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Úvod
Vážení čitatelia,
držíte v rukách manuál, ktorého ambíciou a cieľom je zvýšiť úspešnosť uchádzačov
o prácu v inštitúciách Európskej únie a poskytnúť aktuálny obraz o pracovných
možnostiach, ktoré sú na úrovni inštitúcií EÚ pre slovenských občanov k dispozícii. Manuál zároveň umožňuje získať prehľad o inštitucionálnej základni
EÚ a o fungovaní týchto inštitúcií.
Poskytuje nielen základné informácie o európskych inštitúciách a o spôsoboch, akými sa v nich môžu občania Slovenska ako plnoprávnej členskej krajiny EÚ uchádzať o zamestnanie, ale prináša aj množstvo praktických informácií a osobných skúseností úspešných uchádzačov, ktorí už v európskych
inštitúciách pracujú.
Manuál obsahuje napríklad tieto informácie:
-

o kategorizácii pozícií v inštitúciách Európskej únie,

-

o inštitúciách, v ktorých sa občania Slovenska môžu uchádzať o prácu,

-

o miestach, kde sa je možné dozvedieť o aktuálnych výberových konaniach,

-

o pravidlách a priebehu výberových konaní,

-

o praktických skúsenostiach úspešných uchádzačov o prácu v inštitúciách EÚ,

-

o prípravných kurzoch na výberové konania a o dostupnej literatúre určenej
na prípravu na výberové konanie,

-

o dôležitých internetových stránkach a podobne.

Súčasťou manuálu sú aj ukážky testov, ktoré sú súčasťou výberových konaní
na pozície v európskych inštitúciách, ako aj informácie o doterajšom úspechu
slovenských občanov pri obsadzovaní pozícií v štruktúrach Únie.
Veríme, že tento manuál vám poskytne všetky potrebné informácie a prispeje
k zvýšeniu šancí všetkých uchádzačov o prácu v inštitúciách EÚ. Obsadenie čo
najväčšieho počtu pozícií v európskych inštitúciách kvalitnými ľuďmi zo Slovenska je v záujme nielen samotných uchádzačov, ale aj našej krajiny.
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1.

Práca v inštitúciách Európskej únie

Odkedy je Slovensko plnoprávnym členom Európskej únie, sú európske inštitúcie
aj „našimi“ inštitúciami. Máme možnosť uchádzať sa v nich o prácu a do
istej miery ovplyvňovať ich fungovanie. Aby sme však vedeli využiť všetky
možnosti, ktoré občanom Slovenska inštitúcie EÚ ponúkajú, je potrebné viac
o týchto možnostiach hovoriť, priblížiť ich ľuďom na Slovensku.
Ak sa budeme vo väčšej miere vedieť zapojiť do práce v európskych
inštitúciách, bude to výhodné pre všetkých. Ľudia, ktorí o takú prácu stoja,
nájdu skvelé uplatnenie a môžu sa pracovne realizovať. Naša krajina získa
svojich neformálnych „vyslancov“ v inštitúciách, ktoré každodenne spolurozhodujú o tom, ako žijeme, a ktorí budú môcť v prípade potreby pomôcť svojej domovine skúsenosťami, kontaktmi, znalosťami. A napokon, aj samotná
Európska únia môže len profitovať z toho, keď v jej službách budú pracovať
schopní a motivovaní ľudia.
Pre prácu v inštitúciách Európskej únie sa ľudia rozhodujú z viacerých
dôvodov. Ako vyplýva z rozhovorov, ktoré sme uskutočnili s tými, ktorí už pre
európske inštitúcie pracujú, dominantné motivácie sú:


úsilie naplniť vysoké pracovné ambície, ktoré presahujú horizont možností
slovenského pracovného trhu,



motivácia pracovať v medzinárodnom prostredí a získať cenné skúsenosti
a kontakty, ktoré umožnia rozvíjať svoje schopnosti a realizovať sa,



možnosť veľmi dobrého zárobku a kariérneho rastu.

