
SK  

Úradný vestník
Európskej únie

C 368 A

Slovenské vydanie Informácie a oznámenia
Zväzok 59

7. októbra 2016

Obsah

V Oznamy

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

Európska komisia

2016/C 368 A/01 Voľné pracovné miesto na pozíciu riaditeľa Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb — 
Štokholm (Dočasný zamestnanec — platová trieda AD 14) — COM/2016/20016 . . . . . . . . . . . . . 1





V

(Oznamy)

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

EURÓPSKA KOMISIA

Voľné pracovné miesto na pozíciu riaditeľa Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb

Štokholm

(Dočasný zamestnanec — platová trieda AD 14)

COM/2016/20016

(2016/C 368 A/01)

Kto sme

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) bolo založené v roku 2005. Ide o agentúru EÚ, ktorej cieľom je 
posilniť obranyschopnosť Európy proti infekčným chorobám. Sídli v Štokholme vo Švédsku.

Podľa článku 3 nariadenia o zriadení ECDC (1) je poslaním centra identifikovať, posudzovať a oznamovať aktuálne 
a objavujúce sa ohrozenia ľudského zdravia prenosnými chorobami.

Na naplnenie tohto poslania ECDC spolupracuje s národnými orgánmi na ochranu zdravia v celej Európe v záujme 
posilnenia a rozvoja dohľadu nad chorobami a systémov včasného varovania po celom kontinente. Vďaka spolupráci 
s odborníkmi z celej Európy ECDC zhromažďuje európske zdravotnícke znalosti a získava tak názory vedeckých autorít 
o rizikách existujúcich i nových infekčných chorôb.

V oblasti svojho poslania centrum:

a) hľadá, zbiera, spracováva, triedi, hodnotí a rozširuje príslušné odborné a technické údaje;

b) poskytuje odborné stanoviská a odbornú a technickú pomoc vrátane školenia;

c) poskytuje včasné informácie Komisii, členským štátom, inštitúciám Spoločenstva a medzinárodným organizáciám 
aktívnym v oblasti verejného zdravia;

d) koordinuje európsku sieť inštitúcií pôsobiacich v oblastiach v rámci poslania centra vrátane sietí vznikajúcich z aktivít 
verejného zdravotníctva podporovaných Komisiou a prevádzkujúcich vyhradené siete pre dohľad

a

e) vymieňa informácie, poznatky a najlepšie postupy a uľahčuje rozvoj a vykonávanie spoločných akcií.
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(1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 851/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa zriaďuje Európske centrum pre prevenciu 
a kontrolu chorôb (Ú. v. EÚ L 142, 30.4.2004, s. 1).



Centrum má na rok 2016 rozpočet vo výške 58,2 milióna EUR a zamestnáva 350 pracovníkov.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na adrese: http://ecdc.europa.eu

Čo ponúkame

Riaditeľ je zákonným zástupcom a verejným predstaviteľom ECDC a zodpovedá sa správnej rade ECDC. Bude viesť a riadiť 
ECDC a niesť celkovú zodpovednosť za jeho činnosť, pričom bude dbať na dosahovanie cieľov ECDC.

Bude mať za úlohu:

— riadenie ECDC v súlade s nariadením o jeho zriadení a príslušnými platnými právnymi predpismi vrátane rozhodnutia 
č. 1082/2013/EÚ o závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia (2),

— vedenie a riadenie pracovníkov a administratívy ECDC,

— prípravu stratégie ECDC, viacročného pracovného plánu a návrhu každoročného pracovného programu pre správnu 
radu na schválenie a informovanie správnej rady o ich vykonávaní,

— prípravu a plnenie rozpočtu ECDC v súlade s rámcovým nariadením o rozpočtových pravidlách (3) pre agentúry 
a zabezpečovanie jeho riadenia v súlade so zásadami riadneho finančného hospodárenia,

— zastupovanie ECDC v rámci EÚ i za jej hranicami, ako aj priamu a nepriamu komunikáciu s rôznymi zainteresovanými 
stranami a verejnosťou v súvislosti so všetkými oblasťami v rámci poslania centra,

— zabezpečovanie spolupráce medzi ECDC, Komisiou, Európskym parlamentom a členskými štátmi,

— zabezpečovanie sekretariátu a primeranej vedeckej a technickej podpory správnej rade a poradnému fóru,

— zabezpečovanie výkonu úloh centra tak, aby sa zachovala vedecká excelentnosť a nezávislosť jeho činností a stanovísk.

