Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
Obsadzované pracovné miesto : Právnik so zameraním na obchodné právo
Ref. č.: VK/3/2021
Miesto práce
Chlumeckého 2, Ružinov
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
1. september 2021
Mzdové podmienky (brutto)
1 600 - 2 000 EUR/mesiac
Podľa zákona č. 553/2003 Z .z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Informácie o pracovnom mieste
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
• Príprava právnych dokumentov pre verejné obstarávanie – dodávateľské zmluvy
• Tvorba, príprava a pripomienkovanie ostatných zmlúv a iných právnych dokumentov
odboru ekonomiky a správy majetku
• Poskytovanie právnych stanovísk a usmernení za odbor ekonomiky a správy majetku
• V rámci vonkajšej legislatívy vykonáva prípravu stanovísk k návrhom právnych predpisov,
vrátane rozporového konania s Úradom pre verejné obstarávanie a spolupracuje s legislatívnoprávnym odborom na vypracovaní doložiek vplyvov
• Usmerňovanie a metodická pomoc pri spracovaní a realizácii projektov, pri aplikácii a
výklade jednotlivých ustanovení napr. Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku a dokumentov
• Spolupráca pri príprave, aktualizácií a spracovaní interných smerníc, interných manuálov a
iných dokumentov upravujúcich postupy implementácie verejného obstarávania,
• Participácia na kontrole súladu zmluvných podmienok v rámci verejného obstarávania v
nadväznosti na zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku a na kontrole súladu zmluvných
podmienok vyplývajúcich zo zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku v rámci procesu
implementácie projektov.
• Komplexnú analytickú a syntetickú činnosť zameranú na vyhodnotenie výsledkov v oblasti
legislatívy, právnej agendy a agendy hospodárskej súťaže.
Zamestnanecké výhody, benefity
• pružný pracovný čas
• týždenný pracovný čas 37, 5 hod.
• príspevok do doplnkového dôchodkového sporenia

Informácie o výberovom konaní
Zoznam požadovaných dokladov:
• Žiadosť o účasť na výberovom konaní
• Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho vzdelania, ako
je vysvedčenie, diplom alebo iný rovnocenný doklad
• Profesijný štrukturovaný životopis
• Čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, diplome a v
životopise
• Písomný súhlas so spracovávaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na
účely výberového konania na nevyhnutne potrebnú dobu, najdlhšie do obsadenia voľného
pracovného miesta.
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu:
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, Chlumeckého 2, 820 12
Bratislava, alebo na e-mailovú adresu: elena.rejholcova@skgeodesy.sk
Na žiadosti zaslané po stanovenom termíne úrad nebude prihliadať.
Spôsob vykonania výberového konania: písomná časť a ústna časť.
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR vopred ďakuje všetkým uchádzačom za zaslané
žiadosti a zároveň si vyhradzuje právo kontaktovať len vybraných kandidátov, ktorí spĺňajú
požiadavky na uvedenú pozíciu.
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
13.8.2021
Požiadavky na zamestnanca
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
vysokoškolské II. stupňa
Vzdelanie v odbore
právnické vzdelanie so zameraním na obchodné právo
Jazykové znalosti
Slovenský jazyk - Expert (C2)
Ostatné znalosti
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý
Microsoft PowerPoint - pokročilý
Microsoft Office - pokročilý
Počet rokov praxe
minimálne 3 ročná prax v oblasti obchodného práva
Osobnostné predpoklady a zručnosti

• spoľahlivosť, precíznosť, schopnosť pracovať v tíme i samostatne,
• adaptabilita a flexibilita, schopnosť pracovať pod tlakom, rozhodovacia schopnosť,
komunikačné zručnosti,
• analytické, koncepčné a strategické myslenie.
Požadované odborné znalosti:
• skúsenosti s verejným obstarávaním výhodou,
• prehľad v oblasti legislatívy Európskej únie a Slovenskej republiky týkajúci sa obchodného
práva a verejného obstarávania,
• znalosť legislatívy v oblasti poskytovania príspevku z prostriedkov Európskej únie výhodou,
• znalosti obchodného práva a vykonávacích predpisov s dôrazom na prípravu zmlúv.
Inzerujúca spoločnosť
Stručná charakteristika spoločnosti
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej
správy Slovenskej republiky pre geodéziu, kartografiu a kataster nehnuteľností podľa zákona
č. 575/2001
Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení
neskorších predpisov.
Počet zamestnancov
50-99 zamestnancov
Adresa spoločnosti
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Chlumeckého 2
820 12 Bratislava
http://www.geodesy.gov.sk
Kontakt
Kontaktná osoba: Elena Rejholcová
Tel.: +421220816112
E-mail: elena.rejholcova@skgeodesy.sk