Získať prácu v inštitúciách Európskej únie nie je vždy jednoduché. O prácu pre
európske inštitúcie sa uchádza veľa ľudí a po ukončení prechodných období,
teda po roku 2010, budú slovenskí uchádzači o prácu pre inštitúcie vo všetkých
ohľadoch vystavení tvrdej konkurencii ostatných uchádzačov z celej Únie.
Európske inštitúcie majú jasne definované kritériá, celý postup má svoje pravidlá a od uchádzačov vyžaduje dobrú prípravu a odhodlanie. A – ako dodávajú
mnohí z tých, ktorým sa to napokon podarilo – aj vytrvalosť a trochu šťastia,
pretože len málokomu sa podarí získať vysnívanú prácu na prvý pokus.
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Pracovať pre inštitúcie EÚ je pre mnohých ľudí veľký sen, výzva alebo pocta.
Aké možnosti pri hľadaní uplatnenia sa v nich majú občania Slovenska, aké sú
pravidlá výberu týchto ľudí a ako sa na výberové konania čo najlepšie pripraviť?
Odpovede na tieto a ďalšie súvisiace otázky sa pokúša priniesť manuál, ktorý
práve držíte v rukách.

n Inštitúcie EÚ
Európska únia je momentálne spoločenstvom 27 európskych štátov, ktoré sa
neustále rozrastá nielen z hľadiska počtu členov, ale najmä z hľadiska hĺbky
vzájomnej prepojenosti. Na „centrálnej“ úrovni sa koordinuje a tvorí čoraz
viac politík a pravidiel, a táto prehlbujúca sa integrácia si vyžaduje aj čoraz
rozsiahlejšie a výkonnejšie spoločné európske inštitúcie.
Vzhľadom na tempo integrácie nie je jednoduché udržať si prehľad o tom,
aké sú všetky inštitúcie EÚ a čo je ich náplňou práce. Na získanie takéhoto
prehľadu by sme totiž museli sledovať dianie na európskej scéne dennodenne,
a nemá zmysel si zastierať, že také čosi presahuje kapacitu a aj hlbší záujem
väčšiny obyvateľov členských štátov Európskej únie.
Ak však premýšľame o možnostiach pracovať pre niektorú z inštitúcií EÚ,
základný prehľad o tom, aké inštitúcie Únia má, je nevyhnutný. Základné delenie európskych inštitúcií podľa typu je nasledovné:  


základné inštitúcie,



finančné inštitúcie,



poradné inštitúcie,



medziinštitucionálne a decentralizované orgány.

Kompletný zoznam všetkých inštitúcií Európskej únie je pomerne rozsiahly a prehľadne roztriedený ho nájdete napríklad na internetovej stránke
http://www.europskaunia.sk/institucie, ako aj v prílohe k tomuto manuálu.
V ďalšom texte sú vždy podľa kontextu uvádzané tie inštitúcie, ktorých sa
opisované pravidlá alebo praktické skúsenosti uchádzačov konkrétne týkajú.
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6

2.

Možnosti práce pre občanov SR

Ako sa môžu o prácu v jednotlivých inštitúciách EÚ uchádzať občania Slovenska? Na to neexistuje univerzálna odpoveď – pravidlá najímania pracovníkov
z jednotlivých členských štátov tvoria a uplatňujú jednotlivé inštitúcie, a preto vždy
záleží na tom, v akej inštitúcií alebo na akej pozícii má záujem uchádzač o prácu.
Uľahčiť orientáciu v možnostiach pre záujemcov by mohla skutočnosť, že vo
všeobecnosti sa dajú identifikovať štyri základné spôsoby, ktorými sa slovenskí občania môžu dostať k práci pre niektorú z inštitúcií EÚ.
1.)

Sú vyslaní organizáciami, ktoré sú súčasťou štátnej správy, verejnej správy,
samosprávy a súkromného sektora (národný expert, štrukturálna stáž, iné
stáže, zastúpenie regiónu v Dome regiónov).

