INZERCIA

14. APRÍLA 2005

13

Kupón riadkovej inzercie

podºa ustanovenia § 14 zákona ã. 578/2004 Z.z. o poskytovateºoch zdravotnej starostlivosti,
zdravotníckych pracovníkoch, stavovsk˘ch organizáciách v zdravotníctve a o zmene
a doplnení niektor˘ch zákonov v znení neskor‰ích predpisov

Reality

vyhlasuje v˘berové konanie

Vyplňujte VEĽKÝM, zrozumiteľným, paličkovým písmom.
DodrÏujte medzery medzi slovami. KaÏdému okienku zodpovedá jedno písmeno, interpunkãné
znamienko alebo medzera medzi slovami. Inzerát bude uverejnený v najbližšom vydaní.

362,00 Sk
422,00 Sk
Cena za 8 riadkov

482,00 Sk
Cena za 9 riadkov

542,00 Sk
Cena za 10 riadkov

602,00 Sk
Zľavy za opakovanie
4–6x
5%
7–9x
7%
10–14x
10 %
15–19x
12 %

Meno
.........................................................................................
Priezvisko (spoločnosť)
.........................................................................................
Ulica
.........................................................................................

PONUKOVÉ KONANIE
Krajské riaditeºstvo PZ v Pre‰ove
vyhlasuje osobitné ponukové konanie na
odpredaj prebytoãného nehnuteºného
majetku ‰tátu zapísaného na LV ã. 236, k.
ú. StráÀany. NehnuteºnosÈ pozostáva
z budovy súp. ã. 46 postavenej na

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, 837 52 Bratislava 37
podºa ustanovenia § 14 zákona ã. 578/2004 Z.z. o poskytovateºoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch,
stavovsk˘ch organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektor˘ch zákonov v znení neskor‰ích predpisov

vyhlasuje v˘berové konanie
na vydanie povolenia na prevádzkovanie 91 ambulancií pozemnej záchrannej zdravotnej sluÏby v:
SÍDLO STANICE AMBULANCIE POZEMNEJ ZÁCHRANNEJ ZDRAVOTNEJ
SLUÎBY (JEDNA AMBULANCIA):
Banská ·tiavnica
Bardejov
Beharovce
Bratislava IV - Devínska Nová Ves
Bratislava III - Vajnory
Bratislava III - Koliba
Bratislava III - Kramáre
Bytãa
âadca
âaÀa
Dechtice
Dob‰iná
Dunajská Streda
Fiºakovo
Friãovce
Galanta
Gelnica
Giraltovce
Hanu‰ovce nad Topºou
Hlohovec
Hnú‰Èa
Humenné
Ilava
KeÏmarok
Ko‰ice III – Dargovsk˘ch Hrdinov
Ko‰ice IV – Juh
Ko‰ice IV – ·aca
Ko‰ice IV - Nad jazerom
Ko‰kovce
Kráºovsk˘ Chlmec
Krajná Poºana

Krompachy
Kysucké Nové Mesto
Levoãa
ªubotín
Luãenec
Malacky
Martin
Medzilaborce
Michalovce
Nitra
Mlynky
Nová Keºãa
Nové Mesto nad Váhom
Nové Zámky
Nov˘ Smokovec
Pezinok
Pie‰Èany
Plavecké Podhradie
Ple‰ivec
Poprad
PovaÏská Bystrica
Pra‰ice
Pre‰ov
Púchov
Raslavce
Rajec
Revúca
Rimavská Sobota
RoÏÀava
RuÏomberok
Sabinov

Podrobné poÏiadavky a kritériá na podávanie
Ïiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie
ambulancie záchrannej zdravotnej sluÏby obsahujú „Podmienky v˘berového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie
záchrannej zdravotnej sluÏby", ktoré je moÏné
vyzdvihnúÈ na sekretariáte vedúcej sluÏobného
úradu ministerstva zdravotníctva v pracovn˘ch
dÀoch v ãase od 8.00 do 15.00 h.. V˘berové
konanie na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej sluÏby ambulancie r˘chlej lekárskej pomoci sa vyhlasuje za kaÏdé vyhlásené sídlo pozemnej
záchrannej zdravotnej sluÏby zvlá‰È, teda aj

