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Názov služobného úradu: 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
 
Forma: 
výber zo štátnych zamestnancov 

 
Druh štátnej služby: 
stála štátna služba 
 
Obsadzovaná funkcia: 
hlavný štátny radca 
 
Počet obsadzovaných miest: 
1 
 
Odbor štátnej služby: 
1.01 – Riadenie štátnej služby 
 
Organizačný útvar: 
Kancelária generálneho riaditeľa osobného úradu 
 
Hlavné úlohy: 
Tvorba stratégie a štátnej politiky a tvorba pozičných dokumentov vo vymedzenej oblasti na úrovni ministerstva. 

Spolupráca pri tvorbe zákonov, ostatných právnych predpisov a tvorba koncepčných a metodických materiálov 

vrátane usmernení, týkajúcich sa personalistiky, oblasti štátnozamestnaneckých vzťahov a pracovných vzťahov 

zamestnancov ministerstva, vzdelávania a osobného rozvoja zamestnancov. Riadenie, koordinácia a kontrola 

prípravy stanovísk k problematike úpravy štátnozamestnaneckých vzťahov a pracovných vzťahov zamestnancov 

ministerstva a riadenia a rozvoja zamestnancov. Spolupráca pri tvorbe základných organizačno-riadiacich aktov 

ministerstva (štatút, organizačný poriadok ministerstva) a ostatných vnútorných aktov riadenia s výnimkou 

intimátov. Riadenie, koordinácia a kontrolná činnosť procesov v oblasti hodnotenia štátnych zamestnancov na 

ministerstve. Tvorba služobných predpisov, metodických usmernení a iných materiálov legislatívneho charakteru 

v oblasti personalistiky, štátnozamestnaneckých vzťahov a pracovných vzťahov zamestnancov ministerstva, ich 

osobného rozvoja a vzdelávania, v oblasti výberových konaní, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a v oblasti 

správy registratúry. Riadenie, koordinácia a kontrola činností v oblasti implementácie systému manažérstva 

kvality na ministerstve. Pripomienkovanie právnych predpisov pre oblasť personalistiky, úpravy 

štátnozamestnaneckých vzťahov a pracovných vzťahov zamestnancov ministerstva a v rezorte školstva, vedy, 

výskumu a športu, osobného rozvoja a vzdelávania, správy registratúry, systému manažérstva kvality v rámci 

vnútorného pripomienkového konania a medzirezortného pripomienkového konania vrátane prípravy stanovísk 

pre odbor komunikačný v daných oblastiach. Zastupovanie ministerstva v odborných orgánoch, komisiách, 

pracovných skupinách iných ústredných orgánoch štátnej správy, zriadených pre oblasť úpravy 

štátnozamestnaneckých vzťahov a pracovných vzťahov zamestnancov ministerstva a v rezorte školstva, vedy, 

výskumu a športu, osobného rozvoja a vzdelávania zamestnancov, výkonu správy registratúry, systémov 

manažérstva kvality a ďalších. 

 

Kvalifikačné predpoklady: 

VŠ vzdelanie II. stupňa  
 
Osobitné kvalifikačné predpoklady: 
Nevyžaduje sa. 
 
Ďalšie požadované odborné poznatky, schopnosti a osobnostné predpoklady: 

Znalosť Ústavy Slovenskej republiky, zákonov č.: 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 575/2001 Z. z. o činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej 

správy v znení neskorších predpisov, znalosť kodifikovanej podoby slovenského jazyka; znalosť práce s PC, 

Outlook, Internet, Microsoft Office, znalosť anglického jazyka výhodou; osobnostné predpoklady: samostatnosť, 

odolnosť voči záťaži, schopnosť riešenia konfliktov, rozhodovacie schopnosti, schopnosť efektívnej 

komunikácie, schopnosť sebareflexie (sebahodnotenia) a hodnotenia iných ľudí, iniciatívnosť, asertívnosť a 

kreatívne myslenie (vynaliezavosť a tvorivosť), postoj k učeniu a novým výzvam. 

 



Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: 
Nevyžaduje sa. 
 

Zoznam požadovaných dokladov: 
 písomná žiadosť o zaradenie do výberu 

 kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 

podľa osobitného predpisu 

 výpis  z registra trestov nie starší ako tri mesiace 

 profesijný štruktúrovaný životopis (podpísaný) 

 písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu 

 písomné čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka 

 písomné čestné vyhlásenie o občianstve podľa § 3 zákona o štátnej službe č. 400/2009 Z. z.  

 písomné čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač je štátnym zamestnancom v zmysle zákona o štátnej 

službe č. 400/2009 Z. z.  

 písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov na účely výberu podľa osobitného 

predpisu 

 písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti, v dokladoch o vzdelaní 

a v inom predloženom doklade 
 
Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: 
Do 15. mája 2017. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum  elektronického doručenia 
žiadosti. Na žiadosti podané po stanovenom termíne sa neprihliada. 
 
Ak uchádzač podá žiadosť vrátane požadovaných dokladov elektronicky, je povinný doručiť ju služobnému 
úradu aj písomne a to najneskôr v deň uskutočnenia výberu pred jeho realizáciou. 
 

 

Na adresu:  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava, s označením čísla výberu zo 
štátnych zamestnancov na obálke a v žiadosti, prípadne elektronicky na e-mail: kancelaria.gr.ou@minedu.sk 
a maria.puchalova@minedu.sk . 
 

Ďalšie informácie: 
na  čísle tel.; 02/59374-410 
 
Číslo výberu zo štátnych zamestnancov: 
V 16/2017-ŠZ
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