2.)

Stanú sa zamestnancami inštitúcií EÚ, a to buď stálymi zamestnancami,
ktorí prešli výberovým konaním na zamestnanie na dobu neurčitú a našli si
prácu v konkrétnej inštitúcii, alebo pracujú v inštitúciách EÚ dočasne. Časovo
ohraničená práca zahŕňa: stáže pre absolventov vysokých škôl v štruktúrach
Európskej komisie (Blue Book traineeship), stáže v ostatných inštitúciách EÚ,
dočasne zamestnaní (temporary agents) a práca na dohodu (contract agents).

3.)

Zamestnajú sa v kabinete zástupcu Slovenska v inštitúciách EÚ.

4.)

Získajú politickú nomináciu na post, ktorý je obsadzovaný na základe politického
rozhodnutia členského štátu. Nie je nezvyčajné, že ľudia, ktorí sú najprv vyslaní za Slovensko na základe politického rozhodnutia, následne aj vďaka získaným skúsenostiam prejdú výberovým konaním do inštitúcií EÚ.

Podrobnosti o jednotlivých možnostiach práce pre inštitúcie Európskej únie
nájdete v ďalších kapitolách tejto publikácie.
Nad rámec týchto možností však existujú aj ďalšie zaujímavé príležitosti
pre ľudí, ktorí majú dlhodobo ambíciu presadiť sa v inštitúciách EÚ. Jednou
možnosťou je napríklad práca pre mimovládne organizácie na európskej úrovni (napríklad Center for European Policy Studies alebo European University
Association), v rámci lobistických skupín (zastúpenie Amrop Hever v Bruseli),
MANUÁL pre uchádzačov o prácu v inštitúciách EÚ
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bruselské médiá (napríklad EUobserver) či ako zástupcovia slovenských médií
(STV, TASR).
Ďalšiu príležitosť, ako sa „zoznámiť“ s bruselskými reáliami, spoznať prostredie,
ľudí aj agendu európskych inštitúcií, ponúka práca pre Stále zastúpenie SR pri
EÚ v Bruseli (SZ). Okrem príležitosti pracovať na agende spojenej s EÚ priamo
v Bruseli je pre mnohých Stále zastúpenie často akousi „medzistanicou“ v úsilí
nájsť si prácu v samotných inštitúciách EÚ. V každom prípade platí, že práca
v SZ je cenným prínosom pre ľudí, ktorí majú ambíciu uplatniť sa v inštitúciách
EÚ, pretože pôsobením na SZ môžu získať neopakovateľné  skúsenosti a vedomosti o európskych politikách, o spôsobe práce a zároveň získať kontakty,
ktoré môžu pri výberovom procese využiť. Tu však treba zdôrazniť, že zamestnanci SZ v Bruseli sú kmeňoví zamestnanci ústredných orgánov štátnej správy,
ktorí sú do Bruselu dočasne vysielaní zo svojich materských ministerstiev.
Všetky ďalšie základné informácie o možnostiach a podmienkach práce pre
jednotlivé inštitúcie Európskej únie možno nájsť v slovenskom jazyku na internetovej stránke http://europa.eu/about-eu/working-eu-institutions/index_sk.htm.

n Základné kategórie zamestnancov v inštitúciách EÚ
V inštitúciách Európskej únie sú pracovné pozície striktne hierarchizované
a rozdelené do jednotlivých kategórií podľa náplne práce, čo sa odráža aj na
kritériách a požiadavkách kladených na záujemcov o túto prácu.

