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PREDSLOV
Informačná brožúra Slováci v inštitúciách Európskej únie – prax a skúsenosti
má ambíciu byť jedným z viacerých nástrojov nápomocných pri presadzovaní slovenských občanov na posty v inštitúciách Európskej únie. Zabezpečenie čo najväčšieho
zastúpenia svojich občanov v jednotlivých inštitúciách je v eminentnom záujme každého
členského štátu Európskej únie. Pre Slovenskú republiku má úloha posilňovať a zefektívňovať zastúpenia v inštitúciách EÚ strategický a dlhodobý charakter.
V súčasnosti sa väčšina výberových konaní na vybrané pracovné pozície v inštitúciách EÚ organizuje preferenčne pre nové členské štáty, vrátane Slovenskej republiky,
ktorej občania majú na základe určeného referenčného počtu šancu obsadiť najmenej
279 rôznych pracovných pozícií. Dosiahnuť plné obsadenie nielen tohto počtu miest je
v záujme Slovenskej republiky. Do úvahy je tiež nutné zobrať fakt, že k 1. januáru 2011
uplynie prechodné obdobie zvýhodňovania štátnych príslušníkov z nových členských
štátov (s výnimkou Bulharska a Rumunska) a všetky dočasné i trvalé miesta v inštitúciách
EÚ budú obsadzované formou voľnej súťaže v rámci celej EÚ. O konkrétne pracovné
miesto budú spolu súperiť uchádzači zo všetkých 27 členských štátov a zamestnaní budú
podľa výsledku dosiahnutého na výberovom konaní. Snahou Slovenskej republiky bude
aj po tomto dátume vyvinúť maximálne úsilie na presadenie svojich občanov do inštitúcií
EÚ a aj týmto spôsobom posilniť pozíciu Slovenskej republiky ako členského štátu EÚ.
Predkladaná brožúra nadväzuje na už vydanú praktickú príručku „Príprava na
výberové konania do inštitúcií Európskej únie“ z roku 2006. Brožúra však obsahuje
nielen aktuálne detailné podmienky úspešného absolvovania výberových konaní, ktoré
v súčasnosti zabezpečuje najmä Úrad pre výber zamestnancov Európskych spoločenstiev (pozri kapitolu „Ako sa stať euroúradníkom“), ale uvádza aj skutočné pracovné
podmienky a výkon povolania pre inštitúcie EÚ (kapitola „Európska únia ako perspektívny zamestnávateľ“). Rovnako užitočné informácie do tejto publikácie priniesli konkrétne
rady a skúsenosti Slovákov a Sloveniek, ktorí svoju kariéru v inštitúciách EÚ už naplno
rozbiehajú a ktorým touto cestou za ich príspevok ďakujeme.
Veríme, že prvotný zámer, ktorý sledujeme – motivovať a napomôcť uchádzačom
o prácu v inštitúciách Európskej únie – sa nám podarí. Všetkým záujemcom prajeme
veľa šťastia a úspechov vo výberových konaniach.

Bratislava, január 2008
Ministerstvo zahraničných vecí
Slovenskej republiky
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I. ČO JE EURÓPSKA ÚNIA ?
Dňa 1. novembra 1993 vznikla na základe „Maastrichtskej zmluvy“1
Európska únia (EÚ), s ambíciou zastrešiť ►tri piliere, t.j. Európske spoločenstvá (v súčasnosti tvorené Európskym spoločenstvom a Európskym spoločenstvom
atómovej energie), spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku jej členských
štátov, ako aj ich spoluprácu v oblasti spravodlivosti a vnútorných záležitostí
(dnes policajná a justičná spolupráca v trestných veciach).
Zmyslom začlenenia Slovenskej republiky (SR) do Európskej únie od 1. mája
2004 je byť súčasťou najväčšej ►colnej únie a spoločného trhu na svete, kde je
zabezpečený voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu (známe štyri slobody).
Pristúpenie SR k EÚ tiež znamená využívanie výhod hospodárskej a menovej únie a uskutočňovanie viacerých významných spoločných politík, ktoré vedú
k harmonickému, vyrovnanému a trvalo udržateľnému rozvoju hospodárstva,
vysokej zamestnanosti, zlepšovaniu kvality životného prostredia, sociálnej ochrany, rovnoprávnemu postaveniu mužov a žien, trvalému, neinflačnému rastu,
vysokej konkurencieschopnosti a celkovej kvality života a ►životnej úrovne obyvateľov Slovenskej republiky a ostatných členských štátov EÚ.
Cieľom Európskej únie je tiež presadzovanie svojej identity na medzinárodnej
scéne, predovšetkým uskutočňovaním ►spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej
politiky, vrátane postupného utvárania spoločnej obrannej politiky.
EÚ chráni spoločné hodnoty, základné záujmy, nezávislosť a celistvosť únie
v súlade so zásadami Charty Organizácie Spojených národov, ►posilňuje
bezpečnosť únie vo všetkých smeroch, rozvíja a upevňuje ►demokraciu a právny
štát a rešpektuje ľudské práva a základné slobody.
Viac informácií o Európskej únii:
http://www.europa.eu – oficiálna web stránka EÚ
http://www.euroinfo.gov.sk
http://www.euractiv.com

►
►
►

1 Zmluva o Európskej únii (Maastrichtská zmluva) bola podpísaná 7. februára 1992 a okrem iného tiež novelizovala Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva podpísanú dňa 25. marca 1957, Zmluvu o založení Európskeho
spoločenstva atómovej energie podpísanú rovnako 25. marca 1957 a tiež Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele podpísanú 18. 4. 1951, ktorej platnosť už vypršala (dňa 23. júla 2002).
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Inštitucionálny systém EÚ
Európska únia ma jednotný inštitucionálny rámec, ktorý tvoria:
» Európsky parlament
» Rada Európskej únie
» Európska komisia
» Súdny dvor Európskych spoločenstiev
» Dvor audítorov.
Okrem týchto inštitúcií, ktoré disponujú legislatívnou, výkonnou, súdnou či
kontrolnou právomocou, pomáhajú Rade a Komisii aj dva orgány: Hospodársky
a sociálny výbor a Výbor regiónov s poradnou funkciou
Viac informácií:
Hospodársky a sociálny výbor:
► http://www.esc.eu.int
Výbor regiónov:
► http://www.cor.eu.int
Hospodárske a finančné ciele vytýčené v zakladajúcich zmluvách členskými
štátmi Európskej únie napomáhajú napĺňať aj ďalšie subjekty nimi ustanovené,
ktoré však majú samostatnú právnu subjektivitu, a to:
►
►

Európska centrálna banka a
Európska investičná banka.

Viac informácií:
http://www.ecb.int
http://www.eib.org
Mimo inštitucionálneho rámca plní významné úlohy pravidelný summit hláv štátov alebo predsedov vlád členských štátov, primárnym právom označovaný ako
Európska rada2.

2 Hlavy štátov alebo predsedov vlád členských štátov, ako aj predseda Európskej komisie, ktorým pomáhajú
ministri zahraničných vecí a ďalší člen Komisie, pravidelne zasadajú v Bruseli v súvislosti so stanovovaním
podnetov potrebných na rozvoj EÚ a určovaním všeobecných politickým smerov jej rozvoja. Európskej rade
predsedá vždy hlava štátu alebo predseda vlády štátu, ktorý zároveň vykonáva aj predsedníctvo Rady.
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1. Európsky parlament

2. Rada Európskej únie

Európsky parlament (EP)
je jedinou inštitúciou EÚ, o ktorej
zložení rozhodujú výlučne občania členských štátov prostredníctvom všeobecných a priamych volieb. Do jeho
právomocí patrí spolupodieľanie sa (spolu s Radou EÚ) na prijímaní právnych
aktov EÚ (najmä nariadení, smerníc a rozpočtu), kreovanie Komisie a následná
kontrola jej činnosti.
Európsky parlament má svoje „sídlo“ v Štrasburgu, kde sa koná 12 mesačných
plenárnych zasadnutí. Výbory EP sa schádzajú v Bruseli. Generálny sekretariát
EP a jeho správa sídlia v Luxemburgu.
V súčasnosti má EP podľa zmluvy 736 poslancov (v tomto volebnom období
prechodne 785 po pristúpení Bulharska a Rumunska k EÚ) volených na obdobie piatich rokov. Slovenská republika disponuje v EP 14-timi3 poslaneckými kreslami, ktoré sú obsadzované na základe volieb konaných podľa zákona
NRSR č.331/2003 Z.z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších
predpisov. Podľa tohto zákona môže byť do EP ►zvolený jednak občan Slovenskej republiky, alebo aj iný občan členského štátu EÚ, ktorý najneskôr v deň
volieb dovŕšil 21 rokov veku, má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a
nenastali u neho prekážky vo výkone volebného práva. Prvé voľby slovenských
zástupcov v EP sa konali v roku 2004. Od tohto roku tiež poslanci EP nesmú
zároveň vykonávať mandát v zákonodarnom zbore svojho štátu (zákaz dvojitého
mandátu)4.
Poslanci EP za Slovenskú republiku5 sa spolu s ostatnými zástupcami EP, zvolenými v iných členských štátoch, združujú najmä podľa politickej príslušnosti
do politických skupín EP (napr. socialistická skupina, skupina Európskej ľudovej strany a pod.). Podľa svojho uváženia si majú možnosť samostatne vybrať
►troch asistentov, ktorí im napomáhajú plniť ich funkcie. Ďalší personál EP s
počtom takmer 4500 stálych zamestnancov a okolo 800 dočasných pracovníkov, ktorí plnia najmä úlohy v rámci Sekretariátu EP, už podliehajú pri prijímaní
do zamestnania výberovému konaniu, ktorého sa môžu slobodne zúčastniť aj
slovenskí občania! (► pozri kapitolu III).

Rada Európskej únie je
hlavnou
►
zákonodarnou
inštitúciou EÚ s výnimkou
prípadov, kedy právne predpisy prijíma spoločne s Európskym parlamentom. Úlohou Rady je najmä zabezpečovať koordináciu všeobecných hospodárskych politík členských štátov a vykonávať svoju ► rozhodovaciu
právomoc.
Rada je zložená zo ► zástupcu každého členského štátu na ministerskej úrovni,
splnomocneného zaväzovať vládu tohto členského štátu (t.j. súčasných 27). Znamená to, že Rada reprezentuje najmä „hlasy členských štátov“. Ktorý minister
(event. štátny tajomník) za členský štát bude na zasadnutí Rady (zasadajúcej
najmenej raz za mesiac) prítomný, závisí od predmetu prerokovávanej problematiky (obsahu návrhu právneho aktu). Existuje ► deväť rôznych formácií Rady6.
Tej navyše ► predsedá striedavo každý členský štát po dobu ►šiestich mesiacov
(tzv. predsednícky štát).
Rada EÚ sídli v Bruseli, avšak aprílové, júnové a októbrové zasadania sa konajú v Luxemburgu. Disponuje približne ► 3300 stálymi zamestnancami a 50
dočasnými pracovníkmi, ktorí sú zamestnaní najmä na ► generálnom sekretariáte Rady a vyberaní na základe otvorených výberových konaní (► pozri kapitolu III). Ten vedie generálny tajomník - vysoký predstaviteľ pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku (v súčasnosti Javier Solana).
Za prípravu činností Rady a za vykonávanie funkcií (najmä pripomienkovanie
právnych aktov predložených Radou a nachádzanie spoločného konsenzu7 ), ktoré mu Rada zverí, zodpovedá výbor zložený zo stálych predstaviteľov členských
štátov ► COREPER (z fran. Comité des Représentants Permanents). COREPER
pozostáva buď zo stálych predstaviteľov členských štátov (t.j. veľvyslancov pri
EÚ, tzv. COREPER II) alebo ich zástupcov (COREPER I). Výboru tiež pomáhajú mnohé pracovné skupiny zložené zo ► zamestnancov rôznych ústredných a
iných orgánov členských štátov
Viac informácií o Rade EÚ:
► http://www.consilium.europa.eu

Viac informácií o Európskom parlamente:
► http://europarl.europa.eu
3 S účinnosťou od začiatku volebného obdobia EP 2009 – 2014 bude SR disponovať 13 poslaneckými kreslami
pozri ustanovenie článku 190 odsek 2 prvý pododsek Zmluvy o založení ES).
4 Poslanec EP dostáva plat podľa zákona č. 391/2004 Z.z. o plate poslanca Európskeho parlamentu a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (v súčasnosti dvojnásobok platu poslanca NR SR).
5 Sú to v abecednom poradí: Peter Baco, Edita Bauerová, Irena Belohorská, Monika Beňová, Arpád
Duka-Zólyomi, Milan Gaľa, Ján Hudacký, Miloš Koterec, Sergej Kozlík, Vladimír Maňka, Miroslav Mikolášik,
Zita Pleštinská, Peter Štastný a Anna Záborská.
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6 Rada zasadá vo formáciách: i) pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy (zasadajú ministri zahraničných
vecí), ii) pre ekonomické a finančné záležitosti (zasadajú ministri financií), iii) pre spravodlivosť a vnútorné
záležitosti, iv) pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravotníctvo a záležitosti spotrebiteľov, v) pre hospodársku
súťaž (vnútorný trh, priemysel a výskum), vi) pre dopravu, telekomunikácie a energetiku, vii) pre poľnohospodárstvo a rybolov, viii) pre životné prostredie a ix) pre vzdelanie, mládež a kultúru.
7 Napriek tomu, zasadnutie Rady zasadajúcej vo formácii ministrov pre poľnohospodárstvo a rybolov pripravuje
Zvláštny výbor pre poľnohospodárstvo.
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3. Európska komisia
Motorom európskej integrácie,
ktorý presadzuje záujmy Európskej
únie ako celku (najmä fungovanie
spoločného trhu) a je na vládach
členských štátov nezávislý, je Európska komisia (EK). Tá zabezpečuje uplatňovanie (kontrolu) ustanovení primárneho a sekundárneho práva EÚ, má vlastnú
rozhodovaciu právomoc a zúčastňuje sa na tvorbe aktov Rady a Európskeho parlamentu (prislúcha jej výlučná zákonodarná iniciatíva).
Komisia je kolegiálnou inštitúciou politicky zodpovednou Európskemu parlamentu. Komisia sa skladá z jedného štátneho príslušníka za každý členský štát
(t.j. súčasných 27). Členov Komisie (komisárov) ► vyberajú vlády členských
štátov a po spoločnej dohode s navrhovaným predsedom ich ako celok schvaľuje
Európsky parlament. Je vnútroštátnou (politickou) záležitosťou vlády každého
členského štátu, koho za komisára nominuje. Osobitné podmienky nie sú stanovené (vyžaduje sa „všeobecná kvalifikácia“ a „záruka úplnej nezávislosti“).
„Slovenským“ komisárom je Ján Figeľ. Ako každý komisár disponuje svojím
►osobným kabinetom, t.j. ním vybranými poradcami a asistentmi, podľa ich kvalifikácie a nie štátnej príslušnosti. Každý komisár je zodpovedný za jeden alebo
viac útvarov EK, predovšetkým generálnych riaditeľstiev8 (Jánovi Figeľovi podlieha GR pre vzdelávanie a kultúru).
V Komisii pôsobí takmer ► 23 tisíc stálych zamestnancov – úradníkov ES
a okolo 800 dočasných pracovníkov, ktorí sú prijímaní na základe otvoreného
výberového konania (►pozri kapitolu III) a pracujú v jej sídle v Bruseli.
Viac informácií o Európskej komisii:
►http://ec.europa.eu

Generálne riaditeľstvá a servisy Európskej komisie:
►http://europa.eu.int/comm/dgs_en.htm

