Dopravný úrad
vyhlasuje podľa § 23 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej službe“)
na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta v služobnom úrade Dopravný
úrad so sídlom v Bratislave
VÝBER 20/2017
Obsadzovaná funkcia: hlavný radca
Stručný opis činností:
Špecializovaná činnosť v príslušnom odbore štátnej služby spočívajúca najmä
v analytickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na
rozhodovanie v pôsobnosti iného orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou –
plnenie úloh Dopravného úradu ako bezpečnostného orgánu pre železničné dráhy
a železničné vozidlá v súlade s § 103 ods. 1 písm. a) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a bezpečnostného
orgánu pre železničnú dopravu v súlade s § 37 ods. 1 písm. b) zákona č. 514/2009 Z. z.
o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov.
Organizačný útvar: Divízia dráh a dopravy na dráhach, sekcia interoperability, odbor
pevných subsystémov.
Druh štátnej služby:

Stála štátna služba

Odbor štátnej služby:

2.01 Doprava, pošty, telekomunikácie, regulácia poštových
a telekomunikačných služieb

Počet obsadzovaných miest: 1
Predpoklady a požiadavky na vykonávanie štátnej služby podľa § 19 zákona o štátnej
službe a na základe určenia služobného úradu:
1. občianstvo Slovenskej republiky, občianstvo iného členského štátu Európskej únie,
občianstvo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom
priestore alebo občianstvo Švajčiarskej konfederácie,
2. dosiahnutie veku 18 rokov,
3. spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
4. bezúhonnosť podľa § 19 ods. 3 zákona o štátnej službe,
5. kvalifikačný predpoklad - vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
6. ovládanie štátneho jazyka,
7. aktívna znalosť anglického jazyka na úrovni aspoň A2 (Pre-Intermediate) podľa CEF.

Ďalšie požiadavky potrebné na riadne vykonávanie štátnej služby podľa opisu činností
obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta:
1. Kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, zameranie „železničná doprava“ je prednosťou
2. Doplňujúce požiadavky na zamestnanca:
-

znalosť problematiky zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a zákona č. 514/2009 Z. z.
o doprave na dráhach a súvisiacich predpisov,
znalosť problematiky v oblasti interoperability subsystémov Infraštruktúra, Energia,
Riadenie - zabezpečenie a návestenie je prednosťou,
všeobecná znalosť európskych smerníc a nariadení pre oblasť regulácie železničnej
dopravy je prednosťou,
všeobecná znalosť zákona o štátnej službe,
všeobecná znalosť problematiky správneho konania,
všeobecná znalosť problematiky kontroly v štátnej správe,
práca s PC (Word, Excel, Outlook, Internet).

Zoznam požadovaných dokladov a listín:
-

žiadosť o zaradenie do výberu

Prílohou žiadosti o zaradenie do výberu je
-

profesijný štruktúrovaný životopis,
písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
písomné čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
písomné čestné vyhlásenie o ovládaní anglického jazyka na požadovanej úrovni alebo
doklad o dosiahnutej požadovanej úrovni vydaný vzdelávacím zariadením,
písomné čestné vyhlásenie o štátnom občianstve podľa § 3 ods. 1 zákona o štátnej
službe,
písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v žiadosti,
v diplome, vo vysvedčení alebo v inom predloženom doklade alebo predloženej
listine.

Pred začiatkom výberu uchádzač predloží k nahliadnutiu:
-

diplom, vysvedčenie alebo iný rovnocenný doklad, ktorým uchádzač preukazuje
dosiahnutie požadovaného stupňa vzdelania,
výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
platný občiansky preukaz.

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberu je najneskôr do 09. júna 2017.
Rozhodujúci je dátum podania žiadosti na poštovej pečiatke, dátum podania v podateľni
Dopravného úradu alebo dátum doručenia žiadosti elektronickými prostriedkami.
Miesto podania žiadosti o zaradenie do výberu: písomne na adresu Dopravný úrad, Letisko
M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava alebo osobne v podateľni Dopravného úradu alebo
elektronicky na elektronickú adresu ivona.matusova@nsat.sk.
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Do výberu budú zaradení len tí uchádzači, ktorí spĺňajú požadované predpoklady a
požiadavky na vykonávanie štátnej služby a zaslali v určenom termíne žiadosť o zaradenie
do výberu a všetky požadované doklady a listiny.
Uchádzač, ktorý zaslal žiadosť o zaradenie do výberu s požadovanými dokladmi a listinami
elektronickými prostriedkami, je povinný najneskôr v deň konania výberu pred jeho začatím
doručiť žiadosť o zaradenie do výberu spolu s požadovanými dokladmi a listinami aj
písomne.
Pri zasielaní súborov v prílohe emailu je potrebné dodržiavať nasledujúce štandardy v súlade
s výnosom o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy:
1.

2.

3.

pre textové súbory - formát Rich Text Format (.rtf), Hypertext Markup Language
(.html, .htm) podľa World Wide Web Consortium (W3C), Portable Document Format
(.pdf) minimálne vo verzii 1.3 a maximálne vo verzii 1.5, Open Document Format (.odt)
vo verzii 1.0, Text Format (.txt) v kódovaní UTF-8,
pre grafické súbory - formát Graphics Interchange Format (.gif), Portable Network
Graphics (.png), Joint Photographic Experts Group (.jpg, .jpeg, .jpe, .jfif, .jfi,
.jif), Tagged Image File Format (.tif, .tiff),
pre kompresiu súborov - formát ZIP (.zip) vo verzii 2.0 alebo samorozbaľovací ZIP vo
verzii 2.0, TAR (.tar), GZIP (.gz), TAR kombinovaný s GZIP (.tgz, .tar.gz).

Maximálna celková veľkosť zaslaných príloh v jednej správe elektronickej pošty nemôže
presiahnuť 8 MB.
Po doručení žiadosti o zaradenie do výberu elektronickými prostriedkami Dopravnému úradu,
Vám bude zaslané potvrdenie o jej doručení.
Na obálke a v žiadosti o zaradenie do výberu je potrebné uviesť číslo výberu:
V 20/2017.
Ďalšie informácie:
Mgr. Ivona Matúšová
02/48777520
0918 852 510
e-mail: ivona.matusova@nsat.sk
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