Hlavný štátny radca – vedúci zamestnanec – riaditeľ Odboru technickej
pomoci programov EÚ - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
SR (VK č. 2017/16)
Názov a sídlo služobného úradu:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava
Miesto výkonu práce
Bratislava
Druh štátnej služby:

stála štátna služba

Obsadzovaná funkcia: hlavný štátny radca – riaditeľ odboru
Odbor štátnej služby: 1.03 Medzinárodná spolupráca, finančné prostriedky európskych
spoločenstiev
Organizačný útvar:

Odbor technickej pomoci programov EÚ

Počet obsadzovaných štátnozamestnaneckých miest: 1
Hlavné úlohy:
Koordinovanie celoštátneho alebo medzištátneho systému s najširšími vonkajšími a
vnútornými väzbami na ďalšie zložité a rozsiahle systémy rôznych odborov a smerov s
dôsledkami za rozhodnutia s celoštátnym a medzinárodným dosahom na úrovni ministerstva,
vrátane čerpania prostriedkov Európskych spoločenstiev.
Pri zabezpečovaní funkcie žiadateľa a prijímateľa NFP koordinácia, riadenie a kontrola aktivít
financovaných z technickej pomoci pre:
• Regionálny operačný program (ďalej len „ROP“)
• Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP“)
• Operačný program Bratislavský kraj (ďalej len „OPBK“)
• Program rozvoja vidieka SR 2014- 2020 (ďalej len „PRV SR 2014 - 2020 “)
• Operačný program Rybné hospodárstvo SR (ďalej len „OPRH“)
• Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika (ďalej len „ OPCS
SR-ČR“)
• Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko (ďalej len „OPCS SKAT“)
• Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika (ďalej len „OPCS SK-PL“)
• Program cezhraničnej spolupráce Maďarsko - Slovenská republika (ďalej len „OPCS SKHU“)
Pri zabezpečovaní funkcie žiadateľa a prijímateľa NFP, ako aj funkcie riadiaceho orgánu pre
TP PRV SR 2007-2013 zabezpečenie koordinácie, riadenia a kontroly aktivít financovaných z
technickej pomoci pre Program rozvoja vidieka SR 2007- 2013 (ďalej len „PRV SR 2007 2013 “).

- kontroluje organizačné zabezpečenie realizácie aktivít v rámci projektov technickej pomoci
- dohliada nad priebežným zabezpečovaním registratúry a následnej archivácie dokumentácie
v súlade s Registratúrnym poriadkom, legislatívou EÚ a národnou legislatívou
- schvaľuje pracovné cesty zamestnancom
- zodpovedá za plynulé a efektívne riadenie a využívanie prostriedkov technickej pomoci na
úrovni projektov implementovaných v pôsobnosti riadiaceho orgánu
- koordinuje prípravu podkladov pre verejné obstarávanie v rámci opatrení technickej pomoci
v zmysle platnej smernice o verejnom obstarávaní, ak je to relevantné
- koordinuje realizáciu zákaziek s nízkou hodnotou v rámci opatrení technickej pomoci v
zmysle platnej smernice o verejnom obstarávaní, ak je to relevantné
- zodpovedá za prípravu zmlúv týkajúcich sa projektov v oblasti technickej pomoci
- zodpovedá za vypracovanie ŽoNFP a ŽoP v rámci opatrení technickej pomoci a celkovú
administráciu projektu
- zodpovedá za riešenie nezrovnalostí v rámci opatrení technickej pomoci
- zodpovedá za vypracovanie prijatých opatrení na nápravu nedostatkov a na odstránenie
príčin ich vzniku k všetkým vykonaným kontrolám a auditom v rámci opatrení technickej
pomoci
- vypracovanie odpočtov prijatých opatrení na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin
ich vzniku k všetkým vykonaným kontrolám a auditom v rámci opatrení technickej pomoci
- výkon základnej finančnej kontroly pri finančných operáciách uskutočňovaných na odbore
- poskytuje poradenstvo komisii pre technické pomoci v správe MPRV SR, ako aj výmenu
informácii medzi nimi
- zúčastňuje sa na činnosti pracovných skupín pre oblasť technickej pomoci v správe MPRV
SR zriadených podľa interných aktov
- vypracúva stanoviská k materiálom predkladaným v rámci medzirezortného
pripomienkového konania
- dohliada nad priebežným plnením uznesení vlády SR patriacich do vecnej pôsobnosti
odboru
- zabezpečuje spracovanie podaní v rámci zákona o slobodnom prístupe k informáciám v
lehotách a v rozsahu stanovenom zákonom
Ponúkaný plat (brutto)
podľa zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov
Informácie o výberovom konaní
Dátum podania žiadostí spolu s požadovanými dokladmi je do 17.02.2017. Rozhodujúcim je
dátum podania na poštovej pečiatke, resp. dátum zaslania e-mailom kontaktnej osobe.
S označením na obálke a v žiadosti:
VK č. 2017/16
Adresa na podanie žiadosti:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Osobný úrad
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava
alebo e-mailom kontaktnej osobe: miroslav.rafaj@land.gov.sk (pri zaslaní e-mailom je
uchádzač povinný doručiť žiadosť spolu s požadovanými dokladmi služobnému úradu aj
písomne najneskôr v deň uskutočnenia výberového konania pred jeho začiatkom).

Zoznam požadovaných dokladov
 písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 profesijný štruktúrovaný životopis
 kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom
vzdelaní (pri zahraničnom diplome aj kópia rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR o uznaní zahraničného diplomu za rovnocenný diplom získaný po
absolvovaní vysokoškolského vzdelania na území Slovenskej republiky - nostrifikácia)
 kópia vysvedčenia alebo diplomu príslušného vzdelávacieho zariadenia alebo dokladu o
štúdiu v zahraničí, osvedčujúca ovládanie cudzieho jazyka, resp. čestné vyhlásenie o
ovládaní cudzieho jazyka
 výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace (originál)
 čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, doklade o
vzdelaní a v životopise
 čestné vyhlásenie o spôsobilosti uchádzača na právne úkony v plnom rozsahu
 čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby
 čestné vyhlásenie o občianstve podľa § 3 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe
a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka
 písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
č. 84/2014 Z.z.
Požiadavky na zamestnanca
Požadované vzdelanie: vysokoškolské II. stupňa
Osobitné kvalifikačné predpoklady
Ovládanie cudzieho jazyka: vyžaduje sa - anglický jazyk - aktívne
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa
Osobnostné predpoklady a zručnosti: práca s PC, zodpovednosť, tímová práca, organizačné
a komunikačné schopnosti