MANUÁL pre uchádzačov o prácu v inštitúciách EÚ
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Základné delenie podľa jednotlivých typov pracovných pozícií v európskych
inštitúciách je takéto:


stáli zamestnanci (pracovníci na dobu neurčitú)
o



zmluvní zamestnanci (dočasní zamestnanci)
o



ide o kontrakty na niekoľko týždňov až 6 rokov.

zamestnanci na dobu určitú (pracovníci na dohodu)
o



majú 9-mesačnú skúšobnú lehotu, ide o pozície administrátorov1
(5. až 16. trieda) a asistentov (1. až 11.trieda)2.

kontrakty na 3 mesiace až 3 roky, resp. 5 až 10 rokov, podľa typu
inštitúcie.

stážisti
o

v rámci štrukturálnych a absolventských stáží.



vyslaní národní experti.



zamestnanci kabinetu zástupcu SR.



zástupcovia SR nominovaní členským štátom (politickí nominanti).

Prehľadné roztriedenie a informácie o jednotlivých spôsoboch zamestnania
(podľa typu a dĺžky trvania zamestnania) v inštitúciách Európskej únie ponúka
nasledujúca tabuľka.

1
Administrátori sú zvyčajne zamestnaní v oblasti navrhovania politík a uplatňovania právnych predpisov EÚ,
analýz a poradenstva. Môžu zohrávať kľúčovú rolu v právnych a rozpočtových procesoch EÚ, v koordinovaní rozsiahlych ekonomických a iných politík členských štátov, môžu sa zúčastňovať na obchodných rokovaniach s tretími
krajinami alebo zastupovať inštitúcie na medzinárodných fórach. Môžu byť poverení vyšetrovaním rybárskych flotíl
členských štátov, vývojom alebo riadením osobitného vedecko-výskumného programu či navrhovaním rozhodnutí
Európskeho súdneho dvora alebo Európskeho ombudsmana.
2
Asistentské pozície majú prevažne podpornú funkciu (sekretárske, administratívne, finančné a komunikačné
úlohy, vývoj politiky a jej uplatňovanie atď.). Asistenti hrajú dôležitú úlohu pri vnútornom riadení inštitúcií, najmä v
rozpočtových, finančných a personálnych otázkach, v oblasti výpočtovej techniky a pri správe dokumentov.

MANUÁL pre uchádzačov o prácu v inštitúciách EÚ
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Tabuľka č. 1: Spôsoby zamestnania v inštitúciách EÚ
Typ zamestnania

Dĺžka trvania zamestnania
Zamestnanie na základe vyslania
6 mesiacov až 2 roky, možnosť
predĺženia na 4 roky

národný expert
(national expert)

3 až 5 mesiacov (dva možné turnusy:
od marca maximálne do konca júla alebo
od októbra maximálne do konca februára)

štrukturálna stáž
(structural traineeship)

Zamestnanie v inštitúcii EÚ
neobmedzená po 9-mesačnej skúšobnej
lehote

stále zamestnanie
dočasné zamestnanie

maximálne 6 rokov

(temporary agent)

maximálne 5 rokov s možnosťou
predĺženia na neurčito pre manuálnu
a podpornú administratívnu prácu a 3
mesiace až 3 roky pre iné zamestnania

práca na dohodu
(contract agent)

3 až 5 mesiacov (dva možné turnusy:
od marca maximálne do konca júla
alebo od októbra do konca februára)

absolventské stáže
(Blue Book traineeship)

podľa pravidiel konkrétnej inštitúcie, ale
spravidla podobné podmienky ako pri
absolventských stážach

stáže v ostatných inštitúciách

Zamestnanie v kabinete
zamestnanci kabinetu zástupcu SR

doba pôsobenia daného zástupcu SR

Politické nominácie
zástupcovia SR nominovaní členským
štátom, t. j. Slovenskom (napr. člen
Európskej komisie, sudca Európskeho
súdneho dvora, generálny advokát ESD)

