Odborný radca – Kancelária vedúceho služobného úradu - Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (V č. 2017/32)
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: odborný radca
Odbor štátnej služby: 1.01 Riadenie štátnej služby
Organizačný útvar:

Kancelária vedúceho služobného úradu

Počet obsadzovaných štátnozamestnaneckých miest: 1
Hlavné úlohy:
Samostatné ucelené odborné činnosti v príslušnom odbore štátnej služby.
V rámci činnosti vykonáva:
- zabezpečuje výkon odborných činností v rámci kancelárie vedúceho služobného úradu
podľa pokynov riaditeľa kancelárie,
- koordinuje spracúvanie stanovísk jednotlivých útvarov vedúceho služobného úradu a
zodpovedá za ich formálnu finálnu úpravu,
- koordinuje úlohy uložené vedúcim služobného úradu a riaditeľom kancelárie vo vzťahu k
organizáciám v riadiacej pôsobnosti ministerstva,
- spolupracuje pri príprave súhrnných podkladov k materiálom kancelárie vedúceho
služobného úradu,
- organizačne zabezpečuje krátkodobý a dlhodobý pracovný program vedúceho služobného
úradu v súlade s časovým harmonogramom a súbežne pripravuje podkladové materiály na
jeho rokovania,
- pripravuje pracovné podklady na medzirezortné rokovania, vystúpenia na zahraničných
konferenciách a fórach vedúceho služobného úradu a riaditeľa kancelárie,
- zabezpečuje administratívne, organizačné práce a ďalšie agendy na sekretariáte vedúceho
služobného úradu,
- samostatne vykonáva činnosti vyžadujúce spoluprácu s útvarmi v rámci ministerstva
- príprava zápisníc v pôsobnosti kancelárie VSÚ, ich evidencia, sledovanie a vyhodnocovanie
plnenia úloh,
- zabezpečuje elektronické odpočty úloh z uznesení vlády SR, NR SR, PVM za služobný
úrad,
- spracúva stanoviská k návrhom materiálov iných ústredných orgánov štátnej správy za
kanceláriu vedúceho služobného úradu

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 12.03.2017. Rozhodujúcim je
dátum podania na poštovej pečiatke, resp. dátum zaslania e-mailom kontaktnej osobe.
S označením na obálke a v žiadosti:
V č. 2017/32
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)
 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: minimálne vysokoškolské I. stupňa
Osobitné kvalifikačné predpoklady
Ovládanie cudzieho jazyka: nevyžaduje sa
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa
Osobnostné predpoklady a zručnosti: ovládanie práce s PC – Word, Excel, elektronická
pošta; ovládanie práce s IS WeM; zodpovednosť, tímová práca