8 V súčasnosti má EK nasledovné generálne riaditeľstvá - GR (angl. Directorate general - DG) a to: GR pre poľnohospodárstvo a vidiecky rozvoj, GR pre hospodárske a finančné záležitosti, GR pre zamestnanosť, sociálne
veci a rovnosť príležitostí, GR pre podnikanie a priemysel, GR pre rybolov a námorné záležitosti, GR pre zdravie
a ochranu spotrebiteľa, GR pre vnútorný trh a služby, GR pre regionálnu politiku, GR pre dane a colnú úniu, GR
pre hospodársku súťaž, GR pre vzdelávanie a kultúru, GR pre energetiku a dopravu, GR pre životné prostredie,
GR pre slobodu, bezpečnosť a spravodlivosť, GR pre informačnú spoločnosť a médiá, GR pre spoločné výskumn
centrum, GR pre výskum, GR pre rozvoj, GR pre rozširovanie, GR pre vonkajšie vzťahy, GR pre obchod, GR pre
rozpočet, GR pre komunikáciu, GR pre informatiku, GR pre preklady, GR pre personálnu politiku a administra
tívu a GR pre tlmočenie.
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4. Súdny dvor Európskych
spoločenstiev
Primárnym právom označovaný
len ako Súdny dvor, verejnosti skôr
známy ako Európsky súdny dvor,
pozostáva v súčasnosti z ► troch samostatných súdov, sídliacich v Luxemburgu:
► Súdneho dvora ES,
► Súdu prvého stupňa ES a
► Súdu pre verejnú službu EÚ,
ktoré zabezpečujú dodržiavanie primárneho a sekundárneho práva Európskej
únie, ako jediné ho autoritatívne interpretujú a sú ako jediné oprávnené rozhodovať o platnosti sekundárneho práva. Súd pre verejnú službu EÚ ako jediný súd
v prvom stupni rozhoduje o všetkých sporoch a žalobách medzi zamestnancami
inštitúcií EÚ a ich zamestnávateľom (príslušnou inštitúciou). Voči jeho rozhodnutiam, v druhom stupni, koná Súd prvého stupňa ES.
Na Súdnom dvore ES (SD ES) pôsobí 27 sudcov, jeden za každý členský štát
a osem generálnych advokátov. Za Slovenskú republiku bol v roku 2004 vymenovaný prof. Ján Klučka, ktorý ako sudca tohto súdu predsedal od októbra 2006
do októbra 2007 jeho siedmej komore (senátu). V súčasnosti (od roku 2006 do
roku 2012) Slovensko disponuje aj možnosťou nominovať „svojho“ generálneho
advokáta, je ním prof. Ján Mazák.
Súd prvého stupňa ES (SPS ES) je podobne ako Súdny dvor obsadený jedným
sudcom za každý členský štát. Za Slovenskú republiku bol v roku 2004 vymenovaný (spoločnou dohodou všetkých členských štátov) JUDr. Daniel Šváby.9
Všetci sudcovia oboch súdov, vrátane generálnych advokátov, si zriaďujú svoj
► osobný kabinet, pozostávajúci z troch právnikov a asistentov, ktorých si nevyberajú podľa štátnej príslušnosti, ale najmä súčasnej znalosti francúzskeho a anglického jazyka, vrátane perfektnej orientácie v komunitárnom práve.
Sudcovia Súdu pre verejnú službu EÚ (SVS EÚ) sú vymenovaní na základe jednomyseľného rozhodnutia Rady EÚ po porade s nezávislým výborom,
ktorý na základe ► výberového konania zostavuje zoznam kandidátov, ktorých
počet zodpovedá aspoň dvojnásobku počtu sudcov, ktorí majú byť vymenovaní. Zo siedmych sudcov SVS EÚ nie je nikto štátnym príslušníkom Slovenskej
republiky.
9 Sudcovia Súdneho dvora ES a Súdu prvého stupňa ES, ako aj generálni advokáti SD ES, sú oficiálne vymenúvaní na základe spoločnej dohody vlád členských štátov na obdobie šiestich rokov podľa nominácií jednotlivých
vlád členských štátov.
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Na všetkých troch súdoch EÚ pôsobí takmer ► 1300 stálych zamestnancov
– úradníkov ES a okolo 400 dočasných pracovníkov (väčšina z nich sú prekladatelia a tlmočníci), ktorí sú prijímaní na základe otvoreného výberového konania (► pozri kapitolu III).

s riadením programov Spoločenstva13.
Viac informácií o agentúrach:
► http://europa.eu/agencies/index_sk.htm

►

Medziinštitucionálne orgány sú subjekty zriadené spoločnými rozhodnutiami viacerých inštitúcií a orgánov EÚ, ktorým pomáhajú v určitej činnosti. V
súčasnosti sem zaraďujeme:

5. Dvor audítorov

» Úrad pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev
pozri: http://publications.europa.eu/index_sk.htm

Viac informácií o Súdnom dvore Európskych spoločenstiev (súdoch EÚ):
http://www.curia.eu

Významnú úlohu kontroly všetkých účtov ostatných
inštitúcií,
orgánov
a agentúr Európskej únie, ako aj vnútroštátnych ústredných, miestnych, či
regionálnych subjektov nakladajúcich s prostriedkami rozpočtu EÚ, zohráva
„najmladšia“ inštitúcia – Dvor audítorov (známy aj ako Účtovný dvor) so sídlom
v Luxemburgu.
Dvor audítorov sa skladá z jedného štátneho príslušníka za každý členský štát,
pričom príslušníkov nominujú ich vlády samostatne a vymenúva Rada. Za Slovenskú republiku funkciu člena Dvora audítorov vykonáva Július Molnár, ktorého ► osobný kabinet pozostáva zo štyroch úradníkov a niekoľkých stážistov.
Ostatní zamestnanci Dvora audítorov sú prijímaní na základe otvorených výberových konaní (► pozri kapitolu III).

» Európsku školu verejnej správy a
pozri: http://www.europa.eu/eas/index_en.htm
» Úrad pre výber pracovníkov Európskych spoločenstiev.
Výberové konania na pracovné miesta, obsadzované predovšetkým dočasnými
pracovníkmi v agentúrach a medziinštitucionálnych orgánoch, sú organizované
prostredníctvom Úradu pre výber pracovníkov (► pozri kapitolu III).

Viac informácií o Dvore audítorov:
http://www.eca.eu

►

6. Agentúry a medziinštitucionálne orgány Európskej únie
Agentúry EÚ sú zriaďované sekundárnym právom alebo osobitnými dohodami na rôzne špecializované činnosti. Rozlišujeme:
» agentúry Spoločenstva, ktoré majú osobitnú právnu subjektivitu a napĺňajú
ciele Európskych spoločenstiev (prvého piliera EÚ)10;
» agentúry spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky zabezpečujúce
technické, vedecké alebo riadiace úlohy v druhom pilieri EÚ; 11
» agentúry pre policajnú a justičnú spoluprácu v trestných veciach pôsobiace v treťom pilieri EÚ a podporujúce spoluprácu členských štátov v boji proti
medzinárodnému organizovanému zločinu12 a
» výkonné agentúry, ktoré sú dočasne poverené niektorými úlohami v súvislosti

12

10 V súčasnosti sú to: Agentúra Spoločenstva na kontrolu rybného hospodárstva, Európska agentúra pre
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, Európska agentúra pre bezpečnosť letectva, Európska agentúra pre
bezpečnosť sietí a informácií, Európska agentúra pre chemické látky, Európska agentúra pre lieky, Európska
agentúra pre obnovu, Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských
krajín, Európska agentúra pre základné práva, Európska environmentálna agentúra, Európska nadácia pre
odborné vzdelávanie, Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok, Európska námor
ná bezpečnostná agentúra, Európska železničná agentúra, Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú
závislosť, Európske stredisko na prevenciu a kontrolu chorôb, Európske stredisko pre rozvoj odborného
vzdelávania, Európsky úrad pre bezpečnosť potravín, Prekladateľské stredisko pre inštitúcie Európskej únie,
Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu a Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín.
11 Ide o tri agentúry: Európska obranná agentúra, Inštitút Európskej únie pre bezpečnostné štúdie a Satelitné
stredisko Európskej únie.
12 Do tejto skupiny zaraďujeme Európsku jednotku pre súdnu spoluprácu, Európsku policajnú akadémiu
a Európsky policajný úrad.
13 Sem patrí Výkonná agentúra pre verejné zdravie, Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálnu oblasť
a kultúru, Výkonný orgán pre konkurencieschopnosť a inovácie.
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7. Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO)
V roku 2002 bol v záujme efektívneho a hospodárneho využitia prostriedkov určených na výber úradníkov
a ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev zriadený Úrad pre výber
pracovníkov Európskych spoločenstiev.14
EPSO pomáha inštitúciám, orgánom, úradom a agentúram zriadeným primárnym právom alebo na ich základe s otvorenými výberovými konaniami a výberom ostatných pracovníkov. Iba vo výnimočných prípadoch a so súhlasom úradu môžu inštitúcie EÚ uskutočniť vlastné otvorené výberové konanie s cieľom
uspokojiť osobitné požiadavky na vysokošpecializovaných zamestnancov.
Všetky podrobnosti o výberových konaniach EPSO sú uvedené v nasledujúcich kapitolách.
Viac informácií :
► http://www.europa.eu/epso
(webstránka je dostupná len v anglickom, nemeckom a francúzskom jazyku)

II. EURÓPSKA ÚNIA
AKO PERSPEKTÍVNY ZAMESTNÁVATEĽ
1. Prečo sa stať pracovníkom inštitúcie EÚ?
Na prvý pohľad sa zdá, že medzi hlavné motívy, ktoré stoja za rozhodnutím
uchádzať sa o prácu v inštitúciách EÚ, sú najmä ► finančné dôvody a očakávané ► vysoké spoločenské ohodnotenie. V skutočnosti je zamestnanie v EÚ
rozsiahlejšou výzvou, spočívajúcou najmä vo výkone ► rozmanitej a meniacej
sa náplne práce ► v multikultúrnom prostredí a v možnosti ►kariérneho rastu,
ktorý závisí jednak od schopností vykonávať pridelené úlohy (vyžaduje sa skutočne plné nasadenie!), ale tiež od služobného veku zamestnanca a samozrejme
dosiahnutého vzdelania a jazykových znalostí.

„Realizácia kariérneho postupu je v európskych inštitúciách dlhodobou
záležitosťou. Sú tu presne stanovené pravidlá, ktoré v porovnaní s akýmkoľvek privátnym subjektom vyznievajú až rigidne, avšak v porovnaní s národnou
administratívou zabezpečujú v tomto obrovskom systéme - takmer 40 000 ľudí,
garancie transparentnosti a objektívnosti. Zároveň sa tiež pohybujete v prostredí
s vysokým zastúpením ambicióznych a aj schopných ľudí!“
Práca v tomto dynamickom prostredí inštitúcií EÚ je aj pre občanov Slovenskej
republiky – súčasných zamestnancov EÚ, vítaným obohatením ich osobného
života, pričom tak majú zároveň jedinečnú možnosť intenzívne bližšie spoznávať život a mentalitu občanov iných členských štátov a posúvať aj hranice svojich znalostí a schopností:
„Práca v európskych inštitúciách má viaceré výhody (práca v stimulujúcom
medzinárodnom prostredí; spoluúčasť pri príprave mimoriadne dôležitých politík
ovplyvňujúcich krajiny EÚ, ako aj ostatný svet, zodpovedajúce finančné ohodnotenie práce, veľmi dobré sociálne zabezpečenie atď.), avšak aj viaceré nevýhody
(zvyčajne dlhší čas strávený v práci, nedostatok širšieho zázemia, odlúčenie od
rodiny a priateľov na Slovensku, náročnejšie zabezpečenie kultúrneho programu
– jazykové bariéry, iné preferencie, klimatické podmienky atď.).“

Dušan Chrenek
– Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre
poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka.

Vedie kolektív spolupracovníkov, ktorí majú
na starosti vzťahy s kandidátskymi krajinami
(Chorvátsko, Turecko, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko) a potenciálnymi
kandidátskymi krajinami (Albánsko, Srbsko,
Čierna Hora, Bosna a Hercegovina) v poľnohospodárstve, vrátane prístupových rokovaní, monitorovacieho procesu, predvstupovej
pomoci a obchodných vzťahov. V budúcnosti by rád naďalej pôsobil v oblasti zahraničných vzťahov, napr. na zastúpení Európskej
komisie.

14 Pozri rozhodnutie Európskeho parlamentu, Rady, Komisie, Súdneho dvora, Dvora audítorov, Hospodárskeho
a sociálneho výboru, Výboru regiónov a Európskeho ombudsmana z 25. júla 2002 o zriadení Úradu pre výber
pracovníkov Európskych spoločenstiev (Úradný vestník ES L 197, 26.7. 2002, s. 53 – 55).
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Väčšina práce pre inštitúcie EÚ je vykonávaná v Bruseli alebo Luxemburgu, avšak je možné získať pracovné miesto aj v zastúpeniach alebo delegáciách
Komisie po celom svete. Inštitúcie EÚ sú veľkým lákadlom predovšetkým pre
► absolventov vysokých škôl, ktorí sa v nich môžu po úspešnom absolvovaní
otvoreného výberového konania zamestnať a odštartovať tak sľubnú kariéru
hneď na začiatku svojej profesionálnej dráhy. Nemenej zaujímavé je tiež vytvorenie podmienok pre ► ďalšie vzdelávanie zamestnancov, najmä v oblasti zlepšenia jazykovej vybavenosti, čo sa pozitívnym spôsobom odráža na ich ďalšom
kariérnom postupe, či už v rámci inštitúcií EÚ alebo aj v iných, najmä medzinárodných organizáciách.
Mnoho uchádzačov o zamestnanie zase považuje za jeden z hlavných dôvodov
svojho záujmu o prácu v inštitúciách EÚ možnosť napomáhať rozvoju ► európskej myšlienky a byť pri ► tvorbe a implementácii rôznych politík EÚ, ktoré
majú svoje hmatateľné výsledky v živote obyvateľov 27 členských štátov.

Juliana Pogáčová – Súdny dvor Európskych spoločenstiev, kabinet sudcu J. Klučku.

Jej pracovná náplň pozostáva z prípravy spisov v jednotlivých veciach pre sudcu
a referendárov a ich prvotná právna analýza. Ako hlavná asistentka sudcu koordinuje prácu sekretariátu. Vyhľadáva potrebnú judikatúru a doktríny z vnútroštátneho práva a práva Spoločenstva. Archivuje právne, administratívne a pracovné
dokumenty. Napomáha pri organizácii slovenských návštev študentov, sudcov,
advokátov a.i. na Súdnom dvore. Perfektne ovláda francúzsky a anglický jazyk.
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Život Slovákov v Bruseli
Vo všeobecnosti sú sídlami inštitúcií EÚ významné európske metropoly
(Brusel, Luxemburg, Štrasburg), čomu zodpovedajú aj vyššie životné náklady.
Najväčšie náklady pre Slovákov pracujúcich v Bruseli, či Luxemburgu súvisia
s ► bývaním.
Katarína Lipovská zamestnaná v Európskej komisii na generálnom riaditeľstve
pre životné prostredie, dodáva:
„Rozdiely vyplývajú z polohy lokality – jednak v rámci mesta Brusel sú „dobré“
a teda drahšie oblasti a lacnejšie (zvyčajne menej bezpečnejšie s ťažšou dostupnosťou a menšou kvalitou prostredia), alebo lokality v priľahlých sídlach, ktoré
majú zvyčajne vyšší štandard (zeleň a domová zástavba) a sú relatívne lacnejšie, avšak treba počítať s časovo náročnou dopravou (i keď Belgicko disponuje
výbornou diaľničnou sieťou, v čase dopravnej špičky prekonanie vzdialenosti 20
– 30 km môže trvať až 1 hodinu). Samotné náklady na bývanie sú vo všeobecnosti
od 600 – 800 € (nájom za 1 „chambre“ – v našom ponímaní 2-izbový byt, plus
tzv. „charges“ – výťah, upratovanie spoločných priestorov, záhradník a k tomu
poplatky za energie, internet a pod.) až po 1000 – 1200 € za väčší byt či dom.
Cena sa odlišuje aj od toho, či je byt zariadený alebo nie. Existujú určité rozdiely
aj v štandardoch vybavenia, ako napr. pračka - nie vždy je v byte k dispozícii, iba
v pivničných priestoroch, resp. pri menších bytoch je potrebné využívať verejné
práčovne. Ostatné náklady sú porovnateľné s nákladmi na Slovensku v prepočte
k platovým podmienkam, čo znamená, že v Belgicku je vyššia cenová hladina. K
špecifikám patria ešte jednorazové poplatky, napr. tzv. regionálna daň (asi 150 €
ročne na hlavu rodiny) a napr. poplatky za auto (variabilné od typu motora).
Užitočným záchytným bodom sú pre „čerstvých“ zamestnancov inštitúcií EÚ
služby asistenčných kancelárií jednotlivých inštitúcií, napr. ► Welcome Office Európskej komisie v Bruseli, či Luxemburgu, ktoré poskytujú informácie
o ubytovacích možnostiach, školách a pod.
Belgické úrady zriadili ► Informačnú kanceláriu Brusel – Európa, ktorá
na svojej internetovej stránke poskytuje podrobné informácie a rady pri presťahovaní sa do Bruselu aj v anglickej verzii. Podobné informácie o Luxembursku
a spôsobe života v tejto krajine poskytuje oficiálna internetová stránka Národnej
kancelárie cestovného ruchu Luxemburska.
Nemenej dôležitá je otázka ► premiestnenia svojich rodinných príslušníkov
a ich možnosti v sídlach inštitúcií EÚ.
► Zamestnávaniu občanov Slovenskej republiky v Belgicku príliš nenapomáha
doposiaľ pretrvávajúce neotvorenie tunajšieho pracovného trhu. Opačná situácia
nastáva od 1. januára 2008 v Luxembursku, ktoré svoj pracovný trh definitívne
otvára aj pre štátnych príslušníkov SR.
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„Uplatnenie rodinných príslušníkov je v súčasnosti stále formálne obmedzené
prechodným obdobím, kedy pracovný trh nie je plne otvorený a preto je potrebné
pracovné povolenie (administratívne náročný proces najmä pre potenciálneho
zamestnávateľa). Z praktického hľadiska, v prípade práce v súkromnom sektore,
je vo všeobecnosti nevyhnutná znalosť aspoň dvoch z troch úradných jazykov
v Belgicku (francúzština, flámčina a nemčina) a tiež anglického jazyka. Iritujúcim faktorom môže byť vysoké daňové zaťaženie (50%),“ uviedla Katarína
Lipovská.