Senec
Sereì
Smolník
Snina
Sobrance
Spi‰ská Belá
Spi‰ská Stará Ves
Spi‰ská Nová Ves
Stará ªubovÀa
Stropkov
Svidník
·túrovo
Topoºãany
Trebi‰ov
Trenãianske Jastrabie
Trenãianske Teplice
Trenãín
Trnava
Turãianske Teplice
Turzovka
Vala‰ská Belá
Veºké Kapu‰any
Veºk˘ Krtí‰
Veºk˘ Meìer
Vranov nad Topºou
Zlaté Moravce
Nová BaÀa
Îiar nad Hronom
Îilina

Ïiadosti musia byÈ podávané samostatne pre
kaÏdé vyhlásené sídlo stanice.
Prevzatie podmienok v˘berového konania:
od 25. apríla 2005
Lehota na podanie Ïiadostí :
do 30. júna 2005
Rozhodujúcim je dátum podania na po‰tovej
peãiatke.
Termín v˘berového konania ministerstvo
zdravotníctva uverejní v denníku s celo‰tátnou
pôsobnosÈou, v ktorom je vyhlásené toto v˘berové konanie. V˘berová komisia písomne pozve
úãastníkov, ktorí splnia podmienky v˘berového

Príplatky:
Inzerát v rámãeku
+ 100 Sk
Inzerát s fotografiou
+ 180 Sk
PoÏadované umiestnenie + 20 %

konania, na v˘berové konanie najmenej 7 dní
pred jeho zaãatím.
Îiadosti do v˘berového konania na vydanie
povolenia na prevádzkovanie ambulancie
záchrannej zdravotnej sluÏby - ambulancie
r˘chlej lekárskej pomoci sa podávajú v písomnej forme v slovenskom jazyku v dvoch vyhotoveniach vloÏen˘ch do jednej obálky. Îiadosti
musia byÈ verifikované podpisom a peãiatkou
úãastníka v˘berového konania o povolenie.
Obálka so ÏiadosÈou musí byÈ zaistená proti
moÏnému predãasnému otvoreniu, musí obsahovaÈ upozornenie "V˘berové konanie na
vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie r˘chlej lekárskej pomoci - NEOTVÁRAË",
s uvedením adresy odosielateºa, identifikaãného
ãísla a názvu organizácie, pri fyzickej osobe
meno, priezvisko, titul. Obálky so ÏiadosÈami,
ktoré prídu po stanovenej lehote, nebudú zaradené do v˘berového konania. Obálky so ÏiadosÈami, ktoré nebudú obsahovaÈ v‰etky poÏadované údaje, budú z v˘berového konania vylúãené. Îiadosti sa doruãujú doporuãene po‰tou.
Osobné doruãovanie na adresu vyhlasovateºa
je neprípustné, takto doruãené Ïiadosti budú
z v˘berového konania vylúãené.
Vyhlasovateº v˘berového konania neuhrádza
úãastníkom v˘berového konania Ïiadne náklady spojené s úãasÈou vo v˘berovom konaní.
Vyhlasovateº si vyhradzuje právo:

1. Vyhlásené v˘berové konanie zru‰iÈ a ukonãiÈ bez urãenia úãastníka, ktor˘ najlep‰ie
splnil kritériá v˘berového konania, pre kaÏdé
vyhlásené sídlo pozemnej záchrannej zdravotnej sluÏby samostatne.
2. Zmenu vo vyhlásenom v˘berovom konaní
oznámiÈ tak, Ïe zmena bude uverejnená
spôsobom, ako je vyhlásené toto v˘berové
konanie.
3. V prípade nevyhovujúcich Ïiadostí odmietnuÈ v‰etky Ïiadosti a v˘berové konanie ukonãiÈ ako neúspe‰né, pre kaÏdé vyhlásené
sídlo samostatne.
Podaním Ïiadosti úãastník v˘berového konania prejavuje súhlas s podmienkami v˘berového konania.
NO 03 069

Suma spolu po zľave

Fakturačná adresa:

PEGAS 2 SLOVAKIA, s.r.o.
Nevädzová 5
820 07 Bratislava 27

302,00 Sk

Úhradu prijímame poštovou poukážkou, alebo prevodom na účet.

