Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako správca Štátneho účelového fondu
Environmentálny fond so šidlom v Bratislave vypisuje v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce
vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie pozície
riaditeľ Environmentálneho fondu, Nevädzová 5,82101 Bratislava

Požadované kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, najmä v oblasti manažment, ekonómia, financie, právo,
environmentalistika
Hlavné úlohv:
- štatutárny zástupca fondu, konať v jeho mene a zastupovať ho navonok,
- riadiť a kontrolovať činnosť fondu,
- zodpovednosť za hospodárenie s finančnými prostriedkami,
- zodpovednosť za pretransformovanie interných právnych predpisov od správcu fondu,
- zodpovednosť za činnosť fondu v súlade so zákonom o environmentálnom fonde,
- podávať správu o hospodárení s prostriedkami správcu fondu.
Špecifické kritériá a požiadavky na uchádzačov:
- bezúhonnosť
- minimálne 5 rokov skúseností na manažérskej pozícii
- skúsenosť s riadením procesov poskytovania finančných prostriedkov žiadateľom
- znalosť zákona o environmentálnom fonde, všeobecná znalosť zákona o výkone prác vo verejnom
záujme, zákona o účtovníctve, zákona o Štátnej správe starostlivosti o životné prostredie, zákona o
správnom konaní, Obchodného zákonníka, zákona o správe majetku štátu, zákona o verejnom
obstarávaní,
Ďalšie požiadavky na uchádzačov:
- osobná integrita, morálna bezúhonnosť
- riadiace schopnosti - schopnosť prijímať rozhodnutia, schopnosť tímovej spolupráce, schopnosť
viesť ľudí, komunikatívnosť, rozvinuté interpersonálne zručnosti, emocionálna stabilita,,
zodpovednosť, presnosť, svedomitosť
- reprezentatívne vystupovanie
- skúsenosti s prípravou, riadením, implementáciou alebo monitorovaním projektov financovaných
zo štrukturálnych fondov Európskej únie alebo iných finančných mechanizmov

Zoznam požadovaných dokladov pre uvedenú obsadzovanú funkciu:
- žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- písomná koncepcia rozvoja Environmentálneho fondu (odporúčame maximálne 8 strán)
- profesijný štruktúrovaný životopis s podrobným rozpisom podľa rokov,
- kópia diplomu, osvedčujúceho požadované kvalifikačné predpoklady,
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, čestné vyhlásenie o pravdivosti predložených dokladov
a údajov, Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu písomný
- súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely zverejnenia životopisu a koncepcie pred
realizáciou výberového konania a počas výberového konania v súlade s nariadením Európskeho
parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z., ktorý je dostupný
na webovej stránke MŽP SR sa nachádza - link: https^w ww.minzp.sk/files/osobnv-urad/gdprpred-vk.pdf a https://www.minzp.sk/files/osobnv-urad/l-gdpr-all-suhlas-so-spracuvanimosobnvch-udaiov vvberove-konanie-ef.pdf

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zašlú uchádzači do 15
dní odo dňa zverejnenia výberového konania ( do í • %M* $ ) na adresu: Ministerstvo životného
prostredia Slovenskej republiky, osobný úrad, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava (s označením na
obálke VK R EF Bratislava). Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum
podania v podateľni. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberového
konania zaradení.
Taktiež nebudú akceptované prihlášky zaslané elektronickou formou.
Kontaktná osoba; PhDr. Jana Hrustincová, & t. +421 2 5956 2369

v Bratislave, dňa

Ing. Daša Tiírbová
generálna tajomníčka služobného úradu

