Odborný radca – Odbor technickej pomoci programov EÚ - Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (V č. 2017/17)
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: odborný radca
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:
Samostatné ucelené odborné činnosti v príslušnom odbore štátnej služby.
OPRH programové obdobie 2014-2020 a PRV SR pre programové obdobie 2014-2020:
Samostatné ucelené odborné činnosti v oblasti technickej pomoci pre čerpanie prostriedkov z
Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo a Európskeho námorného a rybárskeho fondu a
PRV SR pre programové obdobie 2014-2020, a to najmä:
- organizačne zabezpečuje realizáciu aktivít v rámci projektov technickej pomoci pre
Operačný program rybné hospodárstvo a PRV SR pre programové obdobie 2007-2013 a
2014-2020,
- usmerňuje predkladateľov požiadaviek na realizáciu aktivít v rámci projektov technickej
pomoci pre Operačný program rybné hospodárstvo a PRV SR pre programové obdobie
2007-2013 a 2014-2020,
- podieľa sa na administrácii činnosti komisie pre technické pomoci v správe MPRV SR
(ďalej len „komisia“) OPRH a PRV SR pre programové obdobie 2007-2013 a 2014-2020 a
tvorbe podkladov pre komisiu, realizácia rozhodnutí komisie,
- vykonáva dohľad nad čerpaním prostriedkov technickej pomoci pri implementácií aktivít
financovaných z technickej pomoci OPRH a PRV SR pre programové obdobie 2014-2020,
- zabezpečuje súlad aktivity s projektom TP a schváleným rozpočtom,
- vypracováva na základe podkladov z jednotlivých organizačných útvarov plán aktivít v
súlade so schváleným projektom TP,
- vypracováva písomnosti a podklady súvisiace s organizačným zabezpečením realizácie
aktivít, vrátane zmlúv a ostatných dokumentov podľa interných riadiacich aktov ministerstva,
- podieľa sa na zabezpečovaní podpornej dokumentácie žiadostí o platbu v rámci projektov
technickej pomoci OPRH a PRV SR,
- zabezpečuje vypracovanie žiadosti o NFP, žiadostí o zmenu projektov, monitorovacích

správ, zoznamov deklarovaných výdavkov, žiadostí o platbu, oznámenia o vysporiadaní
finančných vzťahov k projektom technickej pomoci,
- vypracováva dokumenty potrebné k žiadosti o platbu a ich predloženie relevantným útvarom
a subjektom,
- vypracováva podklady k pravidelným odhadom očakávaných výdavkov na úrovni projektov
technickej pomoci a predkladá ich príslušnému útvaru / subjektu,
- spracúva podklady pre výročné správy,
- zabezpečuje archiváciu a uchovávanie všetkých dokladov vzťahujúcich sa na výdavky a
kontrolu pomoci EÚ na úrovni projektov technickej pomoci.
- spracúva stanoviská k návrhom materiálov iných ústredných orgánov štátnej správy,
- vedie podrobnú dokumentáciu o svojej činnosti a uchováva materiály podľa archívneho
poriadku,
- vykonáva spisovú agendu, rozpracúva a plní úlohy vlády SR a ministerstva,
- vedie podrobnú dokumentáciu o svojej činnosti
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:
V č. 2017/17
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 výberu pred jeho začiatkom).
Zoznam požadovaných dokladov
 písomná žiadosť o zaradenie do výberu
 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: minimálne vysokoškolské I. 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