242,00 Sk

Poštová adresa:
Pegas 2 Slovakia, P.O. Box 57, 821 07 Bratislava 27
Fax.: 02/48 256 208
E-adresa: inzercia@narodnaobroda.sk

182,00 Sk

10 riadok

NO 03 070

Cena za 7 riadkov

122,00 Sk

9 riadok

Podaním Ïiadosti úãastník v˘berového konania prejavuje súhlas
s podmienkami v˘berového konania.

Cena za 6 riadkov

62,00 Sk

8 riadok

zru‰iÈ a ukonãiÈ bez urãenia
úãastníka, ktor˘ najlep‰ie splnil
kritériá v˘berového konania, pre
kaÏdé vyhlásené sídlo pozemnej
záchrannej zdravotnej sluÏby
samostatne.
2. Zmenu vo vyhlásenom v˘berovom konaní oznámiÈ tak, Ïe
zmena bude uverejnená spôsobom, ako je vyhlásené toto v˘berové konanie.
3. V prípade nevyhovujúcich Ïiadostí
odmietnuÈ v‰etky Ïiadosti a v˘berové konanie ukonãiÈ ako neúspe‰né, pre kaÏdé vyhlásené sídlo
samostatne.

Cena za 5 riadkov

7 riadok

Îiadosti do v˘berového konania
na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej sluÏby - ambulancie r˘chlej
lekárskej pomoci
sa podávajú
v písomnej forme v slovenskom jazyku v dvoch vyhotoveniach vloÏen˘ch
do jednej obálky. Îiadosti musia byÈ
verifikované podpisom a peãiatkou
úãastníka v˘berového konania

1. Vyhlásené v˘berové konanie

Cena za 4 riadky

6 riadok

Termín v˘berového konania ministerstvo zdravotníctva uverejní v denníku s celo‰tátnou pôsobnosÈou,
v ktorom je vyhlásené toto v˘berové
konanie. V˘berová komisia písomne
pozve úãastníkov, ktorí splnia podmienky v˘berového konania, na
v˘berové konanie najmenej 7 dní
pred jeho zaãatím.

Vyhlasovateº si vyhradzuje právo:

Cena za 3 riadky

5 riadok

Prevzatie podmienok v˘berového
konania : od 25. apríla 2005

Lehota na podanie Ïiadostí :
do 30. júna 2005. Rozhodujúcim je
dátum podania na po‰tovej peãiatke.

Cena za 2 riadky

4 riadok

Podrobné poÏiadavky a kritériá na
podávanie Ïiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie
záchrannej zdravotnej sluÏby obsahujú „Podmienky v˘berového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej
zdravotnej sluÏby", ktoré je moÏné
vyzdvihnúÈ na sekretariáte vedúcej
sluÏobného úradu ministerstva zdravotníctva v pracovn˘ch dÀoch v ãase
od 8.00 do 15.00 h. V˘berové konanie na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej
zdravotnej sluÏby - ambulancie r˘chlej lekárskej pomoci sa vyhlasuje za
kaÏdé vyhlásené sídlo pozemnej
záchrannej zdravotnej sluÏby zvlá‰È,
teda aj Ïiadosti musia byÈ podávané
samostatne pre kaÏdé vyhlásené
sídlo stanice.

Krupina
Levice
Liptovsk˘ Mikulá‰
Myjava
Námestovo
Neded
Nové Zámky
Partizánske
Prievidza
Rimavská Seã
Rimavská Sobota
Senica
·ahy
Tisovec
Trstená
Zvolen
Îarnovica
Îeliezovce

3 riadok

Bánovce nad Bebravou
Banská Bystrica
Banská Bystrica – Fonãorda
Bojnice
Bratislava V - Antolská
Bratislava V - Incheba
Bratislava V - Zrkadlov˘ Háj
Bratislava II - Podunajské Biskupice
Bratislava II - Hraniãná
Bratislava I - Staré Mesto
Brezno
Brusno
Detva
Doln˘ Kubín
Holíã
Hostice
Jel‰ava
Komárno
Kremnica

