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COM/TA/COMP/17/AD8 
 

VÝBER DOČASNÝCH ZAMESTNANCOV PRE TÍM HLAVNÉHO 
EKONÓMA GENERÁLNEHO RIADITEĽSTVA PRE HOSPODÁRSKU 

SÚŤAŽ EURÓPSKEJ KOMISIE 
_____________________________________________________ 

  
Komisia organizuje výberové konanie na vytvorenie rezervného zoznamu 10 
uchádzačov na obsadenie približne 5 miest administrátorov do tímu hlavného 
ekonóma (Chief Economist Team – CET) Generálneho riaditeľstva pre hospodársku 
súťaž. 
 
CET pomáha GR pre hospodársku súťaž pri príprave ekonomických analýz a 
kvantitatívnych dôkazov pri uplatňovaní pravidiel hospodárskej súťaže. Ekonómovia 
z CET zároveň poskytujú usmernenia k metodickým otázkam a tvorbe politiky a 
poradenstvo týkajúce sa konaní prebiehajúcich na súdoch Európskej únie. 
 
 
1. NÁPLŇ PRÁCE 
 
Od ekonóma, ktorý je priamo podriadený hlavnému ekonómovi, sa očakáva 
schopnosť samostatne pracovať a pomáhať pri plnení týchto úloh: 
 
– poskytovanie všeobecných usmernení k zásadným otázkam vo veciach 

hospodárskej súťaže, ktorými sa CET zaoberá, 
 
– poskytovanie špecifických usmernení k metodickým otázkam v oblasti 

ekonómie a/alebo ekonometrie pri uplatňovaní pravidiel hospodárskej súťaže 
EÚ. Od uchádzača sa môže takisto požadovať, aby sa podieľal na 
vypracovaní všeobecných politických nástrojov, 

 
– uchádzač by mal byť schopný poskytnúť usmernenia menej skúseným kolegom v 

tíme hlavného ekonóma a ak je to potrebné, plniť úlohu koordinátora prípadov. 
 
 

2. TYP A TRVANIE ZMLUVY 
 
Úspešným uchádzačom môže byť ponúknutá dočasná zmluva podľa článku 2 písm. 
a) Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie (podmienky 
CEOS)1 v súlade s rozhodnutím Komisie zo 16. decembra 2013 o politikách 
prijímania a zamestnávania dočasných zamestnancov2.  
 
Trvanie zmluvy nesmie prekročiť štyri roky a možno ho predĺžiť maximálne o dva 
roky. 
 
Maximálne trvanie zmluvy bude zohľadňovať aj príslušné ustanovenia rozhodnutia 
Komisie zo 16. decembra 2013 o maximálnom trvaní zamestnania dočasných 
zamestnancov (sedem rokov počas obdobia dvanástich rokov)3. 
 

                                                 
1 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20170101&from=FR 
2 http://ec.europa.eu/civil_service/docs/at_decision_en.pdf . 
3 http://ec.europa.eu/civil_service/docs/decision_7_rule_en.pdf   

http://ec.europa.eu/civil_service/docs/decision_7_rule_en.pdf
http://ec.europa.eu/civil_service/docs/at_decision_en.pdf
http://ec.europa.eu/civil_service/docs/decision_7_rule_en.pdf
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MIESTO VÝKONU PRÁCE  Brusel 
 
 
PLATOVÁ TRIEDA  AD 8  (pre špecializované funkcie); (orientačná 

výška základnej nástupnej mesačnej mzdy je 6 717,35 
EUR)4 

 
 
3. PODMIENKY ÚČASTI NA VÝBEROVOM KONANÍ 
 
3.1. Všeobecné podmienky 
 

Uchádzači musia spĺňať požiadavky stanovené v článku 12 Podmienok 
zamestnávania ostatných zamestnancov Únie5, medzi ktoré patrí požiadavka, aby 
boli štátnymi príslušníkmi členského štátu Európskej únie. 
 
