
Útvar hodnoty za peniaze 

Stála stážistka / Stály stážista 

Analýzy nemusia končiť v zásuvkách stola. Pomocou analýz na Útvare hodnoty za peniaze (ÚHP) 

máte možnosť ovplyvniť verejné politiky a rozhodnutia, ktoré majú dopad na život občanov. Staňte 

sa analytikom/konzultantom1 v štátnej správe a súčasťou tímu, ktorý mení prístup štátu k verejným 

zdrojom. 

Vašou úlohou bude zlepšovať výsledky slovenského verejného sektora, a to prostredníctvom revízie verejných výdavkov a 

analýzami rôznych tém verejného záujmu. Prácu tvorí spektrum činností od zberu a analýzy dát, cez tvorbu riešení 

identifikovaných problémov vrátane prezentácie výsledkov medzirezortným partnerom, či (odbornej) verejnosti. 

Prostredníctvom pestrej škály investičných projektov a oblastí, ktoré sú posudzované prostredníctvom revízie výdavkov, 

budete mať príležitosť  spoznávať a prehlbovať svoje znalosti. Budete súčasťou jedného z projektových tímov pod vedením 

skúseného tímlídra. 

Odborné požiadavky 

 študenta / študentku vysokej školy s ekonomickým alebo matematickým zameraním, verejnej politiky, alebo 
príbuzných odborov, preferencia pre záverečné ročníky 

 záujem o verejné politiky a prácu s dátami, 

 výstižné a zrozumiteľné písanie doplnené vhodnou prezentáciou dát, 

 schopnosť rýchlo sa zorientovať v novej problematike, 

 znalosť databáz a štatistických programov ako STATA, MATLAB, R alebo E-views výhodou, 

 zodpovednosť, aktívny prístup k riešeniu úloh, 

 plynulá komunikácia v angličtine. 

Podmienky a ohodnotenie. Stála stáž u nás prebieha počas celého roka. Prácou pre nás by ste mali stráviť približne 20 
hodín týždenne. Samozrejme, radi sa prispôsobíme študijným povinnostiam. Stáž je platená, hodinová sadzba je 6 eur. 

Výberový proces bude pozostávať z dvoch kôl. Prvé kolo prebehne pomocou nášho online analytického testu, ktorý 
bude skúmať úroveň analytického myslenia a zručností s excelom. Druhé kolo je telefonický pohovor s tímlídrom. 

Prečo si vybrať práve nás? 

Projekt Hodnota za peniaze vytvára príležitosť podieľať sa na zmene prístupu štátu k nakladaniu s verejnými zdrojmi. Náš 
tím analytikov a analytičiek môže prostredníctvom svojej práce ovplyvňovať konkrétne politiky a rozhodnutia, ktoré majú 
priamy vplyv na život občanov Slovenska. Výsledky našej práce prezentujeme širokému publiku: od odbornej verejnosti, 
cez novinársku obec až po samotných občanov. 

Ponúkame dynamickú prácu, množstvo tém a rolí. Každý z našich analytikov a analytičiek má možnosť byť pri hľadaní 
hodnoty za peniaze od definície problému až po návrh konkrétnych riešení. Od kolegov vyžadujeme znalosť moderných 
analytických, štatistických a modelovacích prístupov a schopnosť ich aplikovať. Know-how si budujeme spoluprácou s 
medzinárodnými inštitúciami ako OECD, EK alebo MMF; na Slovensko chceme prinášať najlepšiu zahraničnú prax. 

 

Kto sme 

Úlohou Útvaru hodnoty za peniaze je zvyšovať hodnotu, ktorú za svoje peniaze verejnosť dostáva. Nehľadáme len úspory, 
ale aj spôsoby, ako obmedzené zdroje daňovníkov vynaložiť najlepšie ako je možné na dosiahnutie stanoveného cieľa 
(napríklad zdravšie obyvateľstvo, zvýšenie podielu vysokoškolsky vzdelanej populácie). Náš útvar vznikol v júni 2016 na 
ministerstve financií. 

Väčšinu náplne našej práce tvoria revízie verejných výdavkov a analýzy pripravovaných investičných projektov štátu. V 
tomto smere sa zároveň snažíme preniesť na Slovensko najlepšiu prax zo zahraničia. V roku 2020 ÚHP posúdil výdavky a 
výsledky na skupiny ohrozené sociálnym vylúčením, na zamestnancov a odmeňovanie vo verejnej správe, na obranu a na 
ministerstve vnútra. Všetky naše výstupy sú verejné a dostupné na webe. 

                                                           
1 Podporujeme rovnosť príležitostí na pracovisku bez ohľadu na pohlavie, rasu, vek či vyznanie.  

Ak Vás ponuka zaujala, prosím zašlite nám svoje CV na adresu: hr.uhp@mfsr.sk. 

 

https://finance.gov.sk/sk/financie/hodnota-za-peniaze/
mailto:hr.uhp@mfsr.sk