doba trvania mandátu

Zdroj: www.mzv.sk

Každý z uvedených typov pracovných pozícií vrátane výberového procesu a praktických odporúčaní podrobne rozoberieme v ďalších kapitolách tejto publikácie.
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n Zamestnanie v inštitúcii EÚ
Keďže počet občanov Slovenska, ktorí môžu byť do inštitúcií EÚ vyslaní na
základe politickej nominácie ako národní experti či ako pracovníci kabinetu zástupcu SR v európskych inštitúciách je pomerne obmedzený, najväčší
priestor na uplatnenie záujemcov zo Slovenska o prácu v týchto inštitúciách
ponúka priame zamestnanie uchádzača inštitúciou EÚ. Do úvahy prichádza
niekoľko foriem takéhoto zamestnania:


stále zamestnanie,



dočasné zamestnanie (temporary agent),



práca na dohodu (contract agent),



absolventské stáže (Blue Book traineeship),



stáže v ostatných inštitúciách.

Zamestnancom inštitúcie EÚ sa (s výnimkou práce v rámci stáží) môže stať
ten uchádzač, ktorý úspešne absolvuje výberové konanie realizované Európskou úniou (najčastejšie Európskym úradom pre výber pracovníkov – EPSO).
Únia zároveň v plnej miere zabezpečuje zamestnancom svojich inštitúcií plat
a ostatné potrebné pracovné náležitosti.
Mzdové aj pracovné podmienky sú v týchto inštitúciách veľmi atraktívne. K
základnej mzde navyše prináležia aj rôzne príplatky. Každá zo 16 tried kariérneho rebríčka má 5 stupňov (najvyššia má len tri). V základnej 1. triede na prvom
stupni bol v prvej polovici roka 2009 nástupný plat viac ako 2 500 eur, v 5. triede
4 170 až 4 740 eur, v 10. triede 7 700 až 8 700 eur a v najvyššej triede 16 300 až
17 700 eur. Mzdy však podliehajú pravidelnej valorizácii a aj vzhľadom na rôzne
príplatky a výnimky sú tieto údaje len veľmi orientačné. Dôležitou skutočnosťou
je, že pracovníci inštitúcií si zo svojho platu musia hradiť veľkú časť životných
nákladov spojenú s pobytom v sídle inštitúcie, pre ktorú pracujú.
Mzda zamestnanca inštitúcie EÚ nepodlieha vnútroštátnemu (belgickému)
zdaneniu. Zdaňuje sa však progresívnou komunitárnou daňou, ktorej výška sa
v súčasnosti pohybuje od 8 do 45 percent (v závislosti od výšky zdaňovaného
MANUÁL pre uchádzačov o prácu v inštitúciách EÚ
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príjmu). Okrem toho zo základného platu odvádzajú zamestnanci dôchodkový
odvod vo výške 10,9 percenta základnej mzdy.
Na starobný dôchodok od inštitúcií EÚ majú nárok zamestnanci, ktorí v nich
odpracovali najmenej 10 rokov, a bez ohľadu na dĺžku služby v prípade, ak
majú viac ako 63 rokov. Stáli zamestnanci obyčajne odchádzajú do dôchodku
vo veku 65 rokov, môžu však poberať aj predčasný dôchodok v redukovanej
výške už od 55 rokov, alebo vo výnimočných prípadoch naopak pracovať
až do 67 rokov. Výška dôchodku môže v závislosti od odpracovaných rokov
dosiahnuť až 70 percent základnej mzdy.
Zdravotné poistenie úradníka pokryje úhradu 80 percent liečebných nákladov
v prípade väčšiny medicínskych úkonov. V niektorých je to až 85 percent
(napríklad hospitalizácia) či 100 percent (napríklad rakovina či duševné choroby) liečebných nákladov. 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 minimálne na 24 a maximálne na 30 dní
dovolenky. Okrem toho existujú špeciálne pravidlá poskytovania voľna v prípade uzatvorenia manželstva, zmeny bydliska, smrti príbuzných, vážnych
ochorení, narodenia dieťaťa a pod.
Všetky podrobnosti a základné náležitosti zamestnania, najmä postavenie, charakter činnosti, pracovné podmienky či zabezpečenie úradníka v inštitúciách
Európskej únie upravuje Nariadenie o úradníkoch a podmienkach zamestnania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev z 5. marca 1968,
upravené neskôr Nariadením č. 723 z 22. marca 2004 s platnosťou od 1. mája
2004, ako aj Služobný poriadok Európskych spoločenstiev, ktorý sa aktualizoval naposledy k 27. februáru 2009.
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Zamestnanec na dobu neurčitú (stály zamestnanec)
Pracovné pozície stálych zamestnancov a úradníkov v európskych inštitúciách
sú rozdelené do dvoch základných kategórií:


administrátor (AD),



asistent (AST).

Skupina administrátorov – AD – sa delí na 12 tried a obsahuje administratívne, poradenské, jazykové či vedecké pracovné pozície. Skupina asistentov – AST – je rozdelená na 11 tried a je vyhradená pre výkonné, technické a úradnícke typy pozícií.
Každá trieda sa ďalej delí na 5 stupňov. Stály zamestnanec môže každé dva roky
automaticky postúpiť o jeden stupeň, čiže po 10 rokoch môže postúpiť o celú jednu triedu. Tento kariérny postup môže byť aj rýchlejší, a to v prípade, že zamestnanec výborne obstojí v hodnotení, ktoré sa robí minimálne raz za dva roky.
Jednotlivé triedy, ktoré odzrkadľujú jednotlivé úrovne riadenia v inštitúciách
EÚ, sú rozdelené takto:
1.)

2.)

Top manažment:
a.

AD 16 alebo AD 15 – generálny riaditeľ (General Director),

b.

AD 15 – zástupca generálneho riaditeľa (Deputy Director General),

c.

AD 15 alebo AD 14 – riaditeľ (Director).

Stredný manažment:
a.

AD 14 až AD 9 – vedúci oddelenia (Head of Unit).

Pracovné pozície stálych zamestnancov v  inštitúciách Európskej únie sa delia aj
podľa vyžadovaného rozsahu a stupňa znalostí a schopností, a to nasledovne:
•

kategória A (AD 5 – AD16)
o

odborní zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa,
ktorí spĺňajú základné kritériá určené pre kandidátov;
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•

kategória B (AST 5 – 11)
o

•

kategória C (AST 1- 4)
o

•

sekretárky a iný administratívny personál; podmienkou je absolvovaná maturitná skúška;

kategória D (AST 1- 4)
o

•

zamestnanci, ktorí plnia exekutívne úlohy v rôznych oblastiach
aktivít Európskej únie;

manuálni zamestnanci;

kategória LA (AD, AST 5-11)
o

tlmočníci a prekladatelia.

Konkrétnejšie podmienky získania práce v inštitúciách EÚ na jednotlivých
úrovniach podrobne upravuje Služobný poriadok Európskych spoločenstiev.
Podľa jeho aktualizovaného znenia musí na vymenovanie uchádzač splniť
tieto požiadavky:
a.)

b.)

c.)

Vo funkčnej skupine AST:
a.

úroveň postsekundárneho (terciárneho) vzdelania, osvedčená
diplomom, alebo

b.

úroveň stredoškolského vzdelania, osvedčená diplomom, ktorý
umožňuje prístup k postsekundárnemu vzdelaniu, a zodpovedajúca odborná prax v dĺžke aspoň troch rokov,

c.

ak je to odôvodnené v záujme služby, odborná príprava alebo zodpovedajúca odborná prax rovnakej úrovne.

Vo funkčnej skupine AD pre platové triedy 5 a 6:
a.

úroveň vzdelania, ktorá zodpovedá aspoň trojročnému ukončenému
vysokoškolskému štúdiu, osvedčená diplomom, alebo

b.

ak je to odôvodnené v záujme služby, odborná príprava rovnakej
úrovne.

Vo funkčnej skupine AD pre platové triedy 7 až 16:
a.