Inštitúcie Európskej únie uplatňujú politiku rovnakých príležitostí a prijímajú 
prihlášky bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, etnický alebo sociálny pôvod, 
genetické črty, jazyk, náboženstvo alebo vieru, politické či iné názory, príslušnosť 
k národnostnej menšine, majetok, rodinnú príslušnosť, postihnutie, vek alebo 
sexuálnu orientáciu. 
 
3.2. Osobitné podmienky 
 
3.2.1. Kvalifikácia 
 
V čase uzávierky podávania prihlášok musia mať uchádzači dosiahnuté: 
 
vzdelanie zodpovedajúce minimálne štvorročnému ukončenému 
vysokoškolskému štúdiu, osvedčené diplomom, po ktorom nasledovala minimálne 
deväťročná odborná prax, z toho minimálne šesťročná odborná prax v oblastiach 
uvedených nižšie v oddiele „Odborná prax“ 

 

alebo 
 
vzdelanie zodpovedajúce minimálne trojročnému ukončenému vysokoškolskému 
štúdiu, osvedčené diplomom, po ktorom nasledovala minimálne deväťročná 
odborná prax, z toho minimálne sedemročná odborná prax v oblastiach 
uvedených nižšie v oddiele „Odborná prax“. 
 
 
Zohľadňujú sa iba diplomy, ktoré boli udelené v členských štátoch EÚ alebo ktoré 
sú predmetom osvedčení o rovnocennosti vydaných orgánmi jedného z týchto 
členských štátov. 
 
3.2.2. Odborná prax 
 
Nadobudnutou odbornou praxou si mali uchádzači prehĺbiť odborné znalosti v 
jednej alebo viacerých z týchto oblastí: a) empirická mikroekonómia, okrem iného 
vrátane prípravy štrukturálnych ekonometrických modelov, analýzy účinkov 

                                                 
4
 http://ec.europa.eu/civil_service/docs/at_decision_on_classification_en.pdf 

5 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20160101&from=FR 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:sk:PDF
http://ec.europa.eu/civil_service/docs/at_decision_on_classification_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20160101&from=FR
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opatrenia, posúdenia vplyvu, metód prieskumu a simulačných modelov; b) 
mikroekonomická teória, okrem iného vrátane organizácie jednotlivých odvetví, 
financií, podnikových financií, ekonómie verejného sektora. 
Uchádzači by mali mať skúsenosti s identifikovaním problémov a nezávislým 
navrhovaním a realizáciou riešení.  
 
Tieto odborné znalosti mohli byť prehĺbené vykonávaním nezávislého 
akademického výskumu alebo prostredníctvom iných typov pracovných skúseností, 
napríklad v poradenských firmách a orgánoch pre hospodársku súťaž.  
 
3.2.3. Jazykové znalosti 
 
Podľa článku 12 ods. 2 písm. e) podmienok CEOS musia mať uchádzači dôkladnú 
znalosť jedného z úradných jazykov Európskej únie a uspokojivú znalosť ďalšieho z 
úradných jazykov Európskej únie. 
 
Značný počet rozhodnutí Európskej komisie prijatých v oblasti hospodárskej súťaže, 
najmä v oblasti fúzií a antitrustu, je napísaný v anglickom jazyku. Väčšina schôdzí 
s externými subjektmi prebieha v anglickom jazyku. Okrem toho je angličtina 
najpoužívanejším jazykom vo vedeckých časopisoch a na konferenciách, ktoré sú 
relevantné pre prácu zamestnancov CET, a zároveň aj najpoužívanejším jazykom 
na fórach medzinárodnej hospodárskej súťaže, na ktoré môžu byť zamestnanci 
CET vyslaní. 

Na splnenie služobných potrieb je preto nevyhnutná dobrá znalosť anglického 
jazyka. 

