Hlavný štátny radca – Odbor zahraničnej koordinácie - Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (V č. 2017/10)
Názov a sídlo služobného úradu:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava
Miesto výkonu práce
Bratislava
Druh štátnej služby:

stála štátna služba

Obsadzovaná funkcia: hlavný štátny radca
Odbor štátnej služby: 1.03 Medzinárodná spolupráca, finančné prostriedky európskych
spoločenstiev
Organizačný útvar:

Odbor zahraničnej koordinácie

Počet obsadzovaných štátnozamestnaneckých miest: 1
Hlavné úlohy:
Tvorba stratégie a štátnej politiky vo vymedzenej oblasti na úrovni ministerstva.
Koordinovanie celoštátneho alebo medzištátneho systému s najširšími vonkajšími a
vnútornými väzbami na ďalšie zložité a rozsiahle systémy rôznych odborov a smerov s
dôsledkami za rozhodnutia s celoštátnym a medzinárodným dosahom na úrovni ministerstva.
Koordinácia činnosti rezortu vo vzťahu k EÚ, jej orgánom a inštitúciám. Zodpovedanie za
operatívny prenos informácií z oblasti EÚ na sekcie, prípadne priamo na odbory. Podieľanie
sa na distribúcii dokumentov Rady a Európskej komisie z oblasti pôdohospodárstva.
Zabezpečovanie prepojenia medzi MPRV SR a ostatnými vládnymi inštitúciami (vrátane
Stáleho zastúpenia SR pri EÚ) vo veciach týkajúcich sa európskych záležitostí.
Koordinovanie práce pri príprave súhrnných analýz, komparácií a štúdií súvisiacich s
ukončením a vyhodnotením SK PRES v Rade EÚ. Tvorba stratégie a realizácia politiky
dvojstranných vzťahov v rezorte pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v rámci pridelených
teritórií vrátane spolupráce na dvojstranných podporných programoch, príprava dvojstranných
zmlúv a dokumentov z oblasti dvojstrannej spolupráce na vládnej a rezortnej úrovni.
Poskytovanie, v spolupráci s príslušnými odbornými útvarmi ministerstva, odborný a
poradenský servis pre ministra, štátnych tajomníkov a ďalších vedúcich pracovníkov
ministerstva vo všetkých oblastiach uplatňovania Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k
Európskemu spoločenstvu. Koncepčná a koordinačná činnosť vo vecne vymedzenej oblasti v
pôsobnosti ministerstva. Vedenie informačnej databázy týkajúcej sa pridelených teritórií v
oblasti dvojstranných vzťahov v rámci rezortu, zabezpečovanie kontaktov s partnerskými
ministerstvami v zahraničí, ZÚ štátov pridelených teritórií, koordinácia prípravy a odborného
zabezpečenia medzinárodných podujatí, oficiálnych návštev a prijatí na úrovni ministerstva.

Ponúkaný plat (brutto)
podľa zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov
Informácie o výberovom konaní
Dátum podania žiadostí spolu s požadovanými dokladmi je do 11.02.2017. Rozhodujúcim je
dátum podania na poštovej pečiatke, resp. dátum zaslania e-mailom kontaktnej osobe.
S označením na obálke a v žiadosti:
V č. 2017/10
Adresa na podanie žiadosti:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Osobný úrad
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava
alebo e-mailom kontaktnej osobe: miroslav.rafaj@land.gov.sk (pri zaslaní e-mailom je
uchádzač povinný doručiť žiadosť spolu s požadovanými dokladmi služobnému úradu aj
písomne, najneskôr v deň uskutočnenia výberu pred jeho začiatkom).
Zoznam požadovaných dokladov
 písomná žiadosť o zaradenie do výberu
 profesijný štruktúrovaný životopis
 kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom
vzdelaní (pri zahraničnom diplome aj kópia rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR o uznaní zahraničného diplomu za rovnocenný diplom získaný po
absolvovaní vysokoškolského vzdelania na území Slovenskej republiky - nostrifikácia)
 kópia vysvedčenia alebo diplomu príslušného vzdelávacieho zariadenia alebo dokladu o
štúdiu v zahraničí, osvedčujúca ovládanie cudzieho jazyka, resp. čestné vyhlásenie o
ovládaní cudzieho jazyka
 výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace (originál)
 čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, doklade o
vzdelaní a v životopise
 čestné vyhlásenie o spôsobilosti uchádzača na právne úkony v plnom rozsahu
 čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby
 čestné vyhlásenie o občianstve podľa § 3 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe
a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka
 písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
č. 84/2014 Z.z.

Požiadavky na zamestnanca
Požadované vzdelanie: vysokoškolské II. stupňa
Osobitné kvalifikačné predpoklady
Ovládanie cudzieho jazyka: vyžaduje sa – anglický jazyk – aktívne
Špecifické požiadavky na výkon práce: ovládanie národného diplomatického protokolu a
špecifických odlišností protokolov pridelených teritórií, ovládanie problematiky EÚ, znalosť
komitológie EÚ
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: vyžaduje sa na úrovni
stupňa D - dôverné
Osobnostné predpoklady a zručnosti: ovládanie práce s PC, zodpovednosť

