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Nemocnica s poliklinikou Myjava, Staromyjavská 59, 907 01 Myjava 

 

č. 3105-2/2022/R 

 

Riaditeľka Nemocnice s poliklinikou Myjava  vyhlasuje výberové konanie na miesto 

vedúceho zamestnanca 

VEDÚCI NUTRIČNÝ TERAPEUT ODDELENIA LIEČEBNEJ VÝŽIVY A STRAVOVANIA. 
 

Predpoklady pre výkon vedúcej funkcie: 

 splnenie kvalifikačných predpokladov a požiadaviek 

 spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu 

 bezúhonnosť 

 členstvo v stavovskej organizácii 

 zdravotná spôsobilosť. 
 

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky: 

V zmysle nar. vlády SR č.296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho 

povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave 

špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších 

predpisov 

 vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom 

odbore fyziologická a klinická výživa alebo úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom 

odbore asistent  výživy 

 odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností - špecializácia 

v  odbore  liečebná výživa 

 odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva – špecializácia v odbore na 

riadenie a organizáciu zdravotníctva alebo najmenej pätnásťročná odborná prax. 
  

Ďalšie požiadavky a kritériá  pre uvedené pozície:    

 komunikačné zručnosti a manažérske schopnosti 

 znalosť zdravotníckej legislatívy a HACCP. 
 

Mzdové náležitosti:  základná zložka mzdy 1110,34  €. 
 

Uchádzači  predložia: 

 prihlášku do výberového konania 

 overené doklady o dosiahnutom vzdelaní 

 profesijný životopis 

 potvrdenie o odbornej praxi 

 potvrdenie o registrácii v komore 

 výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 

 lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti v zmysle zák. č. 578/2004 Z. z. 

 stručný projekt v danom odbore v zmysle jeho koncepcie 

 písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre účely výberového 

konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 

predpisov. 
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Prihlášky do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať 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 15. novembra 

2022. Rozhodujúci je dátum doručenia do podateľne NsP. 

 

 

 

V Myjave, dňa 13.10.2022 

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

        PhDr.  Elena Štefíková, MPH, v.r. 

              riaditeľka 

 

 

 

 

 