Zodpovedné inštitúcie momentálne riešia problém nedostatočných kapacít (v súvislosti so vstupom nových krajín po roku 2004) a rokujú s belgickými autoritami
o vytvorení nových školských komplexov, v ktorých by v dohľadnej budúcnosti
mala pôsobiť aj slovenská sekcia. Zabezpečenie odborných pedagogických kapacít je úlohou Ministerstva školstva SR. Slovenská škôlka tiež nie je k dispozícii,
existujú predškolské zariadenia poskytované inštitúciami, verejné a súkromné.
Náklady sú značne vysoké (500 až 800 € mesačne je cena za škôlky súkromné,
alebo v rámci inštitúcií, kde sa z platu odpočítava fixné percento).“

V súvislosti so ► sociálnym zabezpečením tvoria napríklad odvody v Belgicku 13,07 % z hrubého príjmu. Belgický dôchodkový systém je rozdelený na
štyri základné schémy podľa profesionálnej kariéry, zárobku v priebehu života
a rodinnej situácie. Dôchodkový vek pre mužov je v Belgicku 65 rokov a pre
ženy 62 rokov (do roku 2009 by sa mal rozdiel vymazať) a v Luxembursku tiež
65 rokov s možnosťou odchodu do predčasného dôchodku dosiahnutím 57 až
60 rokov. Minimálna doba poistenia na získanie nároku v Luxembursku je 120
mesiacov (10 rokov).

Viac informácií:
► http://www.ont.lu

Poskytovanie ► zdravotnej starostlivosti je taktiež viazané na platenie odvodov a registráciu v systéme zdravotného poistenia. V Belgicku výška poistného
závisí od množstva faktorov, najmä od výšky príjmu. Pri každej návšteve lekára
alebo inom poskytnutí lekárskej starostlivosti je potrebné bezprostredne zaplatiť
za všetky úkony! Lekár následne vystaví potvrdenie o poskytnutej starostlivosti.
Až po predložení tohto potvrdenia sa prepláca pacientovi časť nákladov. Zvyšná
časť, ktorá nie je preplatená je vlastným príspevkom poistenca a nazýva sa „remgeld“. Ak napríklad lekár predpíše liek, pacient nemusí zaňho platiť celú sumu,
iba „remgeld“.
► Moderné zariadenia zdravotnej starostlivosti sa nachádzajú takmer
v každej obytnej štvrti tak v Belgicku, ako aj Luxembursku.

Viac informácií:
► http://www.blbe.irisnet.be

Výchovu a vzdelávanie ► detí ponúka široká sieť škôl a univerzít. Pre cudzincov je obľúbená najmä Európska škola, alebo Francúzske lýceum (Lycée Français), Nemecká škola (Deutsche Schule), Britská škola (British School), či Medzinárodná škola. Kvalita domácich (belgických či luxemburských) škôl je pritom
rovnako na výbornej úrovni. Dostupná je tiež ► predškolská starostlivosť, najmä
detské jasle a škôlka. Obľúbené sú služby domácich opatrovateliek (au-paire).
V tejto súvislosti Katarína Lipovská dodáva: „V súčasnosti v rámci systému
európskych škôl (tzv. „European schools“) neexistuje slovenská sekcia.
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Vo voľnom čase sa Slováci stretávajú na aj spoločenských podujatiach, ktoré
pre nich pripravuje ► Slovenský krajanský spolok so sídlom v Bruseli.
„Krajanský spolok je dobrovoľnou organizáciou, ktorá pôsobí v Belgicku už
niekoľko rokov. Je založená na dobrovoľnej báze aj pokiaľ ide o vykonávanie
funkcií, ktoré nebývajú odmeňované. Jednotlivé aktivity spolku sú oznamované
vždy priebežne, vzhľadom na spoločenské, kultúrne alebo športové podujatia,
ktoré sa v Belgicku konajú resp. sú organizované s účasťou slovenských partnerov.
Spektrum aktivít spolku sa v posledných rokoch podstatne rozšírilo aj tým,
že pribúdajú rôzne slovenské zastúpenia, počet Slovákov sa taktiež zvyšuje
obsadzovaním buď dočasných alebo stálych miest, či už v súkromných podnikoch, vo výskume, na univerzitách alebo v európskych inštitúciách. Výhodou je
taktiež prepojenie na iné komunity, čím sa obohacujú kontakty a vzniká možnosť prezentovať Slovensko ako staronovú súčasť zjednotenej európskej rodiny“,
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dodáva predsedníčka spolku Ing. Valéria Compernolle. Po dlhoročnom pôsobení
v medzinárodnom prostredí a praxi v privátnom sektore v Bruseli pracuje teraz
už niekoľko rokov pre inštitúcie EÚ. Určitým spôsobom sa snaží „vytvoriť most
medzi starými a novými členskými štátmi, ktorých záujmy sú niekedy rozdielne
- keďže však existujú viaceré platformy, na ktorých sa usadlíci majú možnosť
stretávať, každý si môže vybrať podľa svojej momentálnej inšpirácie“.

2. Kategorizácia pracovníkov – verejná služba Európskej únie
(charakteristika pracovnoprávnych vzťahov EÚ)

O viaceré kultúrne podujatia určené nielen pre Slovákov sa tiež stará
Dom slovenských regiónov - spoločné zastúpenie slovenských samosprávnych krajov (VÚC) so sídlom v Bruseli, ktorý napríklad organizuje
„dni Slovenska v Bruseli“, výstavy súčasného slovenského výtvarného umenia
a pod.

Verejná služba Európskej únie je podobná režimu štátnej správy
v ktoromkoľvek európskom štáte, nakoľko jej zamestnanci vykonávajú prakticky všetky funkcie bežnej štátnej správy.
Výkon práce pre inštitúcie Európskej únie podlieha viacerým modifikáciám
v závislosti od druhu pracovného pomeru, na základe ktorého pracovník zakladá
svoj pracovný vzťah pre príslušnú inštitúciu EÚ. Aj z hľadiska spôsobu prijímania pracovníkov (druhu ich pracovného pomeru) rozoznávame:
a) stálych zamestnancov (úradníci Európskych spoločenstiev),
b) dočasných zamestnancov,
c) pracovníkov na dohodu,
d) národných expertov a
e) stážistov.

Viac informácií:

A. Stáli zamestnanci (pracovný pomer na dobu neurčitú)15

Viac informácií:
► http://www.slovspolok.be ► e-mail: kontakt@slovspolok

►

► http://www.skregions.eu ► e-mail: skregions@skregions.eu
► adresa: Avenue Cortenbergh 89, Brusel 1040

Na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska vykonáva pastoračnú a
duchovnú starostlivosť pre Slovákov, ktorí žijú a pracujú v Bruseli, Luxemburgu
a Štrasburgu ► Slovenská katolícka misia.
Viac informácií:
► http://www.skmbrussels.be/

Užitočné rady a skúsenosti nájdete aj na webstránke o Slovákoch a pre Slovákov
žijúcich v Bruseli:
► www.belgicko.exil.sk

Ministerstvo zahraničných vecí SR sa rovnako usiluje o vybudovanie ► Slovenského domu v Bruseli, ktorý by zohrával významnú úlohu najmä pri posilňovaní kultúrnej dimenzie zahraničnej politiky Slovenskej republiky.

Stáli zamestnanci – úradníci Európskych spoločenstiev (angl. Permanent
officials - Officials of the European Communities), vykonávajúci širokú paletu
úloh, sú rozdelení do dvoch kategórií:
» administrátori (AD) a
» asistenti (AST).
Administrátori zohrávajú kľúčovú úlohu v legislatívnych a rozpočtových
procesoch EÚ, vrátane koordinácie hospodárskych politík členských štátov,
zúčastňovaní sa na negociáciách s nečlenskými štátmi, pomoci pri správnom
fungovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky alebo zabezpečovaní uniformného výkladu a uplatňovania komunitárneho práva. Jedným zo špecifík práce je
teda vysoká miera zodpovednosti úradníkov prakticky už od začiatku ich kariéry
v ktorejkoľvek inštitúcii.
Asistenti plnia naopak dôležité úlohy v rámci vnútorného manažmentu inštitúcií EÚ, najmä v oblasti ich rozpočtu, personalistiky, informačných technológií
alebo knihovníctva. Taktiež môžu asistovať pri implementácii rôznych politík
v pôsobnosti EÚ alebo vykonávať administratívne úlohy.
Úradníci, ktorí pracujú ako asistenti môžu byť ► preradení do kategórie administrátorov po splnení „certifikačnej procedúry“. Toto umožňuje vybraným zamestnancom, ktorí preukázali potenciál vykonávať úlohy na pozícii administrátora,
absolvovať povinné tréningové moduly a zúčastniť sa na záverečných skúškach.
Pokiaľ uspejú, môžu sa uchádzať o miesta administrátorov.
15 Podrobnejšie pozri http://ec.europa.eu/civil_service/job/official/index_en.htm.
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Úspešný kandidát na zamestnanie v inštitúcii EÚ je najskôr vedený ako úradník v ► skúšobnej dobe. Jeho vymenovanie na stáleho úradníka je možné až po
uplynutí ► deväťmesačnej skúšobnej doby.
Pracovné výkony všetkých úradníkov sú ► hodnotené v každoročnej správe,
ktorá má priamy dopad na ich ďalší kariérny postup, vrátane povýšenia do ďalšej
triedy v kariérnom rebríčku danej inštitúcie.
Kariérny systém všetkých úradníkov EÚ pozostáva zo ► 16 tried, ktorým
zodpovedá aj rozdielna výška mzdy. Asistenti (AST) môžu byť zaradený od 1.
až 11. triedy, kým administrátori (AD) začínajú v 5. triede a počas svojej kariéry
môžu dosiahnuť až najvyššiu - 16. triedu.
Mzdové aj pracovné podmienky sú pre potenciálnych úradníkov taktiež
značným lákadlom. Základná mesačná mzda úradníka je iba počiatočný bod.
Pre určenie skutočnej výšky príjmu je nutné k uvedenej sume pripočítať aj rôzne
príplatky v závislosti od situácie zamestnanca – napr. príplatok za vysťahovanie
vo výške 16% zo základnej mzdy. Od takto získanej sumy je však treba odpočítať príspevky na sociálne a zdravotné zabezpečenie a daňové úhrady.
Každá zo 16 tried má 5 stupňov (najvyššia má len tri). V základnej 1.triede
v prvom stupni je ► nástupný plat takmer 2.500€, v 5.triede 5.000€, 10.triede
takmer 7.500€ a v najvyššej triede viac než 15.000€. Medzi prvým a piatym
stupňom je rozdiel od 300 do 1500€.
Každý úradník ► postupuje v rámci 16-tich tried v závislosti od služobného veku
- každé dva roky dochádza k jeho preradeniu na vyšší stupeň, a to až do doby,
kedy je úradník povýšený do ďalšej triedy alebo dosiahne posledný služobný
stupeň v danej triede.
Mzda úradníka ► nepodlieha vnútroštátnemu zdaneniu. Namiesto toho sa zdaňuje progresívnou komunitárnou daňou, príjmy z ktorej putujú naspäť do európskeho rozpočtu a jej výška sa v súčasnosti pohybuje od 8 % do 45 %.
Stáli zamestnanci obyčajne odchádzajú do ► dôchodku vo veku 63 rokov,
avšak je možné poberať aj predčasný dôchodok v redukovanej výške už od 55
rokov, alebo naopak pracovať až do 67 rokov. Výška dôchodku môže v závislosti
od odpracovaných rokov dosiahnuť až 70 % základnej mzdy.
Podobne ► zdravotné poistenie úradníka pokryje úhradu 80 % liečebných
nákladov v prípade väčšiny medicínskych úkonov. Zamestnanec je taktiež za
stanovených podmienok oprávnený na príjem plnení vyplývajúcich z úrazového
poistenia a poistenia v prípade chorôb z povolania.
Úradníci EÚ majú každoročne nárok na ► 24 dní dovolenky. Okrem toho existujú špeciálne pravidlá pre poskytnutie voľna v prípade uzatvorenia manželstva,
zmene bydliska, smrti príbuzných, vážnych ochorení, narodenia dieťaťa a pod.
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Nábor stálych zamestnancov
Prebieha na základe ► otvorených výberových konaní, ktoré sú zvyčajne
organizované v prípade administrátorov pre triedy 5 až 8 a v prípade asistentov
pre triedy 1 až 4. Pracovné zaradenie nového úradníka z hľadiska kariérneho systému inštitúcie zodpovedá úrovni skúšky, ktorú uchádzač úspešne absolvoval.
Priebeh otvorených výberových konaní je detailne rozobratý v kapitole III
tejto brožúry.
Výberové konania sú zverejňované podľa potreby na webstránke:
► Európskeho úradu pre výber pracovníkov http://europa.eu/epso
alebo v ► Úradnom vestníku EÚ http://eur-lex.europa.eu/sk/index.htm » Úradný
vestník » čiastka „C“ (informácie a oznámenia) s príponou „A“.
Obdobné výberové konania sú aj pre nábor stredného managementu (Heads
of unit) a senior managerov (napr. generálni riaditelia, ich zástupcovia a pod.),
ktorí sa nachádzajú v triedach AD9 až AD12.
Viac informácií:
► http://ec.europa.eu/civil_service/job/managers/index_en.htm

B. Dočasní pracovníci
Dočasní pracovníci (angl. Temporary staff/agents) sú zamestnávaní na výkon
vysoko špecializovaných alebo dočasných úloh, personálnej výpomoci v prípade
krátkodobého nedostatku pracovníkov (s rovnakou náplňou práce ako v prípade
úradníkov), pre osobitné potreby kabinetu komisára alebo z dôvodu špecifických požiadaviek v rámci vedeckého sektoru (títo pôsobia v niektorom z rôznych
výskumných centier zriadených Európskou úniou).
Pravidlá týkajúce sa ► dĺžky trvania pracovných zmlúv s dočasnými pracovníkmi a ich následné predlžovanie sa v jednotlivých prípadoch líšia, v zásade
však môžu byť uzatvorené maximálne na obdobie od ► niekoľkých týždňov až
do šiestich rokov. Trvanie pracovného pomeru tých dočasných pracovníkov,
ktorí plnia úlohy výlučne pre potreby kabinetu komisára, sa rovná dĺžke trvania
jeho ► funkčného obdobia.
Dočasní pracovníci podliehajú každoročnému ► pracovnému hodnoteniu
rovnako ako stáli zamestnanci, pričom ► mzda, ďalšie zamestnanecké výhody
a pracovné podmienky sú prakticky totožné. To sa týka najmä mzdových príplatkov, dávok sociálneho zabezpečenia vyplývajúcich zo zdravotného poistenia
a odvodov do dôchodkového systému, dovolenky, ale aj pracovnej doby a daňovej povinnosti.

23

Na dočasných pracovníkov sa taktiež vzťahuje podpora v nezamestnanosti
po skončení výkonu práce podľa pracovnej zmluvy.
Nábor dočasných pracovníkov
Ak inštitúcia hľadá vysoko špecializovaných pracovníkov, obsadzuje pozíciu
na plnenie dočasných úloh, či potrebuje personálnu výpomoc, zasiela oznámenie ►Stálemu zastúpeniu členského štátu a taktiež ho publikuje na ► webstránke EPSO. V prípade Komisie tiež príslušné generálne riaditeľstvo môže zverejniť nábor na svojej vlastnej webstránke.
Nevyhnutné je preto neustále monitorovať internetové stránky:
► Stáleho zastúpenia Slovenskej republiky pri EÚ v Bruseli
www.mzv.sk/szbrusel
► Európskeho úradu pre výber pracovníkov
http://europa.eu/epso [sekcia Non-permanent post]
► jednotlivých generálnych riaditeľstiev Európskej komisie
http://ec.europa.eu/dgs_sk.htm.
Dočasní pracovníci sú taktiež vyberaní z online databázy, najmä v prípadoch
náboru špecializovaných pracovníkov. Stačí sa len zaregistrovať (vyplniť osobné
údaje a životopis) a čakať na e-mailový, či telefonický kontakt!
Registrácia:
https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/open_applications/
(EUROPA – European Commission – DG Personnel and Administration - EU
CV online).
Nezabudnite udeliť súhlas na uverejnenie Vášho CV (kliknite na úvodnej stránke
vašej registrácie na ► make my CV accessible) a vstúpte do databázy zo svojho
konta aspoň raz za 6 mesiacov!
V prípade záujmu o prácu v niektorom výskumnom centre EÚ je potrebné
sa zaregistrovať a vyplniť elektronickú žiadosť na ► http://cordis.europa.eu/
elsa/. Akonáhle uchádzač vyplní ► povinné polia tejto žiadosti, jeho „konto“
je aktívne a elektronická žiadosť, ktorú možno kedykoľvek upraviť, ostáva
v platnosti 12 mesiacov (tzv. ELSA DATABASE). Na zadaný e-mail dostane
uchádzač potvrdenie o registrácii a osobné číslo.
Uchádzač následne čaká na (telefonické) kontaktovanie a interview v prípade,
ak je jeho profil vhodný pre prázdnu pracovnú pozíciu.