4. ZA VÝHODU SA POVAŽUJE 

– titul PhD v oblasti ekonómie alebo ekonometrie súvisiaci s politikou hospodárskej 
súťaže; 
 
– skúsenosti s výskumom počas doktorandského štúdia (osvedčené diplomom 
alebo osvedčením o absolvovaní) v oblasti ekonómie alebo ekonometrie 
súvisiaceho s politikou hospodárskej súťaže (ako sa však uvádza vyššie, uvedené 
skúsenosti sa zároveň zaratúvajú do požadovanej odbornej praxe); 
 
– odborné znalosti získané v oblasti súvisiacej s politikou hospodárskej súťaže. 

 

5. PRIEBEH VÝBEROVÉHO KONANIA 

Výberové konanie bude prebiehať v dvoch samostatných po sebe nasledujúcich 
kolách:  

5.1. Predbežný výber 

Výberová komisia zložená v súlade s článkom 2 písm. c) rozhodnutia Komisie zo 
16. decembra 2013 o politikách prijímania a zamestnávania dočasných 
zamestnancov vykoná predbežný výber na základe kvalifikácie a odbornej praxe 
(pozri oddiely 3.2.1, 3.2.2 a oddiel 4), ako aj jazykových znalostí uchádzačov (pozri 
oddiel 3.2.3). Na tento účel použije výberová komisia túto hodnotiacu tabuľku: 
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Kritériá predbežného výberu: 

 

1. Kvalifikácia 15 % 

2. Odborná prax 80 % 

3. Jazykové znalosti 5 % 

 

 Od uchádzačov sa vyžaduje, aby predložili tieto dokumenty: 

– riadne vyplnený formulár prihlášky, 

– motivačný list, 

– kópiu dokladu preukazujúceho občianstvo (občiansky preukaz alebo cestovný 
pas), 

– kópiu diplomu (diplomov) alebo certifikátu (certifikátov) o požadovanom vzdelaní, 

– osvedčenia o zamestnaní preukazujúce dĺžku odbornej praxe. V týchto 
dokumentoch musí byť jasne uvedená funkcia, oblasť činnosti, charakter úloh, 
časové vymedzenie (začiatočný a konečný dátum) a trvanie každého obdobia 
odbornej praxe, ktoré sa započíta pri výberovom konaní. Na tento účel by 
uchádzači mali predložiť osvedčenia o zamestnaní vydané ich bývalými 
a súčasnými zamestnávateľmi. Ak to nie je možné, akceptovať sa budú aj kópie 
týchto dokumentov, napríklad: pracovné zmluvy s priloženou prvou a poslednou 
výplatnou páskou a záverečnou mesačnou výplatnou páskou za každý ukončený 
rok v prípade zmluvy na viac ako jeden rok, vymenovací list alebo akt vymenovania 
s priloženou záverečnou výplatnou páskou, záznamy o zamestnaní, daňové 
priznania. 

 
 Konečné prijatie prihlášky je podmienené predložením požadovaných 

osvedčujúcich dokumentov. V prípade, že dokumenty nebudú doručené do 
uzávierky podávania prihlášok, prihláška sa bude považovať za neplatnú.  

 
 Uchádzači by mali v prípade akýchkoľvek pochybností o charaktere alebo 

platnosti dokumentov, ktoré majú predložiť, kontaktovať tajomníka výberovej 
komisie aspoň desať pracovných dní pred uzávierkou podávania prihlášok 
prostredníctvom tejto e-mailovej adresy:  

 
COMP-CET-TA-AD8@EC.EUROPA.EU 

  
 Tým sa uchádzačom umožní, aby do konečného termínu podania prihlášky 

predložili kompletnú a prijateľnú dokumentáciu. 
 
 Od úspešných uchádzačov, ktorým bude ponúknuté pracovné miesto, sa bude 

neskôr vyžadovať predloženie originálov všetkých požadovaných dokumentov na 
účely prijatia do zamestnania. 

