
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
Stromová 1, 813 30 Bratislava 

 
 
Názov služobného úradu: 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
 
Forma: 
výber zo štátnych zamestnancov 
 
Druh štátnej služby:  
dočasná štátna služba do 31.12.2023 
 
Obsadzovaná funkcia: 
hlavný štátny radca 
 
Počet obsadzovaných miest: 
1 
 
Odbor štátnej služby: 
1.03 - Medzinárodná spolupráca, finančné prostriedky európskych spoločenstiev 
 
Organizačný útvar: 

Sekcia štrukturálnych fondov EÚ, Odbor pre programy EFRR, Oddelenie pre OPVaI a OPVaV 
 
Hlavné úlohy: 

Koordinovanie celoštátneho alebo medzištátneho systému a určovanie zásad alebo postupov čerpania 

prostriedkov Európskej únie na úrovni ministerstva. Zabezpečovanie prípravy a aktualizácie systému 

monitorovania vrátane výkonu komplexného monitorovania OP. Nastavenie a spolupráca pri vyhodnocovaní 

plnenia merateľných cieľov a ukazovateľov OP, spolupráca pri vyhodnocovaní plnenia výkonnostného rámca a 

plnenia Akčných plánov, návrhy opatrení pre zlepšenie implementácie OP. Príprava a vypracovávanie 

monitorovacích správ na úrovni OP (napr. výročnej a záverečnej správy o vykonávaní OP). Monitorovanie a 

reportovanie stavu implementácie OP (odhady, kontrahovanie, čerpanie). Príprava a vypracovávanie ďalších 

monitorovacích dokumentov. Evidencia relevantných údajov v systéme ITMS. Usmerňovanie v oblasti 

vykonávania úloh SO v rámci svojej pôsobnosti. Poskytovanie odbornej podpory v rámci jeho pôsobnosti 

jednotlivým útvarom SŠFEÚ pri výkone ich činností v rámci Operačného programu (ďalej aj „OP“) Výskum 

a inovácie v programovom období 2014-2020 a výkon činností súvisiaci s ukončovaním OP Výskum a vývoj 

v programovom období 2007-2013. Zabezpečovanie vypracovávania a aktualizácie stratégie hodnotenia, plánu 

hodnotenia a ročných plánov hodnotení OP. Zabezpečovanie hodnotenia realizácie OP. Vyhodnocovanie a 

spolupráca pri nastavení plnenia merateľných cieľov a ukazovateľov OP, vyhodnocovanie plnenia 

výkonnostného rámca a plnenia Akčných plánov, návrhy opatrení pre zlepšenie implementácie OP. Evidencia 

relevantných údajov v systéme ITMS. Spolupráca pri vypracovávaní správ a podkladov súvisiacich s 

vykonávaním OP. Vypracovávanie výročnej a záverečnej správy o vykonávaní OP v spolupráci s ostatnými 

útvarmi SŠFEÚ a ďalších podkladov súvisiacich s vykonávaním OP. Koordinácia výkonu externého hodnotenia 

OP. Vypracovávanie interného hodnotenia, štúdie a analýzy, poskytovanie odbornej podpory jednotlivým 

útvarom SŠFEÚ pri výkone ich činností v rámci Operačného programu (ďalej aj „OP“) Výskum a inovácie 

v programovom období 2014-2020 a výkon činností súvisiaci s ukončovaním OP Výskum a vývoj 

v programovom období 2007-2013. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

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; vítaná znalosť 

anglického jazyka, znalosť práce s PC – užívateľ; vítaná prax v oblasti implementácie fondov EÚ 3 roky alebo 

4,5 roka v obdobnej oblasti, znalosť právnych predpisov SR a EÚ v oblasti fondov EÚ, osobnostné predpoklady: 

schopnosť spracovať a vyhodnocovať informácie, dôslednosť, schopnosť tvoriť strategické dokumenty, 

analytické myslenie. 

 
 
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 9. júna 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 konania 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 23/2017-ŠZ 
 

mailto:kancelaria.gr.ou@minedu.sk
mailto:maria.puchalova@minedu.sk


 