C. Pracovníci na dohodu
Existujú dva druhy pracovníkov na dohodu (angl. Contract agents). V rámci
prvej skupiny (tzv. contract staff „3a“) môžu nájsť takíto pracovníci svoje uplatnenie napríklad na:
» generálnych riaditeľstvách Komisie pri plnení podporných administratívnych
alebo manuálnych úloh,
» agentúrach Európskej únie (agentúry Spoločenstva, agentúry spoločnej
zahraničnej a bezpečnostnej politiky, agentúry pre policajnú a justičnú spoluprácu v trestných veciach, výkonné agentúry),
» zastúpeniach Európskej komisie v členských štátoch a
» delegáciách Európskej komisie po celom svete.
Uvedení pracovníci na dohodu profitujú predovšetkým z vyhliadky na dlhodobejšie zamestnanie, nakoľko doba výkonu práce môže byť v pracovnej zmluve
stanovená až na ► 5 rokov, pričom je možné ju predĺžiť maximálne o ďalších
5 rokov. Za určitých podmienok nie je vylúčená ani zmena zmluvných podmienok na pracovnoprávny vzťah na dobu neurčitú.
Druhá skupina (tzv. contract staff „3b“) vykonáva najmä na generálnych
riaditeľstvách Komisie iné než podporné administratívne a manuálne úlohy.
Ich potreba sa stáva aktuálnou najmä pri dočasnom nedostatku úradníkov
vyplývajúceho napríklad zo zdravotných dôvodov úradníkov ES, ich materskej
(rodičovskej) dovolenky, zvýšenej pracovnej záťaže alebo nutnosti výkonu práce
v špecializovanej oblasti.
Pracovníci na dohodu patriaci do tejto kategórie nemôžu očakávať uzavretie
zmluvy ► na obdobie dlhšie ako 3 roky. Na druhej strane, regulovaná je aj minimálna doba výkonu práce, ktorá nesmie byť kratšia ako 3 mesiace.
Existuje široká paleta pracovných miest obsadzovaných pracovníkmi na dohodu, ktoré vyžadujú rôzne kvalifikačné predpoklady. Ako už bolo uvedené vyššie,
doba výkonu práce môže byť dohodnutá na obdobie od niekoľkých mesiacov
až po niekoľko rokov, resp. za stanovených podmienok môže byť zmluva
uzatvorená na dobu neurčitú. V dôsledku toho sú pracovníci na dohodu rozdelení
do ► 18 tried a 4 funkčných skupín podľa druhu vykonávanej práce:
funkčná skupina

trieda (plat od – do)

charakter úloh (príklady)

IV

13 – 18
od 2900 do 6000 €
8 – 12
od 2200 do 4200 €
4–7
od 1700 do 2900 €
1–3
od 1700 do 2400 €

administratívne, jazykové, poradenské

III
II
I
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riadiace, účtovníctvo, vypracovávanie
návrhov a konceptov
kancelárske práce
manuálne a podporné administratívne
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V rámci funkčnej skupiny závisí konkrétne ► pracovné zaradenie od ► kvalifikácie a predchádzajúcich pracovných skúseností. Každá trieda obsahuje
► sedem stupňov od ktorých sa odvíja aj výška mzdy, pričom na začiatku je
pracovník na dohodu zaradený do prvého stupňa danej triedy a potom pravidelne
postupuje automaticky na vyšší stupeň.
Pracovníci na dohodu majú nárok na ► niektoré príplatky a vzťahuje sa na nich
► systém sociálneho zabezpečenia v podobnom rozsahu ako v prípade dočasných zamestnancov (vrátane podpory v nezamestnanosti).
Nábor dočasných pracovníkov
Výber dočasných pracovníkov začína vyplnením ► on-line žiadosti na vypísané výberové konanie (konkrétnu pozíciu) a uverejnené na ► webstránke EPSO
http://europa.eu/epso [sekcia Non-permanent post]. Žiadosti sa uchovávajú
v databáze (max. 3 roky).
Tí uchádzači, ktorí splnia požadované zručnosti a majú zodpovedajúcu kvalifikáciu, musia ďalej absolvovať ► testy schopností, jazykových znalostí
a vedomostí z oblasti európskej integrácie.
Úspešní absolventi týchto testov sú následne pozvaní na ► interview pred
výberovú komisiu na už konkrétne pracovné miesto, podľa špecifických požiadaviek inštitúcie.
► Odporúča sa taktiež vyplniť svoj on-line životopis na:
https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/open_applications/
(EUROPA – European Commision – DG Personnel and Administration- EU CV
online)
Nezabudnite udeliť súhlas na uverejnenie Vášho CV (kliknite na úvodnej stránke
vašej registrácie na ► make my CV accessible) a vstúpte do databázy zo svojho
konta aspoň raz za 6 mesiacov!
D. Národní experti
Národní experti (angl. Seconded National Experts) majú za úlohu pracovať
spolu s ostatnými úradníkmi inštitúcií EÚ na dosahovaní vytýčených strategických cieľov únie, pričom národný expert pracuje podľa ► príkazov príslušného
úradníka EÚ, ktorý mu prideľuje úlohy v zmysle charakteru danej pracovnej
pozície a tiež s ohľadom na zamedzenie možného konfliktu záujmov.
Národní experti nielenže prinášajú do činnosti inštitúcie EÚ cenné odborné
poznatky, skúsenosti a podnety na ► zlepšenie tvorby a implementácie tej ktorej
politiky EÚ, ale po ukončení svojho pôsobenia v danej inštitúcii sú na svojich
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pracoviskách v členských štátoch tiež ► zdrojom dôležitých informácií o európskej praxi v oblasti svojej odbornosti.
Národný expert pracuje na základe ► nominácie príslušného rezortu svojho
štátu a ► výberu Komisie (presnejšie Generálneho riaditeľstva pre personálnu
politiku a administratívu – DG Personnel and Administration) na dobu určitú,
spravidla na 6 mesiacov až 2 roky s možnosťou predĺženia maximálne na 4
roky.
Národní experti sú primárne ► zamestnancami štátneho sektora na ústrednej
alebo miestnej úrovni, ale môžu byť vyslaní aj organizáciami z iných sektorov
(územnej samosprávy, či výnimočne aj súkromného alebo mimovládneho).
Národný expert je počas svojho vyslania aj ► naďalej zamestnancom vo svojom členskom štáte, pričom jeho zamestnávateľ mu uhrádza mzdu, zdravotné
a sociálne odvody. Príslušná inštitúcia, pre ktorú vykonáva národný expert prácu,
mu naopak poskytuje cestovné náhrady a ostatné výdavky v mieste jeho nového
pôsobenia.
Národný expert získava napríklad od Komisie ► dodatočné príplatky, ktoré
majú zohľadňovať vyššie životné náklady v zahraničí, ► denný príspevok (aktuálne vo výške 115,09€) a ► preplácanie nákladov spojených s presunutím na iné
pracovisko (mesačne vo výške 345,26€). Na národného experta sa počas doby
vyslania vzťahuje aj úrazové poistenie hradené Komisiou.
Vysielanie národných expertov
Vysielanie národného experta za Slovenskú republiku, ktorý je v štátnej službe, prebieha v súlade s § 34 ods. 4 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe
v znení neskorších predpisov. Vyslanie národných expertov, ktorí pred výberovým konaním neboli štátnymi zamestnancami, sa riadi zákonom č. 552/2003 Z.
z. o výkone prác vo verejnom záujme a príslušnými ustanoveniami Zákonníka
práce.
Podmienky a priority pri vysielaní národných slovenských expertov upravujú Revidované pravidlá a postup vysielania slovenských národných expertov
a stážistov do inštitúcií Európskej únie, prijaté vládou Slovenskej republiky
10. januára 2007 uznesením č. 24/2007.
Kritériá pre výber národného experta sú v zásade nasledovné:
- vysokoškolské vzdelanie;
- minimálne 3 roky odbornej praxe na plný úväzok na administratívnych,
vedeckých, technických, poradných alebo vedúcich miestach, ktoré zodpovedajú miestam kategórie AD podľa príslušných právnych predpisov EÚ;
- potvrdenie o pracovnom pomere a poberaní mesačnej mzdy v období minimálne 12 mesiacov pred podaním prihlášky na pozíciu národného experta;
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- výborná znalosť jedného z pracovných jazykov EÚ (angličtina, francúzština, nemčina) a schopnosť na primeranej úrovni komunikovať v ďalšom jazyku únie;
- bezpečnostná previerka požadovaného stupňa, pokiaľ je táto previerka na
príslušné miesto zo strany EÚ vyžadovaná (bezpečnostné preverenie musí
byť ukončené pred výberovým konaním);
- dobrý zdravotný stav.
Komisia prijíma národných expertov iba cez ► stále zastúpenia členských štátov pri EÚ. Ak máte záujem o miesto národného experta Slovenskej republiky
v Európskej komisii (alebo inej európskej inštitúcii) na základe ► aktuálnej
ponuky voľných miest a ► spĺňate všetky potrebné požiadavky, môžete prostredníctvom svojho zamestnávateľa zaslať svoj životopis v európskom formáte [vzor
je dostupný na ► http://europass.cedefop.europa.eu/] spolu s nominačným
listom svojho zamestnávateľa na ► Stále zastúpenie SR pri EÚ v Bruseli
(v elektronickej podobe na adresu hulkova@pmsreu.be a nominačný list aj faxom
na číslo +32/2/7436 898). Vo Vašej prihláške musí byť presne uvedená pozícia,
o ktorú sa uchádzate.
Po uplynutí stanovenej dĺžky vyslania národného experta môže Komisia
požiadať o jeho zotrvanie na tejto pozícii aj počas ďalšieho obdobia. O súhlas
s ► predĺžením vyslania požiada Komisia prostredníctvom Stáleho zastúpenia
Slovenskej republiky pri EÚ v Bruseli, ktoré podobne ako pri nominácii, následne
osloví vysielajúci rezort. V tejto súvislosti je dôležité si uvedomiť, že vysielajúci
rezort má výlučnú právomoc rozhodnúť o predĺžení, resp. ukončení vyslania.
Aktuálne pravidlá Komisie k vysielaniu národných expertov sú uverejnené
v slovenskom jazyku na internetovej stránke :
► http://ec.europa.eu/reform/human_resources/regime_end_2006_sk.pdf
Informácia o aktuálnych ponukách na miesta národných expertov je pravidelne
prostredníctvom ► Ministerstva zahraničných vecí SR distribuovaná na všetky
► ústredné orgány štátnej správy (kontaktujte priamo osobný úrad ústredného
orgánu).
Nezabudnite preto neustále monitorovať internetové stránky Stáleho zastúpenia
Slovenskej republiky pri EÚ v Bruseli:
► www.mzv.sk/szbrusel.

jov) je jedinečnou možnosťou najmä pre ► budúceho uchádzača o prácu získať
► cenné odborné skúsenosti a ► zvýšiť tak svoje šance v neskoršom otvorenom
výberovom konaní (oficiálne zdroje EÚ dokonca tvrdia, že aj niekoľko komisárov absolvovalo v minulosti niektorý druh stáže!). Okrem toho stážista získa
aj základnú informáciu, či práca v inštitúciách EÚ spĺňa jeho predstavy a očakávania.
V inštitúciách EÚ sa môžeme stretnúť s dvoma druhmi stáží (angl. traineeships):
» štrukturálna stáž a
» absolventská stáž.
Štrukturálna stáž (angl. Structural Traineeship) umožňuje kandidátom, ktorí
sú zamestnancami štátnej správy, ► prehĺbiť si vedomosti o legislatívnych procesoch a politikách Európskej únie. Stáže prebiehajú v dvoch obdobiach (od 1./
resp.16. marca a od 1./resp.13.októbra) a Komisia sa na ich financovaní nijakým
spôsobom nepodieľa, takže všetky ► náklady sú hradené vysielajúcou organizáciou. Maximálna dĺžka trvania štrukturálnej stáže je ► 5 mesiacov. Komisia
poskytuje Slovensku v každom kole stáží 5 až 6 miest.
Absolventská stáž (angl. Blue Book Traineeship – pomenovaná podľa európskej databázy stážistov) predstavuje možnosť pre ► čerstvých absolventov
a mladých ľudí do 30 rokov absolvovať zaujímavú odbornú prax. Stáže sú
realizované ► dvakrát ročne a ich trvanie je zvyčajne stanovené na obdobie 3 alebo 5 mesiacov. Zvyčajne býva aj finančne honorované (mesačne sumou približne
900€). Zdravotne znevýhodneným stážistom možno zvýšiť grant až o 50 %.
Pre študentov, ktorí potrebujú získať odbornú prax v inštitúciách EÚ ako
► podmienku pre úspešné ukončenie vysokoškolského štúdia, sú pripravené
neplatené stáže.
Cieľom absolventských stáží je ► využitie odborných vedomostí a schopností
stážistu, ktoré získal vo vzdelávacom procese, najmä počas štúdia na vysokej
škole.
Medzi ich ► náplň práce patrí najmä pomoc pri niektorých náročných
administratívnych procesoch a zabezpečenie logistiky ako napr. organizovanie pracovných skupín, verejných prerokovávaní niektorých otázok, príprava
a tvorba materiálov, návrhy správ a odpovedí a pod.. Obdobie stáže však zahŕňa
okrem pracovných skúseností aj zaujímavé ► prednášky a návštevy v ďalších
inštitúciách EÚ.

E. Stážisti
Úspešné absolvovanie stáže v niektorej z inštitúcií alebo orgáne EÚ (Komisia, Rada, Parlament, Súdny dvor, Účtovný dvor, Európsky hospodársky a sociálny výbor, Výbor regiónov, Ombudsman a Európsky inšpektor ochrany úda-
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Nábor štrukturálnych stážistov
Pri nábore štrukturálnych stážistov zohráva rozhodujúcu úlohu Stále zastúpenie Slovenskej republiky pri EÚ v Bruseli a príslušný ústredný orgán štátnej
správy. Nakoľko štrukturálne stáže sú určené pre zamestnancov štátnej správy,
► informácia o ich ponuke sa nezverejňuje na webstránke, ale len ► zasiela
dvakrát ročne Stálemu zastúpeniu SR pri EÚ a na MZV SR, ktoré ju priamo
distribuuje všetkým rezortom štátnej správy. Súčasťou ponuky je informácia
o ► spôsobe prihlasovania sa a pravidlá absolvovania stáže.
Kritériá pre výber stážistu na štrukturálnu stáž sú v zásade nasledovné:
- vysokoškolské vzdelanie;
- zamestnanie v štátnej správe;
- výborná znalosť minimálne dvoch úradných jazykov EÚ, z ktorých aspoň
jeden je pracovným jazykom EÚ (angličtina, francúzština, alebo nemčina);
- zachovaný pracovný pomer u svojho vysielajúceho zamestnávateľa počas
celej doby trvania stáže;
- financovanie stáže v plnej výške zo strany vysielajúcej organizácie;
- dobrý zdravotný stav.
Komisia uprednostňuje kandidátov, ktorých preferencie sa zhodujú s ich
pracovným zameraním u slovenského zamestnávateľa.
Prihlášky sú podľa nového postupu prijímané ► elektronicky. Kandidáti vypisujú svoju prihlášku priamo na webstránke: https://webgate.cec.eu.int/ecstp, kde
uvedú prihlasovacie meno a heslo, ktoré im poskytne ich zamestnávateľ. Prihlasovacie meno a heslo je zasielané prostredníctvom MZV SR spolu s aktuálnou
ponukou stáží.
Jednotlivé generálne riaditeľstvá Komisie a ich agendu je možné spoznať na:
► http://ec.europa.eu/dgs_en.htm.

a musia získať úplný titul alebo iný rovnocenný titul do uzávierky žiadostí.
Rovnako sa vyžaduje výborná znalosť aspoň jedného z pracovných jazykov
Komisie (angličtiny, francúzštiny alebo nemčiny), ktorú musí záujemca preukázať
aj počas výberového konania prostredníctvom buď diplomu jazykovej školy,
alebo Goetheho inštitútu, Francúzskeho inštitútu, medzinárodného jazykového
certifikátu (napr. TOEFL), štúdia na vysokej škole v cudzom jazyku (resp. niektorých predmetov), výmenného pobytu v rámci programu ERASMUS a pod.
Diskvalifikovaní sú tí záujemcovia, ktorí boli zamestnaní alebo vykonávali stáž
dlhšiu ako 6 týždňov (platenú alebo neplatenú) v niektorej inej inštitúcii alebo
orgáne EÚ.
Okrem podmienok vyššie uvedenej tzv. administratívnej stáže, sa možno
uchádzať aj o tzv. prekladateľskú stáž (angl. translation traineeship), ktorá
sa vykonáva na Generálnom riaditeľstve pre preklad (DGT). Tu musia stážisti okrem vyššie uvedených podmienok ovládať preklad do svojho materinského jazyka z dvoch úradných jazykov EÚ, z ktorých aspoň jeden musí byť buď
angličtina, francúzština alebo nemčina. Spôsob preukázania znalostí cudzích
jazykov je rovnaký ako v prípade administratívnej stáže.
Prihlášky sa podávajú prostredníctvom ► internetu. Následne je ešte nutné
poslať prihlášku aj v ► papierovej podobe spolu s ► ostatnými dokumentmi
doporučenou poštou na ► adresu, ktorá je uvedená v odoslanej elektronickej
prihláške.
Viac informácií je spolu s elektronickým prihlasovaním dostupných na:
► webstránke Európskeho parlamentu [http://www.europarl.europa.eu/] panel – Parlament

[http://www.europarl.europa.eu/parliament/public.do?language=sk].
Pravidlá uchádzania sa o stáž a jej výkonu sú dostupné na:
► http://ec.europa.eu/stages/rules/rules_sk.pdf.

