- schopnosť pracovať v tíme, 

- schopnosť komunikácie s  inštitúciami osobne, telefonicky, online, 

- vodičský preukaz skupiny B, 

- časová flexibilita. 

 
Predpoklady pre výkon funkcie: 

 splnenie kvalifikačných predpokladov a požiadaviek, 

 spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu, 

 bezúhonnosť.  

 

Mzdové náležitosti:  základná zložka mzdy 1100,00  €. 

 

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač predložiť 
 

 žiadosť o účasť na výberovom konaní, 

 doklady o dosiahnutom vzdelaní,  

 profesijný životopis, 

 potvrdenie o odbornej praxi, 

 motivačný list, 

 výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace. 
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Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi  

(nemusia byť úradne overené fotokópie)  na adresu: 

Nemocnica s poliklinikou Myjava, útvar riadenia ľudských zdrojov, Staromyjavská 

59, 907 01  Myjava alebo odovzdať osobne na sekretariáte riaditeľky, v oboch 

prípadoch v uzatvorenej obálke označenej „Výberové konanie - neotvárať“. 

Dátum uzávierky prijímania prihlášok do výberového konania je 25. novembra 

2022. Rozhodujúci je dátum doručenia do podateľne NsP. 

 

V Myjave, dňa 31.10.2022 

        ............................................... 

         PhDr.  Elena Štefíková, MPH, v. r. 

              riaditeľka 

 

 
 

 