Koho hľadáme (výberové kritériá)

Uchádzači by mali mať:

— preukázateľné skúsenosti s vedením a riadením organizácie na vysokej úrovni, so zodpovednosťou za organizačnú 
stratégiu, vedenie pracovníkov a rozpočtové rozhodnutia, skúsenosti z multikultúrneho prostredia by boli výhodou,

— skúsenosti s rozpočtovým plánovaním a finančným riadením organizácie,

— dobrú znalosť politických a praktických aspektov prevencie a kontroly prenosných chorôb,

C 368 A/2 SK Úradný vestník Európskej únie 7.10.2016

(2) Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1082/2013/EÚ z 22. októbra 2013 o závažných cezhraničných ohrozeniach 
zdravia, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 2119/98/ES (Ú. v. EÚ L 293, 5.11.2013, s. 1).

(3) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre 
subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, 
s. 42).

http://ecdc.europa.eu


— dobrú znalosť inštitúcií EÚ a ich fungovania a vzájomného pôsobenia,

— schopnosť efektívne komunikovať so zainteresovanými stranami (európskymi, medzinárodnými, vnútroštátnymi 
a miestnymi orgánmi, medzinárodnými organizáciami atď.), médiami a verejnosťou,

— schopnosť budovať pracovné vzťahy založené na dôvere s inštitúciami Európskej únie, príslušnými orgánmi členských 
štátov a inými zainteresovanými subjektmi.

Uchádzači by okrem toho pokiaľ možno mali spĺňať aj tieto kritériá:

— vysokoškolský titul v oblasti, ktorá má pre pracovné zameranie ECDC pridanú hodnotu,

— skúsenosti s vedením a riadením organizácie v krízovej situácii.

Čo musia uchádzači spĺňať (kritériá účasti)

Do výberovej fázy konania budú zaradení tí uchádzači, ktorí k dátumu uzávierky podávania prihlášok spĺňajú tieto kritériá:

— štátna príslušnosť – uchádzači musia byť štátnymi príslušníkmi členského štátu Európskej únie,

— vysokoškolské vzdelanie alebo diplom – uchádzači musia mať buď:

— vzdelanie zodpovedajúce ukončenému vysokoškolskému štúdiu osvedčené diplomom, ak je bežná dĺžka 
vysokoškolského štúdia štyri roky a viac, alebo

— vzdelanie zodpovedajúce ukončenému vysokoškolskému štúdiu osvedčené diplomom a minimálne ročnú odbornú 
prax v príslušnom odbore, ak je bežná dĺžka vysokoškolského štúdia aspoň tri roky (táto ročná odborná prax 
nemôže byť zahrnutá do postgraduálnej odbornej praxe požadovanej ďalej v texte),

— odborná prax – uchádzači musia mať: aspoň 15-ročnú postgraduálnu prax na pozícii, na ktorej sa vyžaduje uvedené 
vzdelanie, minimálne päť rokov skúseností tejto 15-ročnej odbornej praxe musí byť získaných vo vysokej riadiacej 
funkcii (4),

— jazykové znalosti: uchádzači musia mať výbornú znalosť jedného z úradných jazykov Európskej únie a uspokojivú znalosť 
ďalšieho z týchto jazykov v rozsahu potrebnom na plnenie svojich povinností,

— veková hranica: uchádzači musia byť schopní dokončiť pred dosiahnutím veku odchodu do dôchodku, teda 66 rokov, 
plné päťročné funkčné obdobie.

Nezávislosť a vyhlásenie o záujmoch

Od riaditeľa sa bude vyžadovať záväzné vyhlásenie, že bude konať nezávisle vo verejnom záujme, ako aj vyhlásenie 
o akýchkoľvek záujmoch, ktoré by mohli ohroziť jeho nezávislosť. Uchádzači musia v prihláške uviesť, že sú ochotní 
predložiť takéto vyhlásenie.

