
Útvar hodnoty za peniaze 

Stála stážistka / stály stážista Hodnoty za peniaze 

 
Analýzy ÚHP nekončia v šuplíku, ale priamo ovplyvňujú verejné politiky a rozhodnutia, 

ktoré majú dopad na životy občanov.  

Staň sa súčasťou tímu pod vedením skúseného tímlídra, ktorého cieľom je zlepšiť výsledky slovenského verejného 

sektora, a to prostredníctvom revízie verejných výdavkov a analýzami na rôzne témy verejného záujmu.  

Staň sa stálym stážistom na ÚHP! Pracuj popri štúdiu (cca 20 hodín týždenne), zarábaj a získavaj 

skúsenosti a tak prispej svojím dielom k zmene prístupu, akým štát nakladá s verejnými zdrojmi. 

Náplň práce 

 zber a analýza dát, 

 rešerš literatúry, príprava literatúry, 

 samostatné spracovanie príprava podkladov na základe zadania. 

Koho hľadáme: 

 študent / študentka vysokej školy s ekonomickým, matematického zamerania, verejnej politiky, alebo 
príbuzných odborov, 

 záujem o verejné politiky a prácu s dátami, 
 výstižné a zrozumiteľné písanie doplnené vhodnou prezentáciou dát, 
 schopnosť rýchlo sa zorientovať v novej problematike, 
 zodpovednosť, aktívny prístup k riešeniu úloh, 
 plynulá komunikácia v angličtine. 
 znalosť databáz a štatistických programov ako STATA, MATLAB, R alebo E-views výhodou, 

Celý výberový proces bude pozostávať z dvoch častí. V prvej časti sú testované analytické zručnosti 
prostredníctvom online analytického testu, ktorý bude skúmať úroveň analytického myslenia a zručností s excelom. 
Následne prebehne osobný pohovor s tímlídrom.  

Čo ponúkame: 

 prácu vo verejnom sektore, ktorá aktívne ovplyvňuje tvorbu politík na úrovni štátu 
 spoluprácu s medzinárodnými inštitúciami (IMF, OECD, EK) 
 kolektív odborníkov aj so zahraničnými skúsenosťami 
 adekvátne ohodnotenie (4-6eur / hodina)  

 

Kto sme 

Útvar hodnoty za peniaze zastrešuje aktivity Ministerstva financií, ktoré podporujú prijímanie dobrých rozhodnutí 

vo verejnom záujme a zlepšujú tak výsledky slovenského verejného sektora. Ide najmä o reformu pravidiel, 

nastavenie procesov a posilnenie inštitúcií. Hlavnými výstupmi ÚHP sú revízie verejných výdavkov a ad-hoc 

analýzy. 

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

http://www.mfsr.sk/Default.aspx?CatID=5907
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