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Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, Drieňová 24, 826 03 Bratislava  
 
 
vypisuje výber č. VY/13/2017, podľa § 23 ods. 1 písm. b) zákona č. 400/2009 Z. z. 
o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, zo štátnych zamestnancov na štátnozamestnanecké miesto odborníka, 
ktorý je dočasne potrebný na plnenie úloh štátnej služby do 31. 12. 2018, na funkciu 
hlavný štátny radca, na oddelenie informovanosti štátnej pomoci Protimonopolného 
úradu SR. 
 
Sídlo služobného úradu:    Drieňová 24, Bratislava  
 
Druh štátnej služby:    dočasná štátna služba 
 
Obsadzovaná funkcia:    hlavný štátny radca 
 
Počet obsadzovaných miest:   1 
 
Odbor štátnej služby:    2.21 – Hospodárska súťaž 
 
Organizačný útvar: oddelenie informovanosti štátnej 

pomoci 
 
Hlavná činnosť: Tvorba štátnej stratégie a štátnej politiky v oblasti štátnej 

pomoci na ústrednom orgáne štátnej správy, ktorý 
vykonáva štátne záležitosti na celoštátnej úrovni. 
Koordinovanie celoštátneho alebo medzištátneho systému 
s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie 
zložité a rozsiahle systémy rôznych odborov a smerov na 
úrovni ústredného orgánu štátnej správy, ktorý vykonáva 
štátne záležitosti na celoštátnej úrovni. Tvorba zákonov na 
úrovni ústredného orgánu štátnej správy s celoštátnou 
pôsobnosťou. 

 
Ostatné činnosti: Koncepčná činnosť  alebo tvorba pozičných dokumentov  

na úrovni ústredného orgánu štátnej správy v  oblasti 
štátnej pomoci na úrade.  
Komplexná analytická a syntetická činnosť zameraná na 
vyhodnotenie výsledkov v oblasti štátnej pomoci. 
 

Platové podmienky:  podľa zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. 

 
Termín nástupu:   dohodou 
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Požiadavky na zamestnanca 
 
Požadované vzdelanie:    vysokoškolské II. stupňa 
 
Zameranie vzdelania:    výhodou: ekonomické, právnické 
 
Jazykové znalosti:     anglický jazyk 
 
Nevyžaduje sa:  oprávnenie na oboznamovanie sa s 

utajovanými skutočnosťami  
 
Osobnostné predpoklady a zručnosti 
 
Osobitné kvalifikačné predpoklady:  nevyžadujú sa 
 
Požadované odborné znalosti:  
- zákon č. 460/1992 Zb. Ústava SR v znení neskorších predpisov,  
- zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácií ústrednej 

štátnej správy v znení neskorších predpisov,  
- zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, 
- zákon č. 71/1967 Zb. zákon o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

(Správny poriadok),  
- zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a 

minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej 
pomoci) v znení neskorších predpisov,  

- zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 

 
Ďalšie požadované schopnosti: 
- samostatnosť a zodpovednosť,  
- precíznosť, dôslednosť pri práci,  
- analytické myslenie,  
- zmysel pre prácu v kolektíve,  
- dobré komunikačné a organizačné schopnosti.  

 
Počítačové znalosti: 
- Microsoft Word pokročilý 
- Microsoft Excel pokročilý 
- Microsoft Outlook pokročilý 
- Internet   pokročilý 
 
Informácie o výbere a zoznam požadovaných dokladov:  
- písomná žiadosť o zaradenie do výberu č. VY/13/2017 na obsadenie 

štátnozamestnaneckého miesta,  
- kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom 

dosiahnutom vzdelaní, 
 

http://www.antimon.gov.sk/data/files/459_zakon-c-358_2015-o-uprave-niektorych-vztahov-v-oblasti-statnej-pomoci-a-minimalnej-pomoci-a-o-zmene-a-doplneni-niektorych-zakonov-zakon-o-statnej-pomoci.pdf
http://www.antimon.gov.sk/data/files/459_zakon-c-358_2015-o-uprave-niektorych-vztahov-v-oblasti-statnej-pomoci-a-minimalnej-pomoci-a-o-zmene-a-doplneni-niektorych-zakonov-zakon-o-statnej-pomoci.pdf
http://www.antimon.gov.sk/data/files/459_zakon-c-358_2015-o-uprave-niektorych-vztahov-v-oblasti-statnej-pomoci-a-minimalnej-pomoci-a-o-zmene-a-doplneni-niektorych-zakonov-zakon-o-statnej-pomoci.pdf
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- kópia diplomu, dokladu osvedčujúceho ovládanie cudzieho jazyka, resp. čestné 

vyhlásenie o jeho ovládaní,  
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,  
- profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením prehľadu doterajších pracovných 

skúseností, 
- písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti uchádzača na právne úkony v plnom 

rozsahu,  
- písomné čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka, 
- písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej 

služby,  
- písomné čestné vyhlásenie o neukončení štátnozamestnaneckého pomeru 

podľa § 52 ods. 1 písm. a), b), c), d) zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

- písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých poskytnutých údajov.  
 
Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi:  do 19.05.2017  
 
Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke, resp. dátum zaslania 
elektronickými prostriedkami kontaktnej osobe.  
 
Spôsob podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi:  
Písomne na adresu: Protimonopolný úrad SR, Drieňová 24, Bratislava, resp. 
elektronicky (pri zaslaní žiadosti elektronickými prostriedkami je uchádzač povinný 
doručiť požadované doklady služobnému úradu Protimonopolného úradu SR aj 
písomne, najneskôr v deň uskutočnenia výberu).  
 
Označenie ponuky na obálke, v žiadosti:   VY/13/2017  
 
Kontaktná osoba pre poskytovanie ďalších informácií:  
 
Ing. Mgr. Kvetoslava Brunová, tel: 02/43 33 35 78, osu@antimon.gov.sk 

mailto:osu@antimon.gov.sk