Cena za 1 riadok

2 riadok

SÍDLO STANICE AMBULANCIE POZEMNEJ ZÁCHRANNEJ
ZDRAVOTNEJ SLUÎBY (JEDNA AMBULANCIA):

o povolenie. Obálka so ÏiadosÈou
musí byÈ zaistená proti moÏnému
predãasnému otvoreniu, musí obsahovaÈ upozornenie "V˘berové konanie na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie r˘chlej
lekárskej pomoci - NEOTVÁRAË",
s uvedením adresy odosielateºa,
identifikaãného ãísla a názvu organizácie, pri fyzickej osobe meno, priezvisko, titul. Obálky so ÏiadosÈami,
ktoré prídu po stanovenej lehote,
nebudú zaradené do v˘berového
konania. Obálky so ÏiadosÈami, ktoré
nebudú obsahovaÈ v‰etky poÏadované údaje, budú z v˘berového konania
vylúãené. Îiadosti sa doruãujú doporuãene po‰tou. Osobné doruãovanie
na adresu vyhlasovateºa je neprípustné, takto doruãené Ïiadosti budú
z v˘berového konania vylúãené.
Vyhlasovateº v˘berového konania
neuhrádza úãastníkom v˘berového
konania Ïiadne náklady spojené
s úãasÈou vo v˘berovom konaní.

1 riadok

na vydanie povolenia na prevádzkovanie 37 ambulancií
pozemnej záchrannej zdravotnej sluÏby v:

IČO: 3639 8683
IČ DPH: SK 2021 586 127
Č. účtu: 2621726639/1100

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, 837 52 Bratislava 37

PSČ, mesto (obec)
.........................................................................................
Tel./Fax
.........................................................................................
IČO/IČ DPH
.........................................................................................

pozemku parc. ã. KN 132, pozemku parc.
ã. KN 131 zastavané plochy a nádvoria
vo v˘mere 845 m2, pozemku parc. ã. KN
132 zastavané plochy a nádvoria vo
v˘mere 1075 m2, pozemku parc. ã. KN
133 zastavané plochy a nádvoria vo
v˘mere 176 m2. Primeraná cena ponúkanej nehnuteºnosti v zmysle vyhlá‰ky MS
SR ã. 86/2002 o stanovení v‰eobecnej
hodnoty majetku je: 718 510 Sk
Termín predloÏenia ponúk: do 29. 4.
2005, cenové ponuky zasielajte na adresu: KR PZ Pre‰ov, ·túrova 7, 080 01
s oznaãením „StráÀany“, informácie na
tel. ã.: 0961 802 214.
Forma prevodu vlastníctva: odpredaj
nehnuteºnosti do vlastníctva
Kritéria vyhodnotenia: najvy‰‰ia
ponúknutá cena.
NO 03 056

V¯BEROVÉ KONANIE
Dekan Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Kon‰tantína Filozofa
v Nitre v zmysle § 5 ods. 2 zák. ã.
552/2003 Z.z. v znení neskor‰ích predpisov vypisuje v˘berové konanie na obsadenie pracovného miesta a funkcie:
1. prednosta Infekãného oddelenia
Úväzok: ãiastoãn˘ pracovn˘ úväzok
Termín nástupu: dohodou
Kvalifikaãné predpoklady: vysoko‰kolské vzdelanie lekárskeho zamerania,
atestácia I. a II. stupÀa, vedecko-pedagogick˘ titul profesor alebo docent
v príslu‰nom odbore.
ëal‰ie kritériá: predná‰ková a publikaãná aktivita, dobre riadiace a organizaãné schopnosti, bezúhonnosÈ
Spôsob hodnotenia: Splnenie kvalifikaãného predpokladu je neodpustiteºnou
podmienkou úãasti. Na základe splnenia
ìal‰ích kritérií bude urãené poradie uchádzaãov. VíÈazom bude uchádzaã s najlep‰ím umiestnením.
PoÏadované doklady: profesijn˘ Ïivotopis, fotokópie dokladov o vzdelaní a priznan˘ch akademick˘ch, príp. vedeckopedagogick˘ch tituloch, prehºad publikaãnej a vedeckej aktivity, odpis z registra
trestov.
2. prednosta Oddelenia klinickej psychológie
Úväzok: ãiastoãn˘ pracovn˘ úväzok
Termín nástupu: dohodou
Kvalifikaãné predpoklady: vysoko‰kolské vzdelanie lekárskeho zamerania,
atestácia I. a II. stupÀa, vedecko-pedagogick˘ titul profesor alebo docent
v príslu‰nom odbore.
ëal‰ie kritériá: predná‰ková a publikaãná aktivita, dobre riadiace a organizaãné schopnosti, bezúhonnosÈ
Spôsob hodnotenia: Splnenie kvalifikaãného predpokladu je neodpustiteºnou
podmienkou úãasti. Na základe splnenia
ìal‰ích kritérií bude urãené poradie uchádzaãov. VíÈazom bude uchádzaã s najlep‰ím umiestnením.
PoÏadované doklady: profesijn˘ Ïivotopis, fotokópie dokladov o vzdelaní a priznan˘ch akademick˘ch, príp. vedeckopedagogick˘ch tituloch, prehºad publikaãnej a vedeckej aktivity, odpis z registra

