Štátny radca – Oddelenie riadenia programov cezhraničnej spolupráce Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (V č. 2017/24)
Názov a sídlo služobného úradu:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava
Miesto výkonu práce
Bratislava
Druh štátnej služby:

dočasná štátna služba - podľa §17 ods. 3 písm. c) zákona
č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe (pre programové obdobie
2014 - 2020)

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

Oddelenie riadenia programov cezhraničnej spolupráce

Počet obsadzovaných štátnozamestnaneckých miest: 1
Hlavné úlohy:
Koordinovanie celoštátneho alebo medzištátneho subsystému súvisiaceho s čerpaním
prostriedkov Európskej únie s dôsledkami za rozhodnutia s celoštátnym alebo
medzinárodným dosahom na úrovni ministerstva.
V rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V – A PL-SR 2014 – 2020:
- zodpovedá za vypracovanie a aktualizáciu riadiacej dokumentácie pre účely implementácie
predmetného programu cezhraničnej spolupráce, koncepčných a metodických materiálov,
- zodpovedá za vypracovanie a aktualizáciu opisu systému riadenia a kontroly,
- zabezpečuje metodickú činnosť a rozpracúva a aktualizuje usmernenia a manuály v
súvislosti s implementáciou predmetného programu cezhraničnej spolupráce, podieľa sa na
príprave tohto programu a nadväznej programovej dokumentácie (programový manuál,
príručka pre žiadateľov a prijímateľov a pod.),
- zodpovedá za vypracovanie a aktualizáciu Interného manuálu procedúr,
- zabezpečuje koordináciu a metodické usmerňovanie prijímateľov a žiadateľov ohľadne
čerpania finančných prostriedkov v spolupráci s oddelením spoločných technických
sekretariátov programov cezhraničnej spolupráce,
- zodpovedá za vnútrorezortné pripomienkové konanie a medzirezortné pripomienkové
konanie týkajúce sa právnych predpisov a riadiacej dokumentácie,
- spolupracuje pri príprave návrhov opatrení na nápravu nedostatkov zistených vládnymi
auditmi alebo certifikačnými overovaniami a ich plnení v rámci vecnej pôsobnosti
oddelenia.

V rámci programu cezhraničnej spolupráce ENPI HU-SK-RO-UA 2007-2013 a v rámci
programu ENI HU-SK-RO-UA 2014-2020:
- vykonáva a zodpovedá za plnenie úloh národného orgánu v zmysle znenia operačného
programu a Interného manuálu procedúr,
- v spolupráci s riadiacim orgánom a Spoločným technickým sekretariátom programu sa
podieľa na príprave programu a nadväznej programovej dokumentácie,
- aktívne sa zúčastňuje zasadaní Spoločného monitorovacieho výboru, zvoláva a zúčastňuje sa
koordinačných stretnutí slovenských členov monitorovacieho výboru programu,
- aktívne sa zúčastňuje podujatí zameraných na publicitu a informovanie verejnosti o
programe,
- pripravuje a zodpovedá za zmluvy o poskytnutí finančného príspevku zo štátneho rozpočtu
SR so slovenskými prijímateľmi a dodatky k nim,
- vkladá údaje o schválených projektoch do systému ISUF (informačný systém účtovníctva
fondov) a zodpovedá za ich aktualizáciu,
- vypracováva podklady za SR do výročných správ a záverečnej správy o vykonávaní pomoci
Európskej komisii,
- zodpovedá za prípravu podkladov k uzavretiu programu,
- vypracováva ad hoc informácie o stave implementácie programu.
Ďalšie činnosti:
- zabezpečuje archiváciu a uchovávanie všetkých dokladov vzťahujúcich sa k prijatým
a schválených žiadostiam o finančný príspevok,
- vybavuje e-mailovú a telefonickú komunikáciu a zúčastňuje sa pracovných stretnutí s
národným orgánom, týkajúcich sa agendy programu, programových riadiacich dokumentov,
aktuálneho stavu realizácie programu a pod.,
- vykonáva základnú finančnú kontrolu účtovných dokladov Ministerstva pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka SR vzťahujúcich sa k agende odboru,
- spracúva a zodpovedá za stanoviská a pripomienky k návrhom materiálov ústredných
orgánov štátnej správy týkajúcich sa agendy programov cezhraničnej spolupráce,
- rozpracúva a plní úlohy vlády SR a Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,
- vedie podrobnú dokumentáciu o svojej činnosti, archivuje dokumentáciu vzťahujúcu sa k
programu a k schváleným projektom,
- v zmysle Zákona o štátnej službe a v zmysle pokynov vedúceho oddelenia zabezpečuje
zastupiteľnosť vedúceho oddelenia a zastupiteľnosť medzi zamestnancami v rámci
oddelenia,
- vykonáva ostatné úlohy podľa pokynov nadriadeného, v zmysle ustanovení Organizačného
poriadku MPRV SR, Interného manuálu odboru, nadväznej programovej dokumentácie a
Memoránd o porozumení v rámci príslušných programov cezhraničnej spolupráce.
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 18.02.2017. Rozhodujúcim je
dátum podania na poštovej pečiatke, resp. dátum zaslania e-mailom kontaktnej osobe.
S označením na obálke a v žiadosti:
V č. 2017/24

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: vysokoškolské II. stupňa
Osobitné kvalifikačné predpoklady
Ovládanie cudzieho jazyka: vyžaduje sa – anglický jazyk – aktívne
Špecifické požiadavky na výkon práce: ovládanie práce s PC, stupeň pokročilý - Word,
Excel, Power Point, Outlook, internet
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa
Osobnostné predpoklady a zručnosti: komunikatívnosť, zodpovednosť, tímová práca