2. Európsky parlament
Nábor absolventských stážistov

1. Európska komisia

Európsky parlament ponúka na generálnom sekretariáte nasledovné druhy
stáží:
a) platené stáže
» stáže Roberta Schumana všeobecného zamerania a
» stáže Roberta Schumana žurnalistického zamerania
b) neplatené stáže.

Najviac stážistov prijíma Európska komisia – okolo 630. Stážisti väčšinou
vykonávajú podobnú prácu ako úradníci so služobným zaradením administrátor
(AD).
Kandidáti musia mať ukončenú prvú (bakalársku) časť vysokoškolského štúdia

Osobitné pravidlá sa vzťahujú na stáže pre
» konferenčných tlmočníkov a
» prekladateľov, ktoré sa riadia osobitnými pravidlami.
Cieľom stáží v Európskom parlamente je prispieť k ► európskemu a odborné-

Proces výberu vhodných adeptov a podmienky výkonu absolventskej stáže sa v
rámci jednotlivých inštitúcií líšia, keďže organizovanie stáží patrí do pôsobnosti
tej inštitúcie, v ktorej bude stážista neskôr vykonávať svoju odbornú prax.
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mu vzdelávaniu záujemcov z členských štátov a taktiež im umožniť ► nazrieť
do spôsobu práce inštitúcie.
Platené stáže sú určené výlučne pre ► absolventov univerzít alebo absolventov vzdelávacích inštitúcií, ktoré majú rovnaký štatút. Organizujú sa dvakrát
ročne na obdobie piatich mesiacov. Prvý cyklus stáží v príslušnom roku začína
zvyčajne 1. marca a druhý 1. októbra.
Neplatené stáže sú naopak prednostne vyhradené mladým ľuďom, pre ktorých
je účasť na stáži ► podmienkou ukončenia štúdia. Udeľujú sa na obdobie jedného až štyroch mesiacov, ktoré je možné vo výnimočných prípadoch predĺžiť
maximálne o dva mesiace.
V roku 2006 spustil Parlament tiež osobitný program stáží pre ► ľudí so zdravotným postihnutím.
Uchádzači o platenú stáž musia mať pred dátumom odovzdania prihlášok
► ukončené vysokoškolské vzdelanie v minimálnej dĺžke 3 roky. Ďalšou podmienkou je predloženie ► písomného odporúčania vysokoškolského učiteľa alebo

osoby z praxe, ktorá dokáže objektívne posúdiť schopnosti uchádzača.
O stáž v Parlamente sa ďalej môže uchádzať záujemca, ktorý ► dokonale
ovláda jeden z úradných jazykov EÚ a vynikajúco aj ďalší z týchto jazykov.
► Diskvalifikovaní sú tí záujemcovia, ktorí boli zamestnaní alebo vykonávali
stáž dlhšiu ako 4 týždne (platenú alebo neplatenú) v niektorej inej inštitúcii EÚ, v
kancelárii poslanca Parlamentu alebo v niektorej politickej skupine Parlamentu.
Uchádzači o stáže Roberta Schumana všeobecného zamerania musia tiež
preukázať, že ► napísali písomnú prácu primeraného rozsahu, ktorá bola podmienkou udelenia vysokoškolského titulu alebo bola uverejnená v odbornom časopise.
Uchádzači o stáže Roberta Schumana žurnalistického zamerania musia preukázať ► odborné skúsenosti, a to buď predložením uverejnených prác, alebo
členstvom v združení žurnalistov v jednom z členských štátov EÚ, resp. vzdelaním v odbore žurnalistika, ktoré je uznávané v členských štátoch EÚ alebo
v kandidátskych krajinách.
On-line prihláška sa podáva prostredníctvom ► internetu, pričom pred jej odoslaním je potrebné ju vytlačiť, nakoľko v prípade ponúknutia stáže Parlament
vyžaduje aj jej podpísanú papierovú podobu.
Viac informácií je spolu s elektronickým prihlasovaním dostupných na:
► webstránke Európskeho parlamentu [http://www.europarl.europa.eu/] panel – Parlament
[http://www.europarl.europa.eu/parliament/public.do?language=sk]

Interné pravidlá uchádzania sa o stáž a jej výkonu sú dostupné na:
► http://www.europarl.europa.eu/pdf/traineeships/general_rules_sk.pdf
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3. Rada Európskej únie
Rada Európskej únie ponúka občanom EÚ prostredníctvom jej Generálneho
sekretariátu tri typy stáží:
» platenú stáž,
» povinnú stáž tvoriacu súčasť štúdia študentov a
» štrukturálnu stáž vyhradenú pre štátnych zamestnancov členských štátov.
Generálny sekretariát Rady ponúka každoročne takmer 80 miest pre záujemcov
o platenú stáž. Organizované sú ► dvakrát ročne na obdobie od ► jedného do
piatich mesiacov, pričom prvý cyklus stáží v príslušnom roku začína zvyčajne 1.
februára a druhý 1. septembra. Výška grantu je stanovená každoročne podľa rozhodnutia zástupcu generálneho sekretára v závislosti od rozpočtových možností
Rady.
Neplatené stáže sú určené študentom tretieho, štvrtého alebo piateho ročníka vysokých škôl, pre ktorých je absolvovanie stáže podmienkou ukončenia
štúdia.
Úspešní uchádzači vykonávajú stáž na niektorom ► odbore v rámci organizačnej štruktúry Rady a pracujú ako ► súčasť tímu, ku ktorému sú zaradení.
Medzi úlohy vykonávané stážistami patrí ► zúčastňovanie sa na zasadnutiach
pracovných skupín, COREPERu alebo Rady, ► príprava rôznych materiálov
vrátane návrhov zápisov z rokovaní a ► výskum alebo vyhľadávanie informácií
v konkrétnej oblasti.
Medzi pracovné jazyky generálneho sekretariátu Rady patrí najmä francúzština
a angličtina, a teda ► výborná znalosť aspoň jedného z uvedených jazykov spolu
so znalosťou ďalšieho úradného jazyka EÚ je podmienkou výkonu stáže.
V prípade platených stáží je ďalšou podmienkou ► úspešné ukončenie vysokoškolského štúdia (aspoň na bakalárskom stupni). Diskvalifikovaní sú tí záujemcovia, ktorí boli zamestnaní alebo vykonávali stáž dlhšiu ako 8 týždňov (platenú
alebo neplatenú) v niektorej inej inštitúcii EÚ, v kancelárii poslanca Parlamentu
a pod
Prihláška na platenú stáž sa podáva prostredníctvom ► internetu, v prípade
neplatených stáží záujemca ► kontaktuje Kanceláriu pre stáže napr. prostredníctvom e-mailu na adrese: stages@consilium.europa.eu alebo telefonicky:
+32.2.281.65.36 alebo +32.2.281.68.62.
Viac informácií spolu s prihláškou je dostupných na internetovej stránke Rady
Európskej únie: ► http://www.consilium.europa.eu a kliknutím na – slovenskú
verziu – kontakty – Kancelária pre stáže.

33

4. Súdny dvor Európskych spoločenstiev
Súdny dvor ponúka každoročne obmedzené množstvo platených stáží na
obdobie najviac ► piatich mesiacov.
Stáže prebiehajú v dvoch obdobiach:
» od 1. marca do 31. júla (formulár je potrebné odoslať pred 1. októbrom) a
» od 1. októbra do 28. februára (formulár je potrebné odoslať pred 1. májom).
Žiadatelia o stáž musia byť držiteľmi ► univerzitného diplomu v odbore právo
alebo politické vedy (s prevahou práva) alebo, pokiaľ ide o stáže v tlmočníckej
sekcii, diplomu konferenčného tlmočníka.
Ďalej je potrebné ► vytlačiť a vyplniť formulár dostupný na webstránke Súdneho dvora [http://curia.europa.eu/fr/infosprat/formulaire_stage.htm]
a ► poštou ho zaslať spolu s ► podrobným životopisom a ► kópiami diplomov
na adresu Súdneho dvora ES, Personálna sekcia, L - 2925 Luxemburg (resp.
Cour de justice des Communautés européennes, L-2925 Luxembourg).
Vynikajúca ► znalosť francúzštiny je takmer nevyhnutná.

III. AKO SA STAŤ EUROÚRADNÍKOM ?
Z prehľadu verejnej služby Európskej únie vyplýva, že najpočetnejšiu skupinu
pracovníkov inštitúcií EÚ tvoria práve stáli zamestnanci – úradníci Európskych spoločenstiev, ktorých pozície sú obsadzované na základe otvorených
výberových konaní, ktorých proces sa pokúsime priblížiť.
Podľa stavu k 30. septembru 2007 zostáva Slovenskej republike do roku 2010
obsadiť ešte 102 miest, čo znamená, že sme stanovenú orientačnú kvótu zaplnili
doposiaľ na viac ako 60 %.
1. Charakter otvorených výberových konaní
Otvorené výberové konania sú zvyčajne organizované v prípade administrátorov (AD) pre triedy 5 až 8 a v prípade asistentov (AST) pre triedy 1 až 4.
Z organizačného hľadiska sú od januára 2003 zabezpečované Európskym
úradom pre výber pracovníkov (EPSO), ktorého úlohou je realizácia otvorených výberových konaní s cieľom vybrať vysokokvalifikovaných zamestnancov
pre všetky inštitúcie EÚ, konkrétne pre:
» Európsky parlament
» Radu Európskej únie,
» Európsku komisiu,
» Súdny dvor Európskych spoločenstiev,
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» Dvor audítorov,
» európskeho Ombudsmana,
» Európskeho inšpektora ochrany údajov,
» Hospodársky a sociálny výbor a
» Výbor regiónov.
Charakter výberového konania závisí od každej inštitúcie, pričom EPSO
poskytuje ku každému z nich podrobnú špecifikáciu, ktorá upresňuje detaily
profilu hľadaného uchádzača, najmä s ohľadom na potrebnú kvalifikáciu,
odborné skúsenosti a jazykové predpoklady.
2. Ako sa o výberovom konaní dozvedieť?
Záujemcovia o prácu v inštitúciách EÚ sa o vyhlásení výberového konania
môžu dozvedieť nasledujúcimi spôsobmi:
a) prostredníctvom internetovej stránky EPSO [http://europa.eu/epso],
ktorá v anglickom, nemeckom a francúzskom jazyku pravidelne informuje
o vyhlásených výberových konaniach (v prípade anglickej verzie webstránky
sa uvedené údaje nachádzajú pod odkazom ► Competitions).
Pracovníkov EPSO zodpovedných za poskytovanie informácií uchádzačom
o zamestnanie je možné kontaktovať aj telefonicky na čísle +32 (0)2 299
3131 alebo prostredníctvom elektronického formulára na internetovej adrese
[http://europa.eu/epso/webform.cfm].
b) Obrátením sa na zastúpenie Európskej komisie alebo informačnú kanceláriu Európskeho parlamentu, ktoré sa nachádzajú v každom členskom štáte
(v prípade Slovenskej republiky obe v Bratislave, na adrese Palisády 29, 811 06);
c) nahliadnutím do Úradného vestníka EÚ (angl. Official Journal of the
European Union), čiastky „C“ (informácie a oznámenia) s príponou „A“, ktorého elektronická podoba je širokej verejnosti prístupná na internetovej adrese:
[http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=sk] alebo
d) zavolaním do kancelárie poskytujúcej informácie o výberových konaniach
do inštitúcií EÚ (Info- Recruitment) na číslo (32-2) 299 3131 alebo osobnou
návštevou v sídle kancelárie v Bruseli na Avenue de Cortenbergh 80, B-1049
(úradné hodiny kancelárie sú od 09:00 do 16:00).
e) Prostredníctvom internetových stránok jednotlivých inštitúcií EÚ, ktoré
informujú o vypísanom výberovom konaní a následne odkazujú na EPSO a jeho
webstránku.
Viac informácií:
Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
► E-mail: comm-rep-sk@ec.europa.eu
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► E-mail: epbratislava@europarl.europa.eu

jedného z nich, a to vrátane odbornej terminológie. Jazykové požiadavky kladené na prekladateľov a tlmočníkov sú samozrejme podstatne prísnejšie.

3. Ako sa na výberové konanie prihlásiť?

5. Ako úspešne zvládnuť výberové konanie a jeho priebeh ?

Prihlášky na výberové konanie sa vo väčšine prípadov podávajú od roku
2003 ► elektronicky, pričom prvým krokom je ► registrácia na internetových stránkach EPSO (http://www.epso.eu) a vytvorenie tzv.: „EPSO Profile“
(resp. „EPSO Porta“ – pre záujemcov, ktorí nehľadajú pracovnoprávny vzťah
na dobu neurčitú). Prakticky celá komunikácia sa uskutočňuje prostredníctvom
EPSO Profile / EPSO Porta, vrátane informovania o dátume a mieste prvej časti
výberového konania.

Otvorené výberové konania sa doposiaľ zvyčajne skladali z troch častí:
predbežný výberový test, písomná skúška a ústny pohovor.

Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku

Napriek tomu, niektoré výberové konania môžu v špecifických prípadoch
vyžadovať písomnú žiadosť, t.j. je potrebné poslať prihlášku ► poštou. V týchto
prípadoch si musí uchádzač vyžiadať ► kópiu Úradného vestníka, ktorá obsahuje
oznámenie o výberovom konaní (verzia stiahnutá z internetu nie je akceptovaná)
a tiež ► prihlasovací formulár spracovávaný optickým snímačom. Oboje následne zasiela na adresu uvedenú v oznámení.

Najnovšia prax EPSO však priniesla zmenu jednotlivých častí výberového
konania, ako aj jeho technickej realizácie.
Úvodnú časť tvoria tzv. vstupné testy (angl. admission tests), ktoré pozostávajú z testu z celkových znalostí EÚ a verbálne – numerického testu, ktoré
záujemcovia vypĺňajú prostredníctvom výpočtovej techniky v špecializovaných
strediskách.
Vzhľadom na obmedzenú kapacitu takýchto stredísk prebieha testovanie počas
dlhšieho časového obdobia a nie v jeden deň.
Odborný test (ako zložka bývalého predbežného výberového testu) je dnes
súčasťou druhej časti výberového konania – písomnej skúšky.
Po jeho úspešnom zvládnutí zostáva uchádzačovi absolvovať poslednú fázu
výberového konania – ústny pohovor.

