
Útvar hodnoty za peniaze MF SR 

 
 
Pomôžte nám skvalitniť, zefektívniť a dozerať na investície do štátneho IT aj ďalších oblastí. Hľadáme 
tímlídra alebo tímlíderku, ktorý/á spolu so svojim tímom bude pokračovať v rozbehnutých procesoch a bude 
posúvať agendu ÚHP dopredu. 

IT tímlíder vedie tím, ktorý sa väčšinu času venuje hodnoteniam investícií do informačných systémov a digitalizácie, 
príprave potrebného rámca a jeho realizácie v praxi (metodické usmernenia, čo by mali obsahovať štúdie 
uskutočniteľnosti, ako spracovať rozpočet alebo odhad prínosov, konzultácie s investormi, rokovania o nastavení 
pravidiel...). Očakáva sa, že tímlíder takisto priebežne sleduje, či čiastkové projekty dosahujú výsledky, ktoré štát 
očakáva od digitalizácie, či sú postupy v súlade s najlepšou zahraničnou praxou, a zistenia pravidelne publikuje 
v analýzach a v revízii výdavkov. 

Náplň práce riaditeľa/riaditeľky odboru na Útvare hodnoty za peniaze (ÚHP) MF SR 

 koordinácia a monitorovanie práce tímu 3 - 5 analytikov, 
 podieľanie sa na príprave plánu úloh a stratégie ÚHP v oblasti IT investícií, prípadne iných oblastí, 
 analýza vládnych investícií, prevádzky, politík v IT oblasti, 
 komunikácia výsledkov zrozumiteľným spôsobom. 
 
Mzdové ohodnotenie: adekvátne trhu; od 2 700 EUR v hrubom 

Ďalšie informácie o Útvare hodnoty za peniaze 

Útvar hodnoty za peniaze vytvára príležitosť podieľať sa na zmene prístupu, akým štát nakladá s verejnými 
zdrojmi. Náš tím analytikov má prostredníctvom svojej práce možnosť ovplyvniť konkrétne politiky a rozhodnutia, 
ktoré majú priamy dopad na život občanov Slovenska.  

Väčšinu našej náplne práce tvoria revízie verejných výdavkov a analýzy pripravovaných investičných projektov 
štátu. V tomto smere sa zároveň snažíme preniesť na Slovensko najlepšiu prax zo zahraničia. Všetky naše 
výstupy sú verejné a dostupné na webe (http://www.mfsr.sk/uhp). 

Ponúkame dynamickú prácu, množstvo tém a rolí. Široká škála investičných projektov a oblastí, ktoré sú 
posudzované prostredníctvom revízie výdavkov núti naše analytičky a analytikov kontinuálne spoznávať a 
prehlbovať svoje znalosti v nových oblastiach. Učíme sa od kolegov – špecialistov a od expertov na Slovensku aj 
v zahraničí. 

 

http://www.mfsr.sk/uhp

