Hlavný štátny radca – vedúci zamestnanec – riaditeľ Odboru
pôdohospodárskej politiky - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR (VK č. 2017/34)
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 – vedúci zamestnanec – riaditeľ odboru
Odbor štátnej služby: 2.02 Financie
Organizačný útvar:

Odbor pôdohospodárskej politiky

Počet obsadzovaných štátnozamestnaneckých miest: 1
Hlavné úlohy:
Tvorba stratégie a štátnej politiky, koncepčná a koordinačná činnosť a tvorba pozičných
dokumentov na úrovni ministerstva. Koordinovanie celoštátneho alebo medzištátneho
systému s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie zložité a rozsiahle systémy
rôznych odborov a určovanie zásad alebo postupov čerpania prostriedkov Európskej únie na
úrovni ministerstva.
Koordinuje a riadi činnosti v oblasti tvorby stratégií a koncepcií jednotnej štátnej politiky
rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, spoločných politík EÚ s osobitným dôrazom na
Spoločnú poľnohospodársku politiku a financovanie z prostriedkov EÚ. Zabezpečuje a
metodicky usmerňuje finančné riadenie poľnohospodárskych fondov EÚ, zabezpečuje dohľad
nad finančnými tokmi z poľnohospodárskych fondov EÚ na mimorozpočtové účty
ministerstva, stanovené účty PPA a účty oprávnených organizácií rezortu a nad čerpaním
finančných prostriedkov EÚ. Koordinuje, organizuje a vykonáva rezortné štatistické
zisťovania, metodicky riadi Informačnú sieť poľnohospodárskeho účtovníctva SR (ISPU) a
rezortnú politiku v oblasti vedy, výskumu a inovácií. Koordinuje tvorbu strednodobých a
dlhodobých prognóz vývoja agropotravinárskeho sektora a rozvoja vidieka, spolupracuje pri
vývoji ekonomických modelov v pôdohospodárstve. Monitoruje dopady uplatňovania
jednotlivých podporných nástrojov SPP v SR. Spolupracuje pri tvorbe a realizácii
programových a implementačných dokumentov súvisiacich so štrukturálnou podporou a
čerpaním finančných prostriedkov z fondov EÚ. Tvorba strategických zámerov a
dokumentov, ich presadzovanie v komisiách alebo výboroch zriadených Európskou komisiou
alebo Radou EÚ na úrovni ministerstva. Zúčastňuje sa na rokovaniach pracovnej skupiny pre
horizontálne poľnohospodárske otázky Rady EÚ, finančné poľnohospodárske otázky
AGRIFIN, pracovnej skupiny/expertnej skupiny pre zjednodušenie SPP, Výboru pre
poľnohospodárske fondy a Výboru pre rozvoj vidieka. Spracovanie stanovísk k materiálom

iných rezortov predkladaných na rokovanie vlády SR, poradných orgánov vlády SR, NR SR,
vedenia ministerstva, poradných orgánov ministerstva, na rokovanie pracovných skupín pri
Rade EÚ a výborov pri EK. Vykonáva základnú finančnú kontrolu v zmysle zákona č.
357/2015 Z. z..
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 17.03.2017. Rozhodujúcim je
dátum podania na poštovej pečiatke, resp. dátum zaslania e-mailom kontaktnej osobe.
S označením na obálke a v žiadosti:
VK č. 2017/34
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
Odbor vzdelania: poľnohospodárstvo, ekonomika, manažment
Osobitné kvalifikačné predpoklady
Ovládanie cudzieho jazyka: vyžaduje sa anglický jazyk – aktívne
Špecifické požiadavky na výkon práce: Makroekonomický prehľad v národohospodárskom
sektore SR a v odvetví MPRV SR, ovládanie problematiky EÚ
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: vyžaduje sa na úrovni
stupňa V - vyhradené
Osobnostné predpoklady a zručnosti:
ovládanie práce s PC, organizačné a komunikačné zručnosti, zodpovednosť