Vzhľadom na osobitnú povahu funkcie musia uchádzači pozvaní na pohovor v rámci predbežného výberu podpísať 
vyhlásenie o súčasných alebo budúcich záujmoch, ktoré by mohli ohroziť ich nezávislosť.
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(4) Uchádzači by mali aspoň v prípade týchto piatich rokov, počas ktorých nadobudli prax vo vysokej riadiacej funkcii, uviesť vo svojom 
životopise tieto údaje: 1. názov a náplň zastávaných riadiacich funkcií; 2. počet zamestnancov, ktorých v týchto pozíciách riadili; 3. 
výšku spravovaného rozpočtu a 4. počet úrovní, ktoré boli v hierarchickej štruktúre tejto riadiacej pozícii nadriadené a podriadené, 
a počet zamestnancov rovnakého zaradenia.



V súlade s článkom 16 služobného poriadku (5), ktorého ustanovenia sa analogicky uplatňujú na dočasných zamestnancov, 
je riaditeľ aj po odchode zo služby viazaný povinnosťou správať sa čestne a rozvážne, pokiaľ ide o prijatie niektorých 
poverení alebo výhod.

To zahŕňa aj povinnosť informovať správnu radu ECDC o úmysle zapojiť sa do pracovnej činnosti, či už zárobkovej alebo 
nezárobkovej, počas dvoch rokov po odchode zo služby. Ak táto činnosť súvisí s prácou vykonávanou počas posledných 
troch rokov služby a mohla by viesť ku konfliktu s legitímnymi záujmami ECDC, správna rada ECDC môže so zreteľom na 
záujmy služby zakázať vykonávanie činnosti alebo vydať súhlas za podmienok, ktoré pokladá za primerané.

Výber a vymenovanie

Riaditeľa vymenuje správna rada ECDC na základe zoznamu vyhotoveného Európskou komisiou po tom, ako predložil 
vyhlásenie Európskemu parlamentu a odpovedal na jeho otázky. Táto výzva je základom pre vyhotovenie zoznamu 
Európskej komisie. Uchádzačov upozorňujeme, že zaradenie do zoznamu nie je zárukou vymenovania.

Európska komisia zostaví porotu predbežného výberu. Táto porota pozve na pohovor uchádzačov, ktorí najlepšie spĺňajú 
osobitné požiadavky na pracovné miesto a ktorí boli vybraní na základe svojich schopností a uvedených kritérií. Porota 
predbežného výberu zostaví zoznam uchádzačov, ktorých navrhne na ďalší pohovor s Poradným výborom Európskej 
komisie pre vymenúvanie. Uchádzači, ktorí boli pozvaní na pohovor s Poradným výborom pre vymenúvanie, budú musieť 
prejsť hodnotením v hodnotiacom centre, ktoré vykonajú externí konzultanti pre výber zamestnancov. Uchádzači, ktorí sa 
dostanú do užšieho výberu Poradného výboru pre vymenúvanie, budú pozvaní na pohovor s príslušnými komisármi.

Po týchto pohovoroch Európska komisia schváli zoznam uchádzačov a oznámi ho správnej rade ECDC.

Tá uskutoční pohovory s týmito uchádzačmi a nominuje uchádzača. Predtým než správna rada nominovaného uchádzača 
vymenuje, bude vyzvaný, aby predstúpil pred Európsky parlament a odpovedal na jeho otázky.

Okrem už uvedených pohovorov sa od uchádzačov môže požadovať absolvovanie ďalších pohovorov alebo testov.

Rovnosť príležitostí

Európska únia uplatňuje politiku rovnakých príležitostí a nediskriminácie v súlade s článkom 1d služobného poriadku (6). 
Vynakladá veľké úsilie na to, aby predišla akejkoľvek forme diskriminácie vo svojich postupoch pri prijímaní do 
zamestnania a aktívne podporuje prihlášky žien.

Podmienky zamestnania

Riaditeľ bude vymenovaný na pozíciu dočasného zamestnanca ECDC v platovej triede AD 14 podľa článku 2 
písm. a) podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie (7) na obdobie piatich rokov, ktoré je možné 
raz predĺžiť.

Miestom zamestnania je Štokholm (Švédsko), kde má ECDC sídlo.