4. Aké sú podmienky výberových konaní?
A. Vstupný test
Požiadavky na dosiahnuté ► vzdelanie a relevantnú ► prax v odbore sa líšia
v závislosti od obsadzovanej pozície. Vo všeobecnosti platí, že v prípade
uchádzačov o pracovné miesta asistentov (AST) je pre splnenie aspoň minimálnej hranice, týkajúcej sa dosiahnutej kvalifikácie nutné predložiť vysvedčenie
o maturitnej skúške, resp. absolventský diplom. Uchádzači bez vysokoškolského
vzdelania musia mať zvyčajne aspoň trojročnú prax v odbore.
Pre administrátorov (AD) v triedach 5 a 6 je minimálnym kvalifikačným
predpokladom úspešné absolvovanie bakalárskeho štúdia, kým v prípade administrátorov v triedach 7 až 16 ukončený druhý stupeň vysokoškolského štúdia,
resp. bakalárske štúdium s aspoň jednoročnou relevantnou praxou. Samozrejme,
najmä v prípade výberových konaní na pozície v strednom a vyššom manažmente
(ktoré však nemusia byť organizované formou otvorených výberových konaní),
sa obyčajne vyžaduje podstatne väčší rozsah praktických skúseností uchádzača.
Znalosť prinajmenšom 2 úradných jazykov EÚ je vo všeobecnosti podmienkou
pre uchádzanie sa o prácu v inštitúciách EÚ, pričom aspoň jeden z jazykov musí
záujemca ovládať na dokonalej úrovni. Každá inštitúcia však v rámci svojej vnútornej činnosti používa iba určité jazyky (napr. Komisia angličtinu, francúzštinu
a nemčinu), a teda od uchádzača sa vyžaduje zvyčajne výborná znalosť aspoň
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Keďže záujem o zamestnanie v inštitúciách EÚ mnohonásobne prevyšuje
ponuku voľných pracovných miest, EPSO bol nútený zaviesť efektívnu metódu
pre čo najrýchlejšie vytipovanie vhodných adeptov a naopak, skorú elimináciu
tých uchádzačov, ktorých vedomosti alebo schopnosti neobstoja v konkurencii
s ostatnými.
Aj keď minimálny počet dosiahnutých bodov vo vstupných testoch (angl.
admission tests) nesmie byť ► menší ako 50 % z ich celkového počtu, počet
bodov potrebný pre postup do ďalšieho kola závisí od konkrétneho výberového
konania, a teda najmä od úspešnosti ďalších uchádzačov.
Vstupné testy sú podľa svojej formy tiež niekedy nazývané aj „multiple-choice
tests“, nakoľko účastník výberového konania ► volí spomedzi viacerých ponúknutých možností jediný správny variant.
Obsah aj podmienky absolvovania vstupných testov sa môžu líšiť, ale v zásade
jeho jednotlivé časti obsahujú ► 40 otázok a v priemere uchádzač na ► zodpovedanie každej z nich nemá viac ako 2 minúty (niekedy to však môže byť dokonca
iba 1 minúta).
► Jazykom vstupných testov býva pre občanov Slovenskej republiky väčši-
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nou druhý úradný jazyk, ktorý uchádzač uviedol vo svojej prihláške (v praxi
ide najmä o angličtinu, francúzštinu alebo nemčinu). Nie je však vylúčené ani
vykonanie testu v slovenčine.
Vstupné testy majú nasledovnú štruktúru:
1) Test zo znalostí problematiky EÚ. V tejto časti uchádzač odpovedá na testové otázky týkajúce sa napr. jednotlivých inštitúcií EÚ, ich právomocí, histórie
EÚ (so zameraním najmä na posledné desaťročie), jednotlivých politík, minulosti a budúcnosti rozširovania, tvorby rozpočtov, obsahu zmlúv, ale aj významných osobností spájaných s európskou integráciou. Nie sú výnimkou ani otázky
vzťahujúce sa na symboly EÚ, jazyky a vlajky členských štátov alebo základné
informácie o iných medzinárodných organizáciách (OSN, Rada Európy, NATO
a pod.).
2) Verbálny a numerický test. Jeho cieľom je posúdenie všeobecných schopností uchádzača, najmä logického myslenia a matematických zručností. Približne 60 % úloh je venovaných preskúmaniu slovno-logickej inteligencie či porozumeniu textu a zvyšných 40 % tvoria numerické úlohy.
Niekoľko ► užitočných rád týkajúcich sa prípravy a riešenia verbálne- numerického testu :
i) časový stres je významným faktorom ovplyvňujúcim výsledný bodový zisk.
Cieľom tohto testu je práve preveriť schopnosť uchádzača čo najrýchlejšie nájsť
správnu odpoveď na zadané úlohy. Skúsenosti ukazujú, že zvyšovanie šancí
uchádzača obstáť v tejto časti výberového konania je možné najmä prostredníctvom rozvíjania verbálnej a numerickej inteligencie napr. riešením čo najväčšieho počtu obdobných úloh.
ii) Podľa najnovších informácií už EPSO netrvá na striktnom zákaze používania kalkulačiek. Nie je však vylúčené, že v podmienkach daného výberového
konania bude uvedený zákaz figurovať. Vtedy by mal mať uchádzač na pamäti,
že numerické úlohy nie sú náročné z hľadiska použitých matematických operácií. Účelné v rámci prípravy sa javí byť zopakovanie základných matematických
postupov – práca so zlomkami a percentami, výroková logika, zostavovanie
jednoduchých rovníc a pod. Prínosom pre uchádzača je tiež porozumenie
grafom, tabuľkám alebo množinám.
iii) Úlohy vo verbálnej časti testu majú mnohokrát podobu textu rôzneho rozsahu, po ktorom nasleduje niekoľko otázok s cieľom posúdiť schopnosť uchádzača porozumieť jeho obsahu. Žiadne informácie okrem tých, ktoré sú uvedené
v texte uchádzač nepotrebuje – aj keď sa často jedná o výňatky z odborných
publikácií, úlohou riešiteľa testu nie je v tejto časti preukázanie znalostí. Je preto
kontraproduktívne zaoberať sa faktickou správnosťou testu alebo jeho jednotlivých otázok a odpovedí.
iv) Odporúčanou stratégiou je rýchle prečítanie otázok skôr ako samotného tex-
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tu, ktorého sa týkajú. Uchádzač tak získa informáciu, na ktoré údaje a obsahové
oblasti sa má v texte sústrediť.
v) Niektoré odpovede sú zámerne konštruované s cieľom odviesť pozornosť
od správnej odpovede napr. opakovaním formulácií použitých v texte, avšak
s nenápadnou zmenou významu. Kľúčom k riešeniu býva niekedy správne
použitie kvantifikátora v konkrétnom tvrdení – všetci, väčšina, aspoň jeden,
ani jeden a pod.
Všeobecné tipy pre úspešné zvládnutie vstupných testov
» Vzhľadom na už spomínaný nedostatok času pre dôkladné riešenie všetkých
úloh sa odporúča postupovať od tých menej náročných k náročnejším. Je zbytočné strácať čas na úlohe, ktorá uchádzačovi zaberie príliš veľa cenného času
a správnosť odpovede je aj tak neistá. Uchádzač je následne pod ešte väčším
tlakom a robí chyby aj pri otázkach, ktoré by pri normálnom rozložení času
úspešne zodpovedal.
» Aj keď podmienky každého výberového konania môžu stanovovať niečo iné,
v súčasnosti EPSO pri vyhodnocovaní testov nepoužíva penalizáciu za nesprávne odpovede. To znamená, že je v každom prípade rozumnejšie aspoň tipovať
správne riešenie úlohy ako neuviesť žiadnu odpoveď k zadanej otázke.
» Pokiaľ sa náhodou pri danom výberovom konaní nezadávajú odpovede priamo
do počítača, ale naopak do papierového hárku, uchádzač v ňom nemôže dodatočne robiť žiadne zmeny, prepisovania alebo poznámky.
» Keďže nie všetky testovacie centrá sú vybavené hodinami, je kvôli lepšiemu
rozvrhnutiu času dobré zobrať si napr. náramkové hodinky pre istotu so sebou.
B. Písomná skúška
Uchádzači, ktorí najlepšie obstáli vo vstupných testoch, sú pozvaní na písomnú
skúšku s cieľom ► preveriť ich znalosti vo vybranej oblasti a tiež ich schopnosti
logicky, štruktúrovane a na primeranej jazykovej a formálnej úrovni analyzovať
a sumarizovať fakty, myšlienky a názory k zadanej téme.
Písomná skúška môže mať niekoľko podôb, zvyčajne sa okrem ► testu odborných znalostí jedná o ► esej, ► prípadovú štúdiu (tzv. case study) alebo ► súbor
špecifických otázok.
Test odborných znalostí
Test zo znalostí vybraného odboru, ktorý je dnes súčasťou písomnej skúšky, patril pôvodne do obsahu predbežného výberového testu. Jeho úlohou je
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preskúmať ► hĺbku znalostí z odbornej špecializácie uchádzača (napr. práva,
ekonómie, auditu, európskej verejnej správy, vonkajších vzťahov a pod).
Je dôležité si uvedomiť, že tvorca testu môže byť človek z prostredia iného
vzdelávacieho systému, a preto hranice medzi jednotlivými odbormi uznávané
v rámci jedného štátu nemusia byť aplikované aj na európskej úrovni.
Forma testu odborných znalostí je obdobná ako v prípade vstupných testov.
Esej, súbor špecifických otázok a prípadová štúdia
Uchádzači majú zvyčajne na výber z troch alebo viacerých ► tém určených
tvorcami pre písomné spracovanie vo forme eseje. Niekedy sa môže tiež písomná skúška skladať z viacerých tematických okruhov, z ktorých jeden môže byť
povinný a medzi ostatnými bude mať záujemca možnosť ľubovoľne si vyberať.
Čas určený na vypracovanie eseje sa môže pri jednotlivých výberových konaniach odlišovať, avšak prevažne je stanovený na približne ► dve hodiny.
V prípade výberových konaní na posty v ► strednom a vyššom manažmente,
resp. na vysoko špecializované pozície však nie je vylúčené ani trvanie písomnej
skúšky v rozmedzí až 6 až 7 hodín (zvyčajne prebiehajúcej formou súboru špecifických otázok).
Jazykom písomnej práce je pre občanov Slovenskej republiky (okrem záverečného zhrnutia práce v materinskom jazyku, ktoré má za cieľ potvrdiť jeho
dokonalú znalosť) ► druhý úradný jazyk EÚ, ktorý uchádzač uviedol vo svojej
prihláške na výberové konanie.
Zadané témy súvisia s konkrétnym odborným zameraním výberového konania,
avšak s ohľadom na európsky kontext problematiky. Doterajšia prax výberových
konaní potvrdila ich veľkú rozmanitosť (napr. lisabonská agenda, rozširovanie
EÚ, vzťahy k nečlenským štátom, nezamestnanosť a pod.).
Typickým problémom uchádzača býva správny výber z ponúknutých tém,
ktoré môžu byť stanovené veľmi všeobecne alebo naopak príliš špecificky.
V tejto chvíli je dôležité mať na pamäti, že čas stratený premýšľaním nad zvolením niektorej z nich, bude chýbať pri jej neskoršom písomnom vypracovávaní.
Vo všeobecnosti sa osvedčujú dve kritériá pre selekciu vhodnej témy:
► Odborné zvládnutie problematiky. Jedným z kritérií pri hodnotení úrovne
spracovania zvolenej témy je aj využitie faktografických poznatkov. Uchádzač
by mal uprednostniť to zadanie, ktoré mu umožňuje prejaviť svoju odbornosť
v danej problematike a jej zasadenie do európskeho kontextu.
► Znalosť odbornej terminológie v cudzom jazyku. Od uchádzača by bolo nerozumné vybrať si takú tému, ktorej cudzojazyčnú odbornú terminológiu nemá na
dostatočnej úrovni zvládnutú. Aj keď účelom písomnej práce nie je primárne
hodnotenie dosiahnutej úrovne v ovládaní cudzieho jazyka, absencia zaužívaných odborných výrazov, resp. ich časté skomolenie vrhá zlé svetlo aj na odbornosť uchádzača (ktorá pritom môže byť v danej oblasti postačujúca).
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Kvalitne štruktúrovaná práca s logickou nadväznosťou jednotlivých častí je
podmienkou získania dostatočného bodového ohodnotenia zo strany examinátorov. Odporúčané členenie eseje je nasledovné:
1. Úvod – každú tému je možné analyzovať z rôznych uhlov pohľadu. Táto
časť eseje by preto mala byť venovaná konkretizácii zadania, t.j. vymedzeniu
bližších okruhov, ktorými sa bude uchádzač vo svojej práci zaoberať a špecifikácii spôsobu, akým bude téma spracovaná (napr. na čo bude kladený dôraz, časové
aspekty, uvedenie organizácií, členských štátov alebo osobností, ktorých názory
budú zohľadnené). Odporúča sa zachovať vecný tón a nepúšťať sa do zbytočne
filozofujúcich alebo „vzletných“ formulácií, ktoré sa síce môžu javiť uchádzačovi ako príťažlivý začiatok eseje, avšak celkové hodnotenie písomnej skúšky tým
môže utrpieť.
2. Hlavná časť – samotné jadro práce musí byť vnútorne štruktúrované,
a to najskôr nastolením východiskových téz, z ktorých uchádzač bude pri svojej argumentácií vychádzať, a ktoré neskôr podloží podrobnejšími tvrdeniami
a faktografickými údajmi. Dôležité je nestrácať zo zreteľa celkové smerovanie eseje, pretože detailné rozpisovanie sa o určitej oblasti vybranej témy môže
pôsobiť odborným dojmom, avšak ak uchádzač kvôli následnému nedostatku
času nestihne, resp. len veľmi povrchne spomenie ďalšie aspekty témy, písomná
práca bude strácať na komplexnosti, vyváženosti a vnútornej dynamike. Jasné
a výstižné vyjadrovanie bez zbytočnej slovnej ekvilibristiky je cestou k úspechu.
3. Dôsledky – keďže tematické vymedzenie väčšiny písomných skúšok súvisí
s aktuálnymi problémami v rôznych oblastiach týkajúcich sa EÚ, uvedenie možných rozpočtových, politických, spoločenských a iných dopadov navrhovaného
riešenia, resp. ich komparácia, má dôležitý význam pre preukázanie schopnosti
uchádzača myslieť v širších súvislostiach a prepojiť odbornú stránku problematiky s praktickými otázkami.
4. Záver – jasné, stručné a presvedčivé zdôvodnenie riešenia zadefinovanej
problematiky. Zvlášť tu by uchádzač mal prejaviť schopnosť výstižne a zrozumiteľne formulovať podstatu problému a navrhnúť riešenia. Záver by mal nadväzovať na analytické časti práce a v prípade komparácie viacerých navrhovaných
riešení, by sa mal autor prihlásiť k tomu z nich, ktoré považuje za najsprávnejšie
a poukázať na predchádzajúce odôvodnenie.
Kvôli väčšej objektivite sú eseje hodnotené dvoma nezávislými hodnotiteľmi, s tým, že výberová komisia ich závery preskúma a v prípade, že sa od seba
významne odlišujú, môže požiadať o posúdenie eseje tretím hodnotiteľom alebo
odstrániť rozpor svojím vlastným hodnotením.
Medzi kritériá, ktoré by mali hodnotitelia posudzovať patrí najmä: pochopenie témy a jej rozdelenie do jednotlivých okruhov (bližšie vymedzenie a štruktúra témy), koherentnosť, logickosť a ucelenosť argumentácie bez akýchkoľvek
protirečení, preukázanie faktografických znalostí a analytického myslenia a tiež
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presvedčivé, stručné a jasné formulovanie záverov, ktoré vyplývajú z analytickej
časti eseje.
Uchádzanie sa o posty odborníkov v špecializovaných oblastiach so sebou prináša iný charakter písomnej práce v podobe súboru špecifických otázok týkajúcich sa daného odboru, ktoré musí uchádzač písomne zodpovedať napr. formou
kratšej eseje. Pre túto formu písomnej skúšky býva zvyčajne stanovený väčší
časový rozsah určený na vypracovanie zadania.
Pri výberových konaniach na obsadzovanie voľných miest v Komisii, ako
hlavnom zamestnávateľovi v rámci inštitúcií EÚ, sa v značnej miere využíva
pre písomnú skúšku forma prípadovej štúdie. Úlohou uchádzača je analyzovať
určitú problematiku, resp. otázku týkajúcu sa európskej problematiky na základe
poskytnutej dokumentácie (napr. rozsudky súdov ES; príslušné ustanovenia primárneho a sekundárneho práva ES, rôzne analýzy z dielne inštitúcií EÚ a pod.).
Aj keď z hľadiska formy existujú rôzne varianty písomnej skúšky, základné
pravidlá a kritériá pre dosiahnutie úspechu sú prakticky totožné. Ako už bolo
bližšie vysvetlené na príklade esejí, základom je prejavenie odbornej zdatnosti uchádzača, ktorý dokáže predmet svojej špecializácie zasadiť do európskeho
kontextu a zvolenú tému analyzovať spôsobom, ktorého výstupom je koherentný a prehľadne štruktúrovaný text s presvedčivými, jasnými a zrozumiteľnými
závermi. Cení sa vecný štýl a znalosť faktov o EÚ, naopak príliš filozofujúce
a neprehľadné práce, ktorými uchádzač mnohokrát supluje svoje nedostatočné
vedomosti, slabý prehľad v európskej problematike a nevýrazné analytické a
verbálne schopnosti, nemôžu zanechať v hodnotiteľoch pozitívnu odozvu.
Ďalšie rady a skúsenosti účastníkov písomnej časti skúšky
» Formálna stránka písomnej práce síce oficiálne nepatrí medzi kritériá, ktoré
by hodnotitelia mali brať do úvahy pri jej posudzovaní, avšak čitateľné a úhľadné písmo uľahčuje porozumenie práce a zlepšuje celkový dojem o kvalitách
uchádzača.
» Počas písomnej skúšky budú účastníkom výberového konania k dispozícii
pomocné papiere, ktoré môžu slúžiť na napísanie osnovy finálnej podoby práce, prípadne niektorých zaujímavých nápadov alebo komplikovanejších vetných
konštrukcií. Dôležité je uvedomiť si, že základom kvalitnej eseje je aj jej logická a prehľadná štruktúra – v tomto môže byť pripravenie podrobnejšej osnovy,
aj napriek určitej časovej strate, pre uchádzača veľkou výhodou. Určite jednou
z najväčších chýb v rámci výberového konania, je spanikáriť pri pohľade na
ostatných uchádzačov, ktorí začnú písať prakticky okamžite po zverejnení témy,
resp. zadania písomnej práce – je veľmi pravdepodobné, že eseje väčšiny z nich
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nebudú mať požadovanú kvalitatívnu úroveň, najmä z dôvodu absencie celkovej
predstavy o jej štruktúre a obsahu pred začatím samotného písania.
» Písomná práca s príliš subjektívnym hodnotením skutočností síce môže na
prvý pohľad zaujať a odlíšiť tak pisateľa od ostatných účastníkov výberového
konania, avšak mnohokrát to ide na úkor jej vyváženosti, čo môže pre uchádzača
znamenať v konečnom dôsledku neúspech.
» Výraznejšia kritika inštitúcií a politík EÚ sa vo všeobecnosti neodporúča,
avšak rovnako aj prehnané prejavovanie nadšenia pre „európsku myšlienku“ a
nekritické prijímanie eurokonformných postojov sa nemusí uchádzačovi vyplatiť. Výhodnejšie ako priamo zaútočiť na prax EÚ v niektorej oblasti sa javí byť
ocenenie doterajšieho úsilia (aspoň v morálnej rovine) a prejavenie konkrétnej
snahy o vylepšenie politiky a jej prispôsobenie dnešným pomerom. Je však v
každom prípade žiaduce vyhnúť sa výsmešným, hanlivým alebo odsudzujúcim
výrazom na adresu predstaviteľov EÚ alebo členských štátov. Inými slovami
povedané, ak uchádzač cíti potrebu kritizovať pôsobenie EÚ v určitej oblasti,
mal by tak robiť konštruktívne a za účelom napomôcť efektívnejšiemu dosahovaniu jej cieľov.
» Niektorí účastníci výberového konania odporúčajú pri formulovaní obsahu
eseje začať najskôr so záverom, podľa ktorého potom spätne „rekonštruujú“
analytickú časť a úvod. Je to jeden zo spôsobov ako dosiahnuť, aby záverečné
zhrnutie malo svoju presvedčivú oporu v predchádzajúcom texte.
» Znalosť príslušnej faktografie je nevyhnutným predpokladom úspešného zvládnutia výberového konania vo všetkých jeho štádiách. Uchádzač však
nesmie zabúdať na skutočnosť, že sa necení len kvantita informácií, avšak najmä
ich dôkladná selekcia a aktuálnosť vo vzťahu k zadanej téme. Snaha za každú
cenu prejaviť encyklopedické vedomosti, ktoré však nemajú priamy súvis s vytýčenou problematikou a zbytočne uberajú písomnej práci na celkovej dynamike,
nebude hodnotiteľmi posudzovaná pozitívne.
» V prípade, že zo zadania nevyplýva niečo iné a uchádzač disponuje príslušnými informáciami, je prínosom preukázať aspoň základné znalosti z uvedenej problematiky aj vo vzťahu k niektorým ďalším členským alebo nečlenským štátom
a medzinárodným organizáciám. Európska politika je vo veľkej miere o hľadaní
kompromisov a schopnosť citlivo zvažovať rôzne názory môže pre účastníka
výberového konania znamenať cenné body navyše.
» Ak písomná práca pozostáva zo súboru otázok rôznej bodovej hodnoty, odporúča sa začať tými, ktoré sú hodnotené najvyššie, aby mal uchádzač aj napriek
nedostatku času možnosť získať čo najvyšší počet bodov. Práca s časom je vôbec
kľúčová pre celkový úspech vo výberovom konaní.
» Na žiadnom hárku, ktorý musí uchádzač po absolvovaní písomnej skúšky
odovzdať, nesmie byť uvedený akýkoľvek údaj, na základe ktorého by bolo
možné identifikovať pisateľa ako konkrétnu osobu. Porušenie tohto pravidla by
mohlo mať za následok aj jeho diskvalifikáciu. Takýto postup bol zvolený so
zámerom dôsledne zabezpečiť, aby bola v tomto štádiu zachovaná anonymita
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C. Ústny pohovor – interview

