
 

 

 

 

 

 

Výberové konanie   na Katolíckej univerzite v Ružomberku, 

Fakulte zdravotníctva 

 
Dekanka Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 32 zákona č. 131/2002 Z.z. o Vysokých školách, 

Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach a Smernicou dekana Fakulty zdravotníctva KU a riaditeľa 

Ústrednej vojenskej nemocnice SNP-FN v Ružomberku o štatúte FN, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcií 

prednostov ústavov a kliník: 

 

 prednosta Ústavu klinickej hematológie a transfuziológie ÚVN SNP-FN a FZ KU   

 prednosta Ústavu patologickej anatómie ÚVN SNP-FN a FZ KU   

 prednosta Ústavu klinickej biochémie, imunológie a alergiológie 

 prednosta Kliniky ortopédie a úrazovej chirurgie ÚVN SNP-FN a FZ KU  

 prednosta Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny ÚVN SNP-FN a FZ KU   

 prednosta Oftalmologickej kliniky ÚVN SNP-FN a FZ KU   

 prednosta ORL a chirurgie hlavy a krku ÚVN SNP-FN a FZ KU   

 prednosta Neurochirurgickej klinky ÚVN SNP-FN a FZ KU  

 prednosta Rádiologickej kliniky ÚVN SNP-FN a FZ KU    

 prednosta Chirurgickej kliniky ÚVN SNP-FN a FZ KU   

 prednosta Kliniky radiačnej a klinickej onkológie ÚVN SNP-FN a FZ KU   

 prednosta Kliniky cievnej chirurgie ÚVN SNP-FN a FZ KU   

 prednosta Neurologickej kliniky ÚVN SNP-FN a FZ KU    

 
Kvalifikačné  predpoklady:                                                                                                                                                                        

- vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa lekárskeho  smeru                                                                                                                       

- vedecko-pedagogický titul profesor alebo docent                                                                                                                                         

- získaná špecializácia v príslušnom špecializačnom odbore                                                                                                                          

- minimálne 5 rokov praxe v odbore   

Ďalšie:                                                                                                                                                                                                            

- organizačné a riadiace schopnosti                                                                                                                                                                    

- preukázanie publikačnej činnosti                                                                                                                                                                     

- morálna a občianska bezúhonnosť                                                                                                                                                                   

- vedomosti o ekonomickom riadení s dopadom na ekonomickú situáciu kliniky                                                                                                                                                                                             

- predloženie vlastnej vízie a jej prezentácie pre budúce smerovanie kliniky   

Platové podmienky: podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR 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 

prepisov. 

Termín nástupu: po vzájomnej dohode. 

Prihlášky spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o získaní vedecko-pedagogickej, resp. akademickej hodnosti,  

prehľadom publikačnej činnosti  zasielajte do 1.júna 2016 do 12.00 hod. na adresu:                                

 Katolícka univerzita v Ružomberku,  Fakulta  zdravotníctva, Nám. A. Hlinku 48, 034 01 Ružomberok.                                      

Obálku označte heslom „Výberové konanie FZ KU“.            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                              

                                                                                                             doc. MUDr. Anna Lesňáková, PhD.                                                                                                        

                                                                                                                 dekanka Fakulty zdravotníctva  

                                                                                                             Katolíckej univerzity v Ružomberku       

Naša značka: CZ  912/2016 FZ 

V Ružomberku 4.5.2016  
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