
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky vyhlasuje 

Vonkajšie výberové konanie - 7/2020 

podľa § 40 ods. 3 písm. b) zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe o zmene a doplnení  

niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)  

na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta v služobnom úrade  

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky  

so sídlom v Bratislave: 

Názov a sídlo služobného úradu: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

     Hraničná 12, 820 07 Bratislava 

Druh výberového konania: zo štátnych zamestnancov všetkých služobných úradov a občanov 

podľa § 2 zákona o štátnej službe, ktorí sa uchádzajú o prijate do štátnej služby 

Obsadzovaná funkcia: radca 

Organizačný útvar: kancelária úradu 

Stručný opis činnosti:  
- Zabezpečovanie činnosti podateľne a správy registratúry úradu podľa registratúrneho 

poriadku a registratúrneho plánu úradu, vrátane metodického usmerňovania útvarov 

úradu v tejto oblasti;  

- manipulácia s registratúrnymi záznamami, komplexná starostlivosť o ich uloženie a 

ochranu do uplynutia ich prevádzkovej potreby u ich pôvodcu;  

- príjem a evidovanie úradnej korešpondencie v registratúrnom denníku a v 

špecializovaných evidenciách;  

- zabezpečovanie správy registratúrnych záznamov doručených kancelárii úradu 

prostredníctvom webovej stránky úradu;  

- koordinácia spracúvania stanovísk a materiálov pre potreby kancelárie úradu;  

- vybavovanie korešpondencie a vedenie pracovných programov riaditeľov odborov;  

- spravovanie pošty doručenej na schválenie a podpis predsedníčke a podpredsedníčke 

úradu;  

- organizovanie návštev, porád, rokovaní a konferencií;  

- vybavovanie telefonických hovorov;  

- vykonávanie administratívnych prác (skenovanie, kopírovanie, faxovanie, písanie a tlač 

dokumentov a pod.);  

- príjem a evidovanie doručenej pošty;  

- preberanie dennej korešpondencie z dodávateľskej pošty;  

- odovzdávanie pridelených záznamov zamestnancom na spracovanie;  

- odosielanie úradnej korešpondencie;  

- sprostredkovanie informácií medzi jednotlivými zamestnancami úradu;  

- príprava materiálov určených na rokovanie vlády SR a Národnej rady SR;  

- vedenie a aktualizácia registrov zodpovedných osôb a ostatných registrov úradu;  

- zabezpečovanie leteniek, dopravy a ubytovania zamestnancov úradu počas 

zahraničných pracovných ciest;  

- zabezpečovanie a príprava občerstvenia na pracovné stretnutia v rámci kancelárie 

úradu.  

 



Druh štátnej služby: stála štátna služba 

Odbor štátnej služby: 1.01 Riadenie štátnej služby 

Počet obsadzovaných miest: 1 

Predpoklady na prijatie do štátnej služby: 

- dosiahnutie veku 18 rokov 

- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu 

- bezúhonnosť 

- splnenie kvalifikačných predpokladov 

- ovládanie štátneho jazyka 

Požiadavky na prijatie do štátnej služby: 

- zdravotná spôsobilosť na výkon štátnej služby; 

- znalosť anglického a nemeckého jazyka výhodou;  

- znalosť zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov;  

- znalosť zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce; 

- znalosť vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach 

výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu;  

- znalosť Ústavy Slovenskej republiky;  

- znalosť zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov;  

- znalosť zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov;  

- pokročilá znalosť práce s PC (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, 

internet – email, www);  

- pokročilá znalosť v strojopise;  

- samostatné riešenie úloh v požadovanej oblasti;  

- spoľahlivosť, schopnosť pracovať v tíme;  

- zodpovedný prístup k práci;  

- komunikatívnosť, flexibilita;  

- vodičský preukaz skupiny „B“ – aktívny vodič. 

Zoznam požadovaných dokladov a listín : 

a) žiadosť o zaradenie do výberového konania, 

b) vysvedčenie, diplom alebo iný rovnocenný doklad o dosiahnutí príslušného vzdelania alebo 

kópiu týchto dokladov; občan iného členského štátu Európskej únie, občan štátu, ktorý je 

zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a občan Švajčiarskej 

konfederácie, pripojí k predloženému dokladu o dosiahnutom vzdelaní aj jeho platnú 

nostrifikáciu,  

c) profesijný štruktúrovaný životopis,  

d) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace prípadne čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,  

e) čestné vyhlásenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky alebo o občianstve iného 

členského štátu Európskej únie, občianstve štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o 

Európskom hospodárskom priestore a občianstve Švajčiarskej konfederácie, ak to 

nevylučuje osobitný predpis,  



f) čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,  

g) čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby, prípadne 

potvrdenie príslušného lekára o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby,  

h) čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,  

i) čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, v diplome a 

v životopise. 

Do výberového konania budú zaradení len tí uchádzači, ktorí spĺňajú požadované predpoklady 

na vykonávanie štátnej služby a zaslali v určenom termíne žiadosť o zaradenie do výberového 

konania a všetky požadované doklady a listiny. 

Uchádzač, ktorý zaslal žiadosť s požadovanými dokladmi a listinami elektronickými 

prostriedkami, je povinný doručiť žiadosť s požadovanými dokladmi aj v listinnej podobe 

najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením. 

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania: najneskôr do 20. februára 

2020. 

Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke, dátum podania v podateľni služobného 

úradu alebo dátum doručenia žiadosti elektronickými prostriedkami. 

 

Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania: 5. marec 2020. 

Podanie žiadosti: v elektronickej podobe  prostredníctvom registra výberových konaní na 

ústrednom portáli alebo v listinnej podobe poštovou prepravou na adresu Úrad na ochranu 

osobných údajov Slovenskej republiky, Kancelária úradu, Hraničná 12, 820 07 Bratislava alebo 

v listinnej podobe osobne v podateľni Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej 

republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.  

Na obálke a v žiadosti je potrebné uviesť číslo výberového konania: VK 7/2020 

 

Kontaktná osoba: Ing. Edita Petrušková  Telefón: 02/323 132 30 