renie znalostí a komunikačných schopností kandidáta v ďalšom úradnom jazyku
Európskej únie, ktorý uchádzač uviedol vo svojej prihláške na výberové konanie alebo životopise. Dôležitejšia ako perfektná znalosť gramatických štruktúr
daného jazyka je však schopnosť ► jasne, zrozumiteľne a so sústredením sa na
podstatu veci odpovedať na položené otázky.

Posledným štádiom výberového konania je ústny pohovor. Pozvaniu na ústny pohovor predchádza úspešné absolvovanie písomnej časti výberového konania. Ak sa uchádzačovi o prácu v inštitúciách a orgánoch Európskej únie podarí
úspešne absolvovať aj toto záverečné štádium výberového konania, bude mu
zaslaný list potvrdzujúci jeho zaradenie na zoznam úspešných uchádzačov
(tzv. reserve lists) uverejnený v Úradnom vestníku, ktorý následne slúži ako
zdroj pre budúci výber zamestnancov. Je nakoniec nutné podotknúť, že miesto na
zozname úspešných uchádzačov automaticky nezaručuje, že uchádzačovi bude
aj skutočne ponúknuté stále pracovné miesto.
► Pozvanie na ústny pohovor, ktorý sa v súčasnosti koná zvyčajne v Luxemburgu alebo Bruseli, bude závisieť od dosiahnutých výsledkov v písomnej časti
výberového konania alebo aj na hodnotení kandidáta v porovnaní s ostatnými
najlepšími uchádzačmi o prácu. Nie je neobvyklé, že uplynie doba niekoľkých
mesiacov medzi písomnou skúškou a pozvaním na ústny pohovor. Vo výnimočných a odôvodnených prípadoch môže výberová komisia na návrh uchádzača
súhlasiť so zmenou dátumu konania ústneho pohovoru.
► Náklady na dopravu súvisiace s účasťou na ústnom pohovore budú uchádzačom uhradené z rozpočtu EÚ, takže nedostatok finančných zdrojov by nemal byť
prekážkou pre úspešné zvládnutie aj poslednej časti výberového konania.

Otázky členov výberovej komisie sa zameriavajú na problematiku súvisiacu s
úniou, súčasnými udalosťami vo svete a životopisom uchádzača.
Výberová komisia má k dispozícii životopis uchádzača, prihlášku do výberového konania a dokumenty z písomnej časti skúšky, takže pomerne obvyklé
sú aj otázky smerujúce k ► doterajšej praxi uchádzača, jeho publikačnej alebo
vedeckej činnosti a pod. Je preto dôležité dôkladne si pred vstupom do skúšobnej
miestnosti ► obnoviť všetky detaily uvedené v životopise.
V minulosti uplatňovaný systém, kedy si kandidát vylosoval otázku o ktorej
mal po krátkej príprave rozprávať po dobu približne piatich minút, sa už dnes
neuplatňuje.
Rovnakou rôznorodosťou ako výberové komisie, sa vyznačujú aj otázky pokladané kandidátom počas ústneho pohovoru. Od snahy zistiť dostatočnú ► faktografickú a vedomostnú základňu uchádzača, až po otázky, v ktorých má kandidát
možnosť prejaviť svoj ► vlastný názor na súčasné politiky a udalosti týkajúce
sa Európskej únie. Niektorí uchádzači o zamestnanie v inštitúciách a orgánoch
Európskej únie uviedli, že dostali výlučne široko koncipované otázky, v ktorých
mohli relatívne podrobne a do hĺbky prezentovať postoj k nastolenej téme, iní sa
naopak vyjadrili, že záujmom skúšajúcich bolo zistiť ich znalosti v špecializovaných oblastiach.

Priebeh a účel ústneho pohovoru

Uchádzač by mal byť pripravený aj na skutočnosť, že členovia výberovej komisie sa ► striedajú v kladení otázok, pričom niekedy sa jeden skúšajúci v rýchlom
slede opýta aj niekoľko otázok za sebou, po ktorých však už nemusí nasledovať
možnosť záverečného zhrnutia postoja kandidáta k danej problematike alebo diskusie nad odpoveďami uchádzača.
Úlohou výberovej komisie je najmä pozorne počúvať, a preto prejavy sympatií,
súhlasu alebo naopak nesúhlasu zo strany skúšajúcich, nie sú dovolené.
Podľa posledných informácií z priebehu výborových konaní nie sú vylúčené
ani ► tímové úlohy s ostatnými kandidátmi.

účastníkov výberového konania a hodnotitelia tak mohli posudzovať písomné
práce bez ohľadu na osobu uchádzača.

Trvanie ústneho pohovoru je zvyčajne v rozmedzí ► 35 až 40 minút, pričom
výberová komisia pozostáva najmenej z troch až štyroch členov (je možné
jej rozšírenie až na 10 členov). Nie je povinnosťou všetkých členov komisie
klásť uchádzačovi otázky. Vo výberovej komisii budú pravdepodobne zastúpení
služobne starší úradníci z rôznych členských štátov a jeden z členov môže byť
tiež zástupca odborov.
Pochopiteľne, niektoré výberové komisie uprednostňujú skôr ► neformálny
prístup, iné sa snažia zachovať ► „úradný tón“ a udržujú si od uchádzača značný
odstup.
Vo všeobecnosti platí, že počas ústneho pohovoru ► skúšajúci hovorí jazykom,
ktorý si uchádzač vybral ako svoj prvý jazyk. Avšak aj vzhľadom na pomerne
malé zastúpenie úradníkov zo Slovenskej republiky v inštitúciách a orgánoch
Európskej únie, ► nie je zvyčajne možné očakávať priebeh ústneho pohovoru v
slovenskom jazyku. Okrem toho, jedným z cieľov ústneho pohovoru je aj preve-
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► Európskou

Na konci ústneho pohovoru dostane kandidát možnosť položiť otázku(y) ► členom výberovej komisie.
Zhrnieme, že účelom pohovoru, okrem preverenia schopností uchádzača plniť
úlohy vyplývajúce z funkčného zaradenia, pre ktoré je dané výberové konanie
organizované, je aj posúdenie:
i) odbornej znalosti problematiky v oblasti vybranej uchádzačom,
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ii) znalosti základného vývoja európskej integrácie a komunitárnych politík,
iii) znalosti ďalšieho úradného jazyka Európskej únie, ktorý uchádzač uviedol vo
svojej prihláške (resp. životopise) a
iv) schopnosti uchádzača adaptovať sa na multikultúrne pracovné prostredie bežné v podmienkach inštitúcií a orgánov Európskej únie,
Praktické rady pre úspešné zvládnutie pohovoru
» Uchádzač môže byť vyzvaný, aby začal ústny pohovor predstavením sa. Príprava na takúto situáciu v podobe obnovenia si údajov z prihlášky alebo životopisu ešte pred vstupom do skúšobnej miestnosti môže byť užitočná. Okrem
toho je možné zamerať sa tiež na údaje alebo udalosti, ktoré sa udiali po zaslaní
životopisu alebo prihlášky a môžu upozorniť na silné stránky kandidáta.
» Pokiaľ je k tomu počas ústneho pohovoru príležitosť, uchádzač môže upozorniť na dve alebo tri oblasti politík Európskej únie, o ktoré sa bližšie zaujíma
a tiež na niektoré aktuálne európske témy. Výhodou je aj pravidelné sledovanie
médií, ktoré dáva kandidátovi možnosť orientovať sa v súčasnom dianí vo svete
a udalosti interpretovať aj s ohľadom na kontext Európskej únie.
» Je dôležité byť pripravený aj na otázky, ktoré majú za cieľ vyviesť uchádzača
z rovnováhy a ukázať jeho schopnosť rozmýšľať a komunikovať v stresovej situácii.
» Uchádzač by mal byť pripravený aj na čisto faktografické otázky. V prípade,
že ich nevie zodpovedať, je dôležité neprepadnúť panike, avšak snaha vyhnúť sa
im alebo vymýšľanie odpovedí môže na skúšajúcich pôsobiť negatívne. Niektorí
skúšajúci tiež môžu mať záujem overiť hranice znalostí kandidáta, a preto nedostatok detailných vedomostí v určitej špecifickej oblasti nemusí nutne znamenať
negatívnejšie hodnotenie.
» Pozitívny tón a priateľská komunikácia zvyšujú šance uchádzača. Je dobré zdržať sa negatívnych poznámok alebo prílišnej kritiky európskych inštitúcií
a orgánov. Naopak, lepšie je vyzdvihnúť pozitívne aspekty vybraných politík a
ukázať entuziazmus a chuť pracovať pre ďalšie rozvíjanie európskej myšlienky,
avšak bez zbytočného preháňania. Inými slovami povedané, uchádzač by sa mal
snažiť sústrediť na primerané vyzdvihnutie svojich silných stránok a ich potenciálny prínos pre činnosť európskych orgánov a inštitúcií.
» Výberová komisia oceňuje, ak uchádzač na položené otázky odpovedá priamo, bez zbytočných vsuviek v podobe „toto je náročná otázka“ (“that is a difficult
question“) a pod. Pred odpoveďou na niektoré otázky môže výberová komi-
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sia nechať kandidátovi chvíľku času na rozmyslenie odpovede. Pokiaľ na danú
otázku nevie odpovedať, je dobrou možnosťou pokúsiť sa navrhnúť výberovej
komisii príbuznú tému, v ktorej sa vie uchádzač lepšie orientovať.
» Uchádzač by sa nemal zameriavať, v prípade, že zo zadania danej otázky
nevyplýva niečo iné, len na popis situácie vo svojej krajine, ale práve naopak,
snažiť sa preukázať aspoň základné znalosti z diania aj v ostatných členských
štátoch.
» Ak výberová komisia oznámi, že považuje skúšanie za ukončené a opýta sa
uchádzača, či by chcel niečo dodať, neodporúča sa za žiadnych okolností povedať „nie“. Naopak, treba to chápať ako príležitosť prísť s dodatočnými informáciami, ktoré by mohli byť relevantné a zvýšili šance uchádzača.
6. Skúsenosti uchádzačov z výberových konaní
A. Výberové konanie uskutočnené pre občanov nových členských štátov po
rozšírení v roku 2004; uchádzač uspel:
„Výberová komisia bola zložená zo štyroch členov. Ústny pohovor bol vedený
v angličtine, ktorý som uviedol ako môj druhý jazyk (prvý bola poľština). Na
začiatku sa skúšajúci predstavili a neskôr ma vyzvali, aby som povedal niečo o
sebe (to som si už vopred pripravil!).
Potom mi kládli rôzne otázky ako napr.:
Nachádza sa výraz „pilier“ v zmluvách (pozn. Zmluve o založení európskeho
spoločenstva a Zmluve o Európskej únii) ?
Aké sú povinnosti Komisie v rámci jednotlivých pilierov ?
Čo je to Lisabonská stratégia ?
Čo je to Pakt stability ?
Akým spôsobom ovplyvňuje činnosť Európskej únie aktivity štátov v oblasti vzdelávania a kultúry ?
B. Výberové konanie uskutočnené pre občanov nových členských štátov po rozšírení v roku 2004; uchádzač neuspel:
„Na začiatku sme museli počkať v samostatnej miestnosti, kde asistentka zozbierala životopisy a identifikačné dokumenty od každého účastníka. Potom som
bol zavolaný na ústny pohovor, ktorý sa konal vo vedľajšej miestnosti.
Výberová komisia bola zložená z troch členov a asistentky, ktorá spolu s členmi
komisie sedela v malej vzdialenosti na opačnej strane stola. Predseda výberovej
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komisie predstavil jej členov a vysvetlil priebeh ústneho pohovoru. Bol veľmi
priateľský, čo mi umožnilo cítiť sa príjemnejšie (tak príjemne, ako je to v takejto
situácii len možné). Vyzval ma, aby som o sebe niečo povedal a uviedol prečo
chcem pracovať pre inštitúcie Európskej únie, čo mi pripadalo ako štandardná
otázka a mal som k nej aj vopred niečo pripravené.
Potom sa ma začal pýtať ďalší člen výberovej komisie – Talian, kládol mi otázky súvisiace s predmetom mojej špecializácie – ekonómiou.
Napríklad :
Aké sú kritériá pre členský štát, pokiaľ sa chce pripojiť k eurozóne ?
Aké sú hlavné úlohy Európskej centrálnej banky ?
Kto stanovuje výmenný kurz eura ?
Kto je zodpovedný za fiškálnu politiku eurozóny ?
Vo všeobecnosti sa vyššie uvedené otázky týkali rozdelenia kompetencií medzi
Európsku centrálnu banku a centrálne banky členských štátov. Potom skúšajúci
pokračoval k Paktu rastu a stability, jeho kritike a aká je stratégia na jeho reformovanie (nie som si úplne istý, čo tým myslel).
Potom mi bola položená nasledovná otázka :
Pokiaľ by ste boli ministrom financií rozvojovej krajiny, aká by bola Vaša makroekonomická stratégia ? (okrem základov makroekonomickej politiky odo mňa
očakával aj vyjadrenie o obchodnej politike).
Tretí člen výberovej komisie sa ma opýtal na moje znalosti o :
- sociálnej a regionálnej politike Európskej únie (úlohy a ciele)
- Európskej ústave
- rozpočte Európskej únie (zdroje, na čo sa používajú a pod.)
- Akú makroekonomickú politiku by sme mali hľadať v rámci Európskej únie ?
V závere sa ma predseda výberovej komisie opýtal, či si myslím, že existujú
hranice, ktoré by Európska únia nemala prekročiť (najmä v geografickom zmysle
slova a vo vzťahu k otázke, či by sa niekedy Rusko mohlo stať členom únie).
Potom ma vyzval na položenie mojich prípadných otázok. Aj keď som nemal
žiadne otázky, bol taký milý, že mi sám objasnil, kedy budú vyhotovené výsledky
výberového konania. Takže pokiaľ vás toto zaujíma, nebojte sa opýtať. Oni to
očakávajú.“
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7. Ako pokračovať po úspešnom výberovom konaní ?
Pokiaľ sa uchádzačovi o prácu v inštitúciách EÚ podarilo úspešne absolvovať
všetky časti výberového konania, bude mu zaslaný list potvrdzujúci jeho zaradenie na ► zoznam úspešných uchádzačov (angl. ► reserve lists) uverejnený
v Úradnom vestníku EÚ, ktorý slúži ako zdroj pre budúci výber zamestnancov.
Pokiaľ sa osoba kandidáta nachádza na takomto zozname, môže byť ► oslovená
niektorou z inštitúcií EÚ, resp. jej organizačnou zložkou s cieľom obsadiť voľnú
pozíciu.
Napr. Generálne riaditeľstvo pre personálnu politiku a administratívu Komisie
hľadá vhodných kandidátov zo zoznamu úspešných uchádzačov až po tom, ako
zvážilo obsadenie voľného pracovného miesta niektorým zo súčasných zamestnancov Komisie.
Je dôležité, aby záujemca o prácu v Komisii ► priebežne aktualizoval svoj
životopis prostredníctvom internetu a zvyšoval tak možnosti, že bude vyhodnotený ako vhodný kandidát na hľadanú pozíciu a následne pozvaný na ústny pohovor s pracovníkmi Komisie zodpovednými za nábor nových zamestnancov.
Je dôležité si uvedomiť, že ► miesto na zozname úspešných uchádzačov
nezaručuje, že kandidátovi bude ponúknuté stále pracovné miesto. Časové
obdobie, na ktoré je takýto zoznam vytvorený, je zvyčajne ► jeden až dva roky.
►