 
5.2. Výber 

Uchádzači, ktorí úspešne absolvovali fázu predbežného výberu, budú pozvaní na 
pohovor, počas ktorého budú objektívne a nestranne posudzovaní a porovnávaní 
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na základe ich kvalifikácie, odbornej praxe, schopností a jazykových znalostí, ako 
sa uvádza v tomto oznámení. Pohovor bude prebiehať najmä v anglickom jazyku, s 
cieľom posúdiť u uchádzača znalosť tohto jazyka.  
 
5.3. Zoznam úspešných uchádzačov 
 
Zoznam úspešných uchádzačov bude platný dva roky. Platnosť tohto zoznamu sa 
môže predĺžiť.  
 
 
6. PRIHLÁŠKY 

Vyplnené prihlášky v anglickom jazyku spolu s motivačným listom a všetky 
požadované dokumenty (ako sa uvádza v oddiele 5.1) musia byť zaslané na túto 
adresu: 
 

COMP-CET-TA-AD8@EC.EUROPA.EU 
 
 

Žiadame uchádzačov, aby svoje prihlášky zaslali vo formáte .zip alebo .pdf v 
jedinom e-maile, aby sa predišlo preplneniu funkčnej e-mailovej schránky. Komisia 
si vyhradzuje právo automaticky odstrániť všetky správy väčšie ako 1 MB. 
 
Dátum uzávierky podávania prihlášok je 13. 10. 2017 o 12.00 hod. 
(bruselského času). 
 
 
7. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 

Toto oznámenie o výberovom konaní sa uverejňuje v 24 úradných jazykoch 
Európskej únie na webových stránkach Generálneho riaditeľstva pre hospodársku 
súťaž a úradu EPSO. 
Ako sa uvádza v oddiele 6 tohto oznámenia, uchádzači musia vyplniť 
prihlášku v anglickom jazyku. 

Akákoľvek priama komunikácia medzi uchádzačmi a útvarmi Komisie bude 
prebiehať výlučne e-mailom. Uchádzači preto musia uviesť platnú e-mailovú 
adresu, použiteľnú počas celého výberového konania, aby ich útvary Komisie 
mohli kontaktovať. 
 
 
8. ŽIADOSŤ O PRESKÚMANIE – ODVOLACIE KONANIE – SŤAŽNOSŤ 
EURÓPSKEMU OMBUDSMANOVI 

 

Keďže sa služobný poriadok uplatňuje na každú fázu výberového konania, 
dovoľujeme si upozorniť, že všetky rokovania výberovej komisie sú dôverné na 
základe prílohy III k služobnému poriadku. Ak sa budete v ktorejkoľvek fáze 
výberového konania domnievať, že vaše záujmy boli určitým rozhodnutím 
poškodené, môžete využiť tieto prostriedky: 
 

 Žiadosť o preskúmanie 
Do 10 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia môžete poslať e-mail na 
adresu:  
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COMP-CET-TA-AD8@EC.EUROPA.EU 
 
GR COMP postúpi vašu žiadosť predsedovi výberovej komisie. Odpoveď vám 
zašleme v najkratšom možnom čase. 
 
 

 Odvolanie 
 
Môžete podať sťažnosť na základe článku 90 ods. 2 Služobného poriadku 
úradníkov Európskej únie. Mala by sa zaslať jediná kópia sťažnosti jedným 
z týchto spôsobov: 
 

 e-mailom, najlepšie vo formáte .pdf do funkčnej e-mailovej schránky HR 

MAIL E2 (HR-MAIL-E2@ec.europa.eu) alebo  

 poštou na adresu kancelárie  

European Commission 

Office SC11 4/001 

B-1049 Brussels alebo  

 osobne na adresu kancelárie SC11 4/001 (rue de la Science 11, kancelária 

4/001) od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 14.00 hod. do 17.00 hod. 
 