úroveň vzdelania, ktorá zodpovedá ukončenému vysokoškolskému
štúdiu, osvedčená diplomom, ak normálna dĺžka vysokoškolského
štúdia je štyri roky alebo viac, alebo
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b.

úroveň vzdelania, ktorá zodpovedá dokončenému vysokoškolskému
štúdiu, osvedčená diplomom, a zodpovedajúca odborná prax v dĺžke
aspoň jedného roka, ak normálna dĺžka štúdia je aspoň tri roky, alebo

c.

ak je to odôvodnené záujme služby, odborná príprava rovnakej úrovne.

Po zaradení na konkrétnu pozíciu musí pracovník najprv úspešne absolvovať
9-mesačnú skúšobnú lehotu, až potom sa stáva stálym zamestnancom inštitúcie.
Na pozície v konkrétnych triedach sa uskutočňujú aj výberové konania
spomedzi uchádzačov zo všetkých štátov Únie. Do konca roka 2010 je však
v platnosti jedno špecifické zvýhodnenie pre občanov nových členských
štátov EÚ vrátane Slovenska, tzv. preferenčná kvóta. Európska komisia totiž
rozhodla o vytvorení preferenčných kvót pre nových členov, aby po výraznom
rozšírení Európskej únie v poslednom desaťročí zostala zachovaná „geografická rovnováha“ z hľadiska krajiny pôvodu zamestnancov inštitúcií EÚ.
Do 31. decembra 2010 sa preto väčšina výberových konaní organizuje len
pre nové členské štáty. Slovensko môže takýmto spôsobom obsadiť prioritne 279 z celkovo 3 341 miest určených pre nové členské štáty. Rozdelenie
orientačnej kvóty pre Slovensko ukazuje tabuľka č. 2.
V rokoch 2004 až 2009 počet občanov SR zamestnaných v inštitúciách EÚ
postupne rástol. Podľa štatistiky DG HR (Generálne riaditeľstvo Komisie pre
ľudské zdroje a bezpečnosť) pracovalo v štruktúrach Európskej komisie
k 1. októbru 2009 spolu 321 občanov SR, z čoho vyplýva, že Slovensko
v priebehu roka 2009 plnilo stanovenú kvótu 279 pracovných miest stáleho
a dočasného charakteru na obdobie 2004 až 2010 (Officials and Temporary
Agents) na 115 percent.
Do vypršania preferenčného obdobia (do konca roka 2010) však bude potrebné
zamerať sa najmä na pozície vyššieho manažmentu (riaditeľ odboru), kde Slovenko v súčasnosti napĺňa kvótu (s 2 obsadenými miestami) len na 66,6 percenta.
Okrem Európskej komisie pôsobia slovenskí pracovníci aj v iných významných európskych inštitúciách (Rada EÚ, Európsky parlament, Hospodársky
a sociálny výbor EÚ, Výbor regiónov a podobne), pričom celkovo je v rámci
inštitúcií EÚ dnes zamestnaných približne 650 občanov Slovenskej republiky.
MANUÁL pre uchádzačov o prácu v inštitúciách EÚ
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Tabuľka č. 2: Orientačná kvóta pre Slovensko

AD 15 (generálny riaditeľ,
zástupca generálneho riaditeľa)3

Cieľ do 2010

Aktuálny stav

1

1

AD 14 (riaditeľ, hlavný radca)

3

2

AD 9 – AD 13

15

13

AD 8 – AD 5, AST

260

305 (180+125)*

Spolu

279

321*

Zdroj: Statistical Bulletin, The personnel of the Commission (2008); *stav k 1.10. 2009