V každom prípade sa v tomto štádiu odporúča ► aktívny prístup uchádzača,
ktorý by mal ► sám iniciatívne oslovovať príslušné inštitúcie s cieľom upriamiť
pozornosť na svoju osobu a zaistiť si tak výrazne vyššie šance, že bude predmetnou inštitúciou oslovený.
Približne ► 85 až 90 % úspešných uchádzačov z výberových konaní si nakoniec pracovné miesto nájde!

IV. AKO SA NA VÝBEROVÉ KONANIE PRIPRAVIŤ ?
1. Existuje jednotný „recept“ na úspech ?
Dušan Chrenek, vedúci oddelenia pre rozširovanie EÚ charakterizuje svoj
úspešný recept ako:
„Všestrannú prípravu zameranú na zvládnutie jednotlivých súčastí konkurzu
– verbálne a numerické uvažovanie, všeobecné vedomosti o EÚ, písanie eseje
a rozhovor s výberovou komisiou. Na každú časť je potrebné sa sústrediť v danej
fáze konkurzu. Je veľmi ťažké uspieť na konkurze bez špeciálnej prípravy. Exis-
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tujú odporúčania na jednotlivé časti, ktoré je potrebné si osvojiť a využiť ich pri
konkurze.“
Juliana Pogáčová, úspešná absolventka výberového konania na pozíciu právneho lingvistu pre Súdny dvor ES sa taktiež podrobila špeciálnej príprave:
„Trénovala som sa v testoch, ktoré skôr záležia na rýchlosti uchádzača správne
odpovedať, ako na samotných vedomostiach. Osobitnú prípravu som venovala konkurzu na právneho lingvistu, kde sa - takisto v hre s časom - prekladajú
právne náuky z francúzskeho práva a Common Law. Čítala som veľké množstvo
rozsudkov v oboch jazykoch a vyhľadávala zodpovedajúcu právnickú terminológiu v slovenčine.“
2. Ako napísať bezchybný životopis ?
Po úspešnom absolvovaní výberového konania a zaradenia do rezervného
zoznamu uchádzačov je najdôležitejším krokom vypracovanie životopisu.
O zamestnanie v inštitúciách EÚ je možné sa uchádzať aj „naslepo“, prostredníctvom vyplnenia životopisu na tej istej stránke Európskej komisie:
► http://ec.europa.eu/civil_service/job/cvonline/index_en.htm.
Aj keď je vypĺňanie tohto elektronického životopisu značne obmedzené predlohou, ktorá je fixná, poskytuje dosť možností na „realizáciu“.
Je potrebné mať na pamäti, že životopis predstavuje vždy ideálnu ► šancu ako
na seba upozorniť a neraz aj preukázať svoje štylistické kvality a schopnosti
vyjadrovania. Jeho ► zrozumiteľné a gramaticky správne vyhotovenie je preto
mimoriadne dôležité a neraz potrvá celé dni, kým ho „bezchybne“ sformulujete.
Naviac je tento životopis možné vypĺňať len v anglickom, nemeckom alebo
francúzskom jazyku!
Po úspešnom výberovom konaní je dôležité napísať svoj životopis tak, aby
„sedel“ na pozíciu, o ktorú sa prioritne uchádzate, a aby Vás predstavil ako
► odborníka na konkrétnu oblasť. Uchádzač o ponúkané miesto si tiež môže
urobiť predstavu o tom, čo od neho potenciálny zamestnávateľ očakáva a akého
zamestnanca potrebuje a následne sa pokúsiť upútať jeho pozornosť. Z dôvodu
flexibilnej reakcie na rôzne ponuky je rovnako dôležité svoj životopis neustále
► aktualizovať a prerábať.
Okrem povinných kontaktných (e-mail, telefón) a osobných (meno, priezvisko,
adresa, dátum a miesto narodenia) údajov je najdôležitejšou časťou vypĺňanie
pracovných skúseností (professional experience), kde je potrebné uviesť napríklad
aj krátky popis činností, za ktoré niesol kandidát zodpovednosť (Description of
duties and main achievements). Rovnako je potrebné vyplniť dosiahnuté vzdelanie (education), a to od základného až po postgraduálne. Ďalej je možné vyplniť
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aj absolvované kurzy, školenia, certifikáty, či iné formy celoživotného vzdelávania, stáže a pod. (training).
Významnú úlohu zohráva uvedenie jazykových znalostí (languages)
a sociálnych, organizačných, technických, IT, umeleckých a ostatných znalostí a
zručností (pri každej je preddefinovaný rozsah 1000 znakov). Pri vypĺňaní týchto
údajov treba byť stručný (používať krátke, logické a zrozumiteľné vety), poukázať na to, prečo som ten najvhodnejší kandidát (zbytočne sa nerozpisovať o
praxi, ktorá nesúvisí s pozíciou, o ktorú sa uchádzam), uviesť činnosti, v ktorých
vynikám a nezabudnúť preukázať na praktických príkladoch svoju komunikatívnosť, vytrvalosť a manažérske zručnosti.
Taktiež je vhodné uviesť zoznam publikačnej činnosti (publications) a zoznam
referencií.
► Rada na záver: životopis vytlačte a dajte ho niekomu prečítať, aby ste sa
ubezpečili, že jeho obsah je zrozumiteľný a bez pravopisných chýb.
Webstránka EPSO obsahuje tiež odkaz na EUROPASS – jednotný formulár
životopisu v celej Európskej únii a taktiež Europass - jazykový pas:
► http://europass.cedefop.europa.eu/htm/index.htm.
3. Vzdelávacie inštitúcie poskytujúce prípravu pre uchádzačov
Pripraviť bezchybne akéhokoľvek uchádzača na výberové konanie zrejme
nedokáže žiadna škola, univerzita, či následná prax v súkromnej firme.
Príprava na výberové konanie navyše závisí od ► konkrétnych podmienok, kladených na každého zamestnanca, ktoré inštitúcie EÚ od neho požadujú, a ktoré
sa v jeho priebehu u uchádzača overujú. V inštitúciách EÚ pôsobí nielen veľa
prekladateľov, tlmočníkov, ekonómov a právnikov, ale napríklad aj osôb s technickým a prírodovedným vzdelaním.
Doposiaľ najviac Slovákov pracujúcich v inštitúciách EÚ patrí medzi absolventov tunajších univerzít, pričom mnohí z nich si dopĺňali vzdelanie aj rôznymi
kratšími študijnými pobytmi v zahraničí.
Viacerí slovenskí právnici pôsobiaci na Súdnom dvore ES napríklad absolvovali ► Právnickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
„Mám slovenské vysokoškolské vzdelanie získané na Právnickej fakulte v Banskej Bystrici, postgraduál z európskeho práva (Master 2 – DEA) získaný na Univerzite v Nancy vo Francúzsku. Od roku 2002 som externou doktorandkou na
Univerzite v Nancy a pripravujem si postgraduál z európskeho práva na právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach.“
Vedúci oddelenia pre rozširovanie EÚ na Generálnom riaditeľstve pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Európskej komisie Dušan Chrenek vyštudoval na
► Slovenskej technickej univerzite v Bratislave a vzdelanie si prehĺbil na post-
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graduálnych štúdiách v Oxforde a Madride. Európske štúdiá možno ako odbor
absolvovať aj na ► Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (Katedra politológie a európskych štúdií) alebo ► Fakulte politických vied
a medzinárodných vzťahov v B. Bystrici, ktorá je taktiež vhodným odrazovým
mostíkom do Bruselu či Luxemburgu.
Po ukončení vysokoškolského štúdia (napríklad prírodovedného zamerania)
možno potrebné poznatky o európskej integrácii získať na ► Ústave medzinárodných vzťahov a aproximácie práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského, či
► Ekonomickej univerzite v Bratislave – v Centre európskych štúdií.
Viac informácií:
► Právnická fakulta UMB v B. Bystrici:
http://www.prf.umb.sk
► Slovenská technická univerzita v Bratislave:
http://www.stuba.sk
► Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v B. Bystrici:
http://www.fpvmv.umb.sk/www
► Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre:
http://www.ukf.sk
► Katedra politológie a európskych štúdií Filozofickej fakulty UKF v Nitre:
http://www.ff.ukf.sk/kpes2/data/aktual.shtml
► Ústav medzinárodných vzťahov a aproximácie práva Právnickej fakulty UK:
http://www.flaw.uniba.sk/pracoviska/umv.htm
► Centrum európskych štúdií Ekonomickej univerzity v Bratislave:
http://www.euba.sk/nv/ces-publ.php.
Špecializované prípravné kurzy pre záujemcov o prácu v európskych inštitúciách ako aj nadväzujúce jazykové kurzy poskytuje od roku 2004 Oddelenie
európskych štúdií ► Academie Istropolitany Novy. Spolupracuje pritom s
Centrom európskych štúdií v Štrasburgu, francúzskym veľvyslanectvom v SR
a Ministerstvom zahraničných vecí SR. Kurzy poskytujú prierez reáliami EÚ
potrebnými na prípravné testy, tréning v testoch preverujúcich znalosť cudzieho
jazyka, ako aj v testoch preverujúcich logické, matematické myslenie a praktické
rady od úspešných účastníkov konkurzov.
Viac informácií o kurzoch AI Novy:

cov, prokurátorov, advokátov ako aj ostatných záujemcov, ktorí hľadajú efektívnu
cestu k poznaniu problematiky európskej integrácie a osobitne odpovedí na špecializované otázky o fungovaní komunitárneho a únijného práva. EUROIURIS
podporuje a organizuje vzdelávanie odbornej verejnosti vrátane svojich členov,
poskytuje informačné a poradenské služby z oblasti európskeho a medzinárodného práva, vypracúva vedecké štúdie a analýzy a publikuje výsledky svojich
zistení.
Viac informácií o EUROIURIS - Európskom právnom centre:
http://www.euroiuris.sk.
4. Ako získať presné informácie o Európskej únii ?
Problematika fungovania Európskej únie, činnosť jej inštitucionálneho systému, vykonávania jej politík, ako aj ostatné záležitosti týkajúce sa európskej integrácie, sú predmetom ► každodennej pozornosti médií, spravodajstva, diskusií
na celospoločenskej úrovni a názorov prezentovaných na rôznych úrovniach.
Činnosťou Európskej únie je zasiahnutý takmer každý občan členského štátu, aj
keby bol jeho vzťah k tejto organizácii pasívny.
Práve kvôli množstvu informácií je potrebné byť pri ► sledovaní informácií o
európskej integrácii pozorný a pristupovať ku každému zdroju (novinám, televíznemu spravodajstvu, publikáciám, internetu) kriticky!
Azda najdôležitejšou radou je nikdy sa ► nespoliehať výlučne len na jeden
zdroj informácií.
Webstránky, poskytujúce ► aktuálne spravodajstvo a užitočné informácie, ktoré
by ste mali neustále sledovať sú napríklad tieto:

http://www.foreign.gov.sk

http://www.euroinfo.gov.sk/index/index.php

► http://www.ainova.sk/priprava-na-pracu-pre-eu
► http://www.ainova.sk/specializovane-jazykove-kurzy.

So vzdelávaním v oblasti práva Európskej únie má niekoľkoročné skúsenosti
aj občianske združenie EUROIURIS - Európske právne centrum, ktoré okrem
vydavateľskej a vedeckej činnosti organizuje špecializované školenia pre sud52

http://www.europa.eu./index_sk.htm
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http://europa.eu/newsletter/index_en.htm

http://www.euractiv.com

http://ec.europa.eu/slovensko/mission_sk.htm

http://www.euroiuris.sk
Dostupné knižné publikácie týkajúce sa ► európskej integrácie sú napríklad
tieto:
» Blahož, J. – Klíma, K. – Skála, J. a kol.:
Ústavní právo Evropské Unie, Aleš Čeněk, Dobrá Voda u Pelhřimova, 2003
» Fiala, P.- Pitrová, M.:
Evropská Unie. CDK, Brno 2003
» Gerbet, P.:
Budování Evropy. Imprimerie nationale Éditions, Paris 1999, Praha 2004
» Karas, V. – Králik, A:
Európske právo. 2 vydanie. Iura Edition, Bratislava 2007
» Klučka, J., Mazák, J., a kol.:
Základy Európskeho práva, Iura Edition, Bratislava 2004
» Siman, M. – Slašťan, M.:
Primárne právo Európskej únie. EUROIURIS, Bratislava 2006
» Siman, M. – Slašťan, M.:
Súdny systém Európskej únie. EUROIURIS, Bratislava 2006
» Simon, D.:
Komunitární právní řád, ASPI, a.s., Praha: 2005
» Tichý, L. a kol.:
Evropské právo. 3. vydání. C.H. Beck, Praha 2006
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