trestov.
3. prednosta Psychiatrického oddelenia
Úväzok: ãiastoãn˘ pracovn˘ úväzok
Termín nástupu: dohodou
Kvalifikaãné predpoklady: vysoko‰kolské vzdelanie lekárskeho zamerania,
atestácia I. a II. stupÀa, vedecko-pedagogick˘ titul profesor alebo docent
v príslu‰nom odbore.
ëal‰ie kritériá: predná‰ková a publikaãná aktivita, dobre riadiace a organizaãné schopnosti, bezúhonnosÈ
Spôsob hodnotenia: Splnenie kvalifikaãného predpokladu je neodpustiteºnou
podmienkou úãasti. Na základe splnenia
ìal‰ích kritérií bude urãené poradie uchádzaãov. VíÈazom bude uchádzaã s najlep‰ím umiestnením.
PoÏadované doklady: profesijn˘ Ïivotopis, fotokópie dokladov o vzdelaní a priznan˘ch akademick˘ch, príp. vedeckopedagogick˘ch tituloch, prehºad publikaãnej a vedeckej aktivity, odpis z registra
trestov.
4. profesor pre odbor sociálna práca
na Katedru rómskej kultúry
Úväzok: 1,0
Termín nástupu: dohodou
Kvalifikaãné predpoklady: vysoko‰kolské vzdelanie v danom odbore
ëal‰ie kritériá: vedecko-pedagogick˘
titul profesor v danom odbore
ëal‰ie kritériá sú uvedené na webovej
stránke UKF v Nitre - www.ukf.sk.
Spôsob hodnotenia: Splnenie kvalifikaãného predpokladu je neodpustiteºnou
podmienkou úãasti. Na základe splnenia
ìal‰ích kritérií bude urãené poradie uchádzaãov. VíÈazom bude uchádzaã s najlep‰ím umiestnením.
PoÏadované doklady: pracovn˘ Ïivotopis, kópie dokladov o získanom vzdelaní a priznan˘ch akademick˘ch, resp.
vedecko-pedagogick˘ch tituloch, zoznam
pôvodn˘ch publikovan˘ch vedeck˘ch
prác, odborn˘ch prác alebo umeleckej
ãinnosti, monografií, uãebníc a uãebn˘ch
textov, prehºad rie‰en˘ch vedeckov˘skumn˘ch a edukaãn˘ch grantov, prehºad
predná‰ok, pobytov a stáÏí doma
a v zahraniãí, zoznam citácií a ohlasov.
Prihlá‰ky do v˘berového konania
s poÏadovan˘mi dokladmi za‰lite do 14
dní od zverejnenia v tlaãi na adresu: Univerzita Kon‰tantína Filozofa v Nitre, Personálno - právne oddelenie, Trieda A.
Hlinku ã. 1, 949 01 Nitra.
NO 03 059/C

Dekan Lesníckej fakulty
Technickej univerzity vo Zvolene
oznamuje, Ïe sa dÀa

10. 5. 2005 o 9.30 h
uskutoãní
obhajoba dizertaãnej práce

Ing. Zuzany Sarva‰ovej
na tému: Genetická diverzita
a diferenciácia populácií Sorbus
aucuparia L. a S. torminalis (L.)
Grantz v zasadacej miestnosti dekanátu
Lesníckej fakulty Technickej univerzity
vo Zvolene, T. G. Masaryka 24.
NO 03 065