Trojmesačná lehota na začatie tohto druhu postupu (pozri služobný poriadok 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-
20160101&from=SK) sa začína dňom, keď bol uchádzač informovaný o rozhodnutí, 
ktoré údajne poškodilo jeho záujmy. 
 
Upozorňujeme uchádzačov, že menovací orgán nie je oprávnený meniť rozhodnutia 
výberovej komisie. Z ustálenej judikatúry Súdneho dvora vyplýva, že rozsiahla 
právomoc výberových komisií konať podľa vlastného uváženia nepodlieha 
preskúmaniu Súdneho dvora, s výnimkou prípadov, keď boli zjavne porušené 
predpisy, ktoré upravujú postupy výberových komisií.  
 
 

 Sťažnosť európskemu ombudsmanovi 
 
Rovnako ako všetci občania Európskej únie môžete podať sťažnosť Európskemu 
ombudsmanovi: 
Európsky ombudsman  
1 avenue du Président Robert Schuman  
CS 30403 
F - 67001 Strasbourg Cedex 
https://www.ombudsman.europa.eu/en/atyourservice/couldhehelpyou.faces/sk/26/ht
ml.bookmark;jsessionid=808EB59FB6A1035213366ED8DF37E02D 
 
Upozorňujeme, že predložením sťažnosti ombudsmanovi sa neprerušuje lehota 
stanovená v článku 90 ods. 2 a v článku 91 služobného poriadku na podanie 
administratívnej sťažnosti alebo súdneho odvolania.  
 
Takisto upozorňujeme, že podľa článku 2 ods. 4 všeobecných podmienok 
upravujúcich výkon funkcie ombudsmana musí každej sťažnosti podanej 

mailto:HR-MAIL-E2@ec.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20160101&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20160101&from=FR
https://www.ombudsman.europa.eu/en/atyourservice/couldhehelpyou.faces/sk/26/html.bookmark;jsessionid=808EB59FB6A1035213366ED8DF37E02D
https://www.ombudsman.europa.eu/en/atyourservice/couldhehelpyou.faces/sk/26/html.bookmark;jsessionid=808EB59FB6A1035213366ED8DF37E02D
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ombudsmanovi predchádzať uplatnenie príslušných administratívnych 
postupov na príslušných orgánoch a inštitúciách (viac informácií o postupe 
nájdete na stránke 
http://www.ombudsman.europa.eu/media/sk/default.htm#hl5 ). 
 
 
9. INFORMÁCIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV V RÁMCI POSTUPU PRE 
VÝBER DOČASNÝCH ZAMESTNANCOV 
 
Osobné údaje poskytnuté uchádzačmi v rámci tohto výberového konania sa 
spracúvajú v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 
z 18. decembra 2000 (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0045:sk:HTML). V 
článkoch 11 a 12 uvedeného nariadenia sa vyžaduje, aby oddelenie pre výber, 
prijímanie zamestnancov a ukončenie pracovného pomeru Generálneho riaditeľstva 
pre ľudské zdroje a bezpečnosť (ďalej len „GR HR“) poskytlo uchádzačom tieto 
informácie: 
 
Totožnosť prevádzkovateľa: vedúci oddelenia HR.DDG.B.1 „Výber, prijímanie 
zamestnancov a ukončenie pracovného pomeru“. 
 
Účely spracovateľskej operácie: pomôcť generálnym riaditeľstvám (ďalej len „GR“) 
zorganizovať výberové konanie pre dočasných zamestnancov s cieľom vytvoriť 
zoznam úspešných uchádzačov, ktorí najlepšie zodpovedajú požiadavkám 
stanoveným v oznámení o výberovom konaní. Každému uchádzačovi budú v 
rôznych fázach výberového konania poskytnuté príslušné informácie.  
 