Postup pri podávaní prihlášky

Pred podaním prihlášky si dôkladne overte, či spĺňate všetky kritériá účasti, najmä pokiaľ ide o požadovaný druh 
diplomu a požadovanú odbornú prax.
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(5) Služobný poriadok úradníkov Európskej únie a podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskeho hospodárskeho 
Spoločenstva a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, strana 21.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20110101:SK:PDF.

(6) Služobný poriadok úradníkov Európskej únie a podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskeho hospodárskeho 
Spoločenstva a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, strana 12.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20110101:SK:PDF.

(7) Služobný poriadok úradníkov Európskej únie a podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskeho hospodárskeho 
Spoločenstva a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, strana 187.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20110101:SK:PDF.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20110101:SK:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20110101:SK:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20110101:SK:PDF


V prípade záujmu o podanie prihlášky sa zaregistrujte online na webovej stránke

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

a postupujte podľa pokynov týkajúcich sa jednotlivých fáz konania.

Musíte sa zaregistrovať včas (8). Dôrazne vám odporúčame, aby ste podanie prihlášky neodkladali na posledné dni. 
Preťaženie internetu alebo porucha vo vašom internetovom pripojení by mohli spôsobiť prerušenie online registrácie pred 
jej dokončením, v dôsledku čoho by ste museli celý proces opakovať. Po uplynutí lehoty na podanie prihlášky už registrácia 
nebude možná. Oneskorené prihlášky zaslané prostredníctvom bežného e-mailu sa nebudú brať do úvahy.

Musíte mať platnú e-mailovú adresu. Táto adresa bude slúžiť na potvrdenie vytvorenia vášho používateľského konta, ako aj 
na zaslanie informácií o výsledku výberového konania. Akúkoľvek zmenu vašej e-mailovej adresy preto oznámte Európskej 
komisii.

K vašej prihláške je potrebné pripojiť životopis (vo formáte WORD alebo PDF) a online vyplniť motivačný list (najviac 
8 000 znakov). Životopis aj motivačný list musia byť vyhotovené v anglickom, vo francúzskom alebo v nemeckom jazyku.

Uchádzači pozvaní na pohovor v rámci predbežného výberu musia podpísať vyhlásenie o súčasných alebo budúcich 
záujmoch, ktoré by mohli ohroziť ich nezávislosť.

Ak sa vám nezobrazí registračné číslo, vaša prihláška nebola zaregistrovaná!

Dovoľujeme si vás upozorniť na skutočnosť, že priebeh spracovania vašej prihlášky nemožno sledovať online. O stave 
vašej prihlášky vás budeme informovať priamo. Výberové konanie vrátane korešpondencie s výberovými porotami bude 
prebiehať v anglickom jazyku (9).

Ak máte zdravotné postihnutie, ktoré vám neumožňuje zaregistrovať sa online, prihlášku (životopis a motivačný list) môžete poslať 
doporučeným listom (10) najneskôr v deň uzávierky registrácie, pričom rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke. Európska komisia bude 
s vami ďalej komunikovať poštou. V tomto prípade musíte k životopisu a motivačnému listu priložiť potvrdenie o vašom zdravotnom 
postihnutí vydané príslušným orgánom. Na osobitnom hárku papiera by ste mali zároveň uviesť prípadné osobitné opatrenia, ktoré by 
vám uľahčili účasť na výberovom konaní.

V prípade záujmu o ďalšie informácie alebo v prípade technických problémov pošlite e-mail: na adresu 
HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu

Dátum uzávierky registrácie

Uzávierka registrácie je 9. novembra 2016. Po 12.00 hod. (poludnie) bruselského času už online registrácia nebude možná.

Ochrana osobných údajov

Európska komisia (počas prípravného obdobia) a neskôr ECDC zabezpečia, aby boli osobné údaje uchádzačov spracované 
v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so 
zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (11). 
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(8) Najneskôr do 9. novembra 2016, 12.00 hod. (poludnie) bruselského času.
(9) Výberové poroty zaistia, aby neboli zvýhodnení uchádzači, pre ktorých je angličtina rodným jazykom.
(10) European Commission, Directorate-General Human resources and Security, Unit for Executive Staff and CCA Secretariat, 

COM/2016/20016, SC11 8/36, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgique/België.
(11) Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/
mailto:HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu
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