Hlavný štátny radca – Odbor právny - Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR (V č. 2017/33)
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
Odbor štátnej služby: 1.04 Legislatíva
Organizačný útvar:

Odbor právny

Počet obsadzovaných štátnozamestnaneckých miest: 1
Hlavné úlohy:
Koncepčná a koordinačná činnosť a tvorba zákonov na úrovni ministerstva. Tvorba stratégie a
štátnej politiky v oblasti rozhodovania ústredného orgánu štátnej správy, ktorý vykonáva
štátne záležitosti na celoštátnej úrovni. Podieľa sa na plnení úloh súvisiacich s
implementáciou programov spolufinancovaných EÚ.
Tvorba zákonov a ďalších noriem patriacich do pôsobnosti odboru. Koordinuje zastupovanie
ministerstva v súdnych konaniach, v konaniach pred orgánmi činnými v trestnom konaní a
ostatnými orgánmi, vypracovanie príslušných návrhov, žalôb a iných podaní súvisiacich s
realizáciou programov spolufinancovaných EÚ. Koordinuje posudzovanie zmlúv, dohôd a
kontraktov uzatváraných v rámci pôsobnosti alebo gescie ministerstva z hľadiska ich súladu s
príslušnými zákonnými ustanoveniami, vrátane ich dodatkov a zmien a právnych úkonov s
nimi súvisiacich pri realizácii programov spolufinancovaných EÚ. Posudzuje súlad právnych
dokumentov so zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi a vybavuje dožiadania
iných
právnických
osôb
a
fyzických
osôb.
Zodpovedá za prípravu podaní, návrhov, vyjadrení a právnych úkonov súvisiacich so
zastupovaním ministerstva v súdnych sporoch, pred orgánmi činnými v trestnom konaní a v
iných konaniach a za súlad posudzovaných zmlúv, dohôd, kontraktov a s nimi súvisiacich
právnych úkonov súvisiacich s realizáciou programov spolufinancovaných EÚ so všeobecne
záväznými právnymi predpismi.
V rozsahu hlavnej činnosti koordinuje spoluprácu s ostatnými odbornými pracoviskami
ministerstva, vybavuje dožiadania iných orgánov, organizácií, súdov, orgánov činných v
trestnom konaní, ako aj právnických a fyzických osôb a zabezpečuje tvorbu materiálov
predkladaných na porady vedenia MPRV SR do vlády a iných orgánov v rozsahu ním
riadeného úseku. Koordinuje činnosť na úrovni ústredného orgánu štátnej správy v rámci
aplikácie právnych noriem interných smerníc a usmerňovanie aplikácie práva v činnosti
MPRV SR.

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 13.03.2017. Rozhodujúcim je
dátum podania na poštovej pečiatke, resp. dátum zaslania e-mailom kontaktnej osobe.
S označením na obálke a v žiadosti:
V č. 2017/33
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)
 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
Odbor vzdelania: právnické
Osobitné kvalifikačné predpoklady
Ovládanie cudzieho jazyka: nevyžaduje sa

Špecifické požiadavky na výkon práce: špecializácia na právne normy v oblasti
súkromného a verejného práva SR a práva EÚ a interné právne predpisy súvisiace s
realizáciou programov regionálneho rozvoja
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa
Osobnostné predpoklady a zručnosti: ovládanie práce s PC, zodpovednosť