Tieto orientačné kvóty rozdelila Európska komisia medzi nové členské štáty
na základe troch kritérií: počtu obyvateľov danej krajiny, počtu jej hlasov
v Rade a počtu jej miest v Európskom parlamente. Od začiatku roka 2011 sa
pre nových členov Únie situácia zmení – uchádzači z týchto krajín vrátane
Slovenska budú musieť o pracovné miesta v inštitúciách EÚ naplno súťažiť aj
so „starými“ členskými štátmi a od roku 2012 aj s Rumunskom a Bulharskom,
ktoré sa k EÚ pripojili neskôr (a preto majú dlhšie prechodné obdobie).
Počet stálych zamestnancov inštitúcií EÚ tvorí asi polovicu celkového počtu
zamestnancov týchto inštitúcií. Pokiaľ ide o občanov Slovenska, je podiel
stálych zamestnancov voči celkovému počtu Slovákov pracujúcich pre európske inštitúcie nižší – je to menej ako polovica. Ide o dôsledok vyšších nárokov na získanie stáleho zamestnania, ale aj o prirodzený dôsledok krátkosti
členstva Slovenska v EÚ. Podrobnejšie údaje o počte všetkých a stálych
zamestnancov európskych inštitúcií zo Slovenska a aj v rámci celej Európskej
únie nájdete v tabuľke č. 3.
Tabuľka č. 3: Zamestnanci EÚ
Celá EÚ

Slovensko

všetky inštitúcie EÚ

39 000

650

Európska komisia (EK)

27 000

324 (k 1. 10. 2009)

stáli zamestnanci EK

20 000

240 (k 1. 10. 2009)

Zdroj: www.mzv.sk a Správa o personálnom zastúpení Slovenskej republiky v inštitúciách EÚ v roku 2008; Statistical
Bulletin k 1.10 2009.
3

Pre nové členské štáty EÚ nebola vyhradená kvóta v najvyššej kategórii AD 16.
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Dočasný zamestnanec (temporary agent)
Pri dočasných zamestnancoch sa spôsob ich najímania aj ich následné pôsobenie riadi rovnakými pravidlami ako práca zamestnancov na dobu neurčitú. V prípade dočasných zamestnancov však ide spravidla o krátkodobú, veľmi špecializovanú prácu, na ktorú v danej chvíli nie sú k dispozícii ľudia v databáze EPSO, prípadne o prácu v kabinete komisára.
Informáciami o výbere dočasných zamestnancov disponuje napríklad Stále zastúpenie SR pri Európskej únii v Bruseli (www.mzv.sk/szbrusel) a sú dostupné
aj na internetových stránkach Európskeho úradu pre výber pracovníkov EPSO
(http://europa.eu/epso/apply/index_en.htm) a na relevantnom generálnom riaditeľstve Európskej komisie, ktoré hľadá dočasných zamestnancov.

Práca na dohodu (Contract agent)
Uchádzači o prácu na dohodu sa prihlasujú prostredníctvom Európskeho úradu pre výber pracovníkov EPSO. Môžu vykonávať napríklad manuálnu či podpornú administratívnu prácu, ale môžu napríklad aj zastupovať zamestnanca
inštitúcie, ktorý dlhodobejšie nevykonáva prácu (z dôvodu choroby, materskej dovolenky a pod.), alebo môžu byť najatí na riešenie nedostatku pracovných síl v dôsledku nadmerného pracovného náporu a na zabezpečenie
úzko špecializovanej odbornej práce, na ktorú nemajú zručnosti momentálni
zamestnanci inštitúcií Európskej únie.
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3.

Výberové konania

Každý, kto chce byť zamestnaný v inštitúcii Európskej únie jedným zo spomínaných spôsobov (stály a dočasný zamestnanec, práca na dohodu), musí
absolvovať výberové konanie. Prvá dôležitá skutočnosť pri uvažovaní o kariére v inštitúciách EÚ je, že výberové konania sú náročné a trvajú približne
jeden rok a niekedy aj dlhšie. Navyše, k tejto dobe ešte treba pripočítať čas na
nájdenie konkrétnej pozície po úspešnom absolvovaní testov.
Každý záujemca o prácu v európskych inštitúciách musí navyše pred tým, ako pristúpi k výberovému konaniu, spĺňať predpísané podmienky. