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Vyhlásenie výberového konania

Identifikátor výberového konania VK/2022/3912
Služobný úrad Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu Štefanovičova 5

Bratislava
81782

Druh výberoveho konania vonkajšie výberové konanie
Vymedzenie okruhu uchádzačov, pre
ktorých sa vyhlasuje výberové konanie

štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania podľa § 2
zákona o štátnej službe, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby

Počet obsadzovaných miest 1

Informácie o obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste

Organizačný útvar oddelenie právnej podpory
Nadriadený organizačný útvar odbor právnej podpory a technickej pomoci, sekcia auditu a kontroly
Odbor štátnej služby 1.07 - Kontrola, dozor, sťažnosti, petície a audit
Obsadzované štátnozamestnanecké
miesto vo funkcii

hlavný štátny radca

Druh štátnej služby dočasná štátna služba na zastupovanie štátneho zamestnanca,
ktorý je na materskej dovolenke, rodičovskej dovolenke, alebo na
dovolenke, ktorá bezprostredne nadväzuje na materskú dovolenku
alebo na rodičovskú dovolenku

Najnáročnejšia činnosť Kontrolná, inšpekčná, dozorná činnosť, vedenie vykonávania
vnútorného auditu alebo vedenie vykonávania vládneho auditu alebo
metodické usmerňovanie kontrolnej činnosti, vnútorného auditu alebo
vládneho auditu s celospoločenským dosahom na úrovni ministerstva.

Bližšie určená najnáročnejšia činnosť Metodické usmerňovanie v oblasti plánovania, koordinácie a výkonu
vládneho auditu zameraného na overovanie účinnosti systémov
riadenia a kontroly, overovanie oprávnenosti výdavkov deklarovaných
Komisii (EÚ), overovanie presnosti, úplnosti a správnosti účtov vo
vzťahu projektom spolufinancovaným z prostriedkov EÚ v rámci
programového obdobia 2007 – 2013 a 2014 – 2020 a tiež vo vzťahu
k prostriedkom poskytnutým SR na základe medzinárodných zmlúv,
ktorými je SR viazaná.

Pravidelné miesto výkonu štátnej
služby

Štefanovičova 5
Bratislava
81782

Profil uchádzača

Predpoklady vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
ovládanie štátneho jazyka
bezúhonnosť

Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom
registra trestov

Nie

Kvalifikačné predpoklady

Vzdelanie vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Požiadavky



Na obsadzovanom mieste môže štátnu
službu vykonávať len štátny občan
Slovenskej republiky

Nie

Vyžaduje sa zdravotná spôsobilosť Nie
Vyžaduje sa ovládanie cudzieho jazyka Anglický (B1 – Úroveň mierne-pokročilá)
Vyžaduje sa oprávnenie na
oboznamovanie sa s utajovanými
skutočnosťami

vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Dôverné“ u vybraného úspešného
uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Ďalšie požiadavky Znalosť zákonov a právnych predpisov: - Nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa
stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho
rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde
na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom
a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy,
ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú
bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú
politiku, - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné
ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom
sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom
fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde
a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia Európskom fonde
regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom
fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa
zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, - Zákon č. 357/2015
Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, - Zákon č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, - Zákon č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, - Zákon č. 121/2022 Z. z. o
príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov; - Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom
z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Schopnosti
a osobnostné vlastnosti: schopnosť pracovať pod tlakom, svedomitosť
a spoľahlivosť, samostatnosť, komunikačné zručnosti

Zoznam požadovaných dokumentov
a. Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná)
b. Profesijný štruktúrovaný životopis (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný)
c. Motivačný list (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný)
d. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
e. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania, ako

je vysvedčenie, diplom alebo iný rovnocenný doklad; pri dokladoch o vzdelaní, ktoré vydala uznaná
vzdelávacia inštitúcia podľa právnych predpisov členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou
stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie alebo tretieho štátu, aj
rozhodnutie podľa osobitného predpisu

f. Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
g. Čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka na požadovanej úrovni, resp. kópia vysvedčenia alebo

diplomu príslušného vzdelávacieho zariadenia alebo dokladu o štúdiu v zahraničí, osvedčujúca ovládanie
cudzieho jazyka na požadovanej úrovni

Uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými
dokumentmi:
• v listinnej podobe

V tomto prípade je potrebné, aby uchádzač uviedol v žiadosti a na obálku identifikátor výberového konania,
na ktoré sa prihlasuje.

• v elektronickej podobe prostredníctvom portálu výberových konaní
V tomto prípade uchádzač neprikladá ako samostatné prílohy tie požadované čestné vyhlásenia, ktoré sú
už súčasťou žiadosti o zaradenie do výberového konania v elektronickej podobe.

• bez autentifikácie (bez použitia eID karty)



V tomto prípade je však uchádzač povinný doručiť služobnému úradu žiadosť a ďalšie požadované
dokumenty aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením,
inak služobný úrad na jeho žiadosť neprihliadne. Povinnosť doručiť žiadosť a ďalšie požadované
dokumenty sa považuje za splnenú dňom ich prevzatia služobným úradom.

• po autentifikácii (s použitím eID karty)
V tomto prípade sa nevyžaduje doručenie žiadosti a ďalších požadovaných dokumentov služobnému
úradu aj v listinnej podobe.

Informácie o výberovom konaní

Dátum vyhlásenia výberového konania 23.09.2022
Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania
spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi

07.10.2022

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania
spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v elektronickej
podobe

https://open.slovensko.sk/vk

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania
spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v listinnej podobe

Ing. Elena Sekuciová osobný úrad
Ministerstvo financií SR Štefanovičova
5 81782 Bratislava - mestská časť Staré
Mesto

Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania október 2022
Predpokladané miesto konania výberového konania Ministerstvo financií SR Štefanovičova 5

81782 Bratislava
Spôsob vykonania výberového konania písomná časť a ústna časť
Iné Do nášho tímu hľadáme posilu,

šikovného kolegu, ktorý bude
zodpovedný za poskytovanie právnej
podpory, poradenskej a konzultačnej
činnosti v oblasti, ktorá je predmetom
výkonu vládneho auditu. Táto činnosť
zahŕňa najmä posudzovanie vecnej,
formulačnej a argumentačnej správnosti
nedostatkov zistených vládnym auditom.
Súčasťou tejto činnosti je aj spolupráca
s externými subjektami (Úrad pre
verejné obstarávanie, Európska komisia,
Európsky dvor audítorov a pod.). Náš
tím ďalej vykonáva poskytovanie právnej
podpory pri vstupe orgánu auditu do
zmluvných vzťahov s inými subjektmi,
tvorbu metodiky pre výkon vládneho
auditu v oblasti verejného obstarávania,
vypracováva stanoviská a pripomienky k
návrhom všeobecne záväzných právnych
predpisov v rámci vnútrorezortného
a medzirezortného pripomienkového
konania, k interným riadiacim aktom a k
materiálom predkladaným na rokovanie
vlády SR.

Kontaktná osoba

Meno JUDr. Zuzana Paľová
Telefónne číslo +421259583107


