Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Bajkalská 27, 820 07 Bratislava

Vyhlásenie výberového konania
Identifikátor výberového konania

VK/2022/3682

Služobný úrad

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky

Sídlo služobného úradu

Bajkalská 27
Bratislava
820 07

Druh výberoveho konania

vonkajšie výberové konanie

Vymedzenie okruhu uchádzačov, pre štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania podľa § 2
ktorých sa vyhlasuje výberové konanie zákona o štátnej službe, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby
Počet obsadzovaných miest

1

Informácie o obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste
Organizačný útvar

odbor systémov, komponentov a stavebných konštrukcií

Odbor štátnej služby

2.05 - Jadrový dozor

Obsadzované štátnozamestnanecké
miesto vo funkcii

hlavný štátny radca

Druh štátnej služby

stála štátna služba

Najnáročnejšia činnosť

Kontrolná, inšpekčná, dozorná činnosť s celospoločenským dosahom
na úrovni ostatného ústredného orgánu štátnej správy s celoštátnou
pôsobnosťou. Koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti štátnej
služby na úrovni ústredného orgánu štátnej správy.

Bližšie určená najnáročnejšia činnosť Vykonáva kontrolnú, inšpekčnú a dozornú činnosť s
celospoločenským dosahom na úrovni ostatného ústredného orgánu
štátnej správy - ÚJD SR v oblasti jadrovej bezpečnosti jadrových
zariadení so zameraním na ich stavebné konštrukcie počas etapy
umiestňovania, výstavby, uvádzania do prevádzky, skúšobnej
prevádzky, prevádzky a vyraďovania jadrových zariadení. Výkon
kompetencií iného stavebného úradu pre jadrové zariadenia a
príprava rozhodnutí úradu v danej oblasti. Výkon štátneho dozoru
nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení v zmysle zákona č.
541/2004 Z. z. Samostatné vykonávanie odborných špecializovaných
prác s vysokými nárokmi na analýzu problémov v oblasti jadrovej
bezpečnosti stavebných konštrukcií jadrových zariadení. Vykonávanie
analýz vplyvu komponentov a systémov na spoľahlivú činnosť
zariadení s priamym vplyvom na jadrovú bezpečnosť jadrových
zariadení. Zabezpečovanie procesu licencovania v oblasti stavieb
jadrových zariadení a stavbách s nimi súvisiacich. Príprava programov
špeciálnych inšpekcií zameraných na stavebné objekty súvisiace s
bezpečnosťou jadrových zariadení. Vykonávanie kontrol a previerok
zariadení súvisiacich s bezpečnosťou, zisťovanie koreňových
príčin bezpečnostne významných udalostí v prevádzke jadrových
zariadení. Koordinačná a kontrolná činnosť vrátane vedenia kontrolnej
akcie alebo skupiny v rozsahu pôsobnosti úradu. Posudzovanie
technických, konštrukčných a technologických riešení stavebných
zámerov v oblasti využívania jadrovej energie v procese ich prípravy.
Pravidelné miesto výkonu štátnej
služby

Okružná 5
Trnava
918 64

Profil uchádzača
Predpoklady

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
ovládanie štátneho jazyka
bezúhonnosť

Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom
registra trestov

Nie

Kvalifikačné predpoklady
Vzdelanie

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Osobitný kvalifikačný predpoklad

úspešné vykonanie inšpektorskej skúšky podľa zákona č. 541/2004 Z.
z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

Požiadavky
Na obsadzovanom mieste môže štátnu Nie
službu vykonávať len štátny občan
Slovenskej republiky
Vyžaduje sa zdravotná spôsobilosť

Áno

Vyžaduje sa ovládanie cudzieho jazyka Nie
Vyžaduje sa odborná prax

3 roky

Vyžaduje sa oprávnenie na
oboznamovanie sa s utajovanými
skutočnosťami

nevyžaduje sa

Ďalšie požiadavky

Ďalšie požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti uchádzača,
ktoré budú predmetom overovania: - svedomitosť a spoľahlivosť, samostatnosť, - adaptabilita a flexibilita, - schopnosť pracovať pod
tlakom, - rozhodovacia schopnosť, - komunikačné zručnosti.

a.
b.
c.
d.
e.

f.
g.

Zoznam požadovaných dokumentov

Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná)
Profesijný štruktúrovaný životopis (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný)
Motivačný list (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný)
Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania, ako
je vysvedčenie, diplom alebo iný rovnocenný doklad; pri dokladoch o vzdelaní, ktoré vydala uznaná
vzdelávacia inštitúcia podľa právnych predpisov členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou
stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie alebo tretieho štátu, aj
rozhodnutie podľa osobitného predpisu
Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti
Čestné vyhlásenie o odbornej praxi

Uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými
dokumentmi:
•
v listinnej podobe
V tomto prípade je potrebné, aby uchádzač uviedol v žiadosti a na obálku identifikátor výberového konania,
na ktoré sa prihlasuje.
•

v elektronickej podobe prostredníctvom portálu výberových konaní
V tomto prípade uchádzač neprikladá ako samostatné prílohy tie požadované čestné vyhlásenia, ktoré sú
už súčasťou žiadosti o zaradenie do výberového konania v elektronickej podobe.
•

bez autentifikácie (bez použitia eID karty)
V tomto prípade je však uchádzač povinný doručiť služobnému úradu žiadosť a ďalšie požadované
dokumenty aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením,
inak služobný úrad na jeho žiadosť neprihliadne. Povinnosť doručiť žiadosť a ďalšie požadované
dokumenty sa považuje za splnenú dňom ich prevzatia služobným úradom.

•

po autentifikácii (s použitím eID karty)
V tomto prípade sa nevyžaduje doručenie žiadosti a ďalších požadovaných dokumentov služobnému
úradu aj v listinnej podobe.

Informácie o výberovom konaní
Dátum vyhlásenia výberového konania

08.09.2022

Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania
spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi

08.10.2022

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania
spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v elektronickej
podobe

https://open.slovensko.sk/vk

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania
spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v listinnej podobe

Úrad jadrového dozoru SR, Bajkalská 27,
P. O. Box 24, 820 07 Bratislava - mestská
časť Ružinov

Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania

október 2021

Predpokladané miesto konania výberového konania

Úrad jadrového dozoru SR Okružná 5
918 64 Trnava

Spôsob vykonania výberového konania

písomná časť a ústna časť

Iné

Uvedené miesta sú zaradené v 8.
platovej triede. V súlade s § 127 zákona
č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe, tarifný
plat v 8. platovej triede je vo výške 1
214,00 Eur brutto, pričom platová tarifa
sa za každý rok služobnej praxe zvyšuje
o 1 %. Plat štátneho zamestnanca tvoria
aj ďalšie zložky v súlade s § 124 a nasl.
zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov.

Kontaktná osoba
Meno

Mgr. Zuzana Pišteková

Telefónne číslo

00421258221119