Príjemcovia údajov: výberová komisia spracúva spisy uchádzačov (ktoré zahŕňajú 
identifikačné údaje, ako aj údaje o podmienkach účasti na výberovom konaní), 
odôvodnenú správu a rezervný zoznam, avšak neuchováva ich. Oddelenie pre 
ľudské zdroje príslušného GR spracúva a uchováva spisy uchádzačov (vrátane 
nevybraných uchádzačov), odôvodnenú správu a zoznam úspešných uchádzačov. 
Útvary GR pre ľudské zdroje uchovávajú spisy úspešných uchádzačov, 
odôvodnenú správu a zoznam úspešných uchádzačov. 
 
Právo na prístup a právo na opravu údajov: na účely oznámenia akýchkoľvek zmien 
svojich osobných údajov môžu uchádzači e-mailom zaslať kópiu dokladu totožnosti 
na adresu HR.DDG.B1 (HR-B1-SELECTIONS-RESERVE-LISTS@ec.europa.eu). 
Ak chcú uchádzači získať kópiu svojich osobných údajov zaznamenaných 
HR.DDG.B1, zašlú e-mailom kópiu dokladu totožnosti na uvedenú adresu funkčnej 
e-mailovej schránky. Na žiadosť uchádzača možno poskytnúť celkové výsledky 
výberového konania. 
 
Dotknuté údaje: 

 

 Osobné údaje (napr. údaje umožňujúce identifikáciu a kontaktovanie 

uchádzačov): priezvisko, krstné meno, dátum narodenia, pohlavie, štátna 

príslušnosť, adresa bydliska, e-mailová adresa, meno a telefónne číslo 

kontaktnej osoby, ktoré sa použije, ak uchádzača nemožno zastihnúť.  

 Informácie, ktoré uchádzači poskytnú v rámci výberového konania a ktoré slúžia 

na posúdenie, či spĺňajú požiadavky uvedené v oznámení o výberovom konaní 

http://www.ombudsman.europa.eu/media/sk/default.htm#hl5
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0045:sk:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0045:sk:HTML
mailto:HR-B1-SELECTIONS-RESERVE-LISTS@ec.europa.eu
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(prihláška, životopis a osvedčujúce dokumenty, najmä diplomy a osvedčenia o 

odbornej praxi). Po uzávierke podávania prihlášok nie je možné meniť údaje 

týkajúce sa podmienok účasti na výberovom konaní. Po dátume uzávierky 

podávania prihlášok nie je možné uplatniť právo na opravu. 

 Každému uchádzačovi budú v rôznych fázach výberového konania poskytnuté 

príslušné informácie.  

 Niektoré údaje týkajúce sa pohlavia a štátnej príslušnosti môžu byť okrem účelov 

identifikácie spracované aj na základe politiky ES a interného rozhodnutia. 

Právny základ:  

 Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie stanovené 

nariadením Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68, naposledy zmeneným 

nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1023/2013 z 22. 

októbra 2013. 

 Rozhodnutie Komisie C(2013) 9049 zo 16. decembra 2013 o politikách 

prijímania a využívania dočasných zamestnancov. 

Začiatok operácie spracovávania: dátum podania prihlášky. 
 
Časová dĺžka uchovania údajov: spisy úspešných uchádzačov uchováva oddelenie 
HR.DDG.B1, až kým ich Komisia neprijme do zamestnania. Keď budú uchádzači 
prijatí do zamestnania, spisy týkajúce sa výberového konania sa zničia a nahradia 
osobnými spismi. Ak úspešní uchádzači nebudú prijatí do zamestnania, ich spisy 
týkajúce sa výberového konania uchováva oddelenie HR.DDG.B1 päť rokov po 
ukončení výberového konania. Všetky ostatné spisy týkajúce sa výberového 
konania uchováva príslušné GR do uplynutia lehoty na podanie odvolania po 
uverejnení zoznamu úspešných kandidátov.  
 
Uchádzači sa môžu kedykoľvek obrátiť na európskeho dozorného úradníka pre 
ochranu údajov (edps@edps.europa.eu). 
 

mailto:edps@edps.europa.eu
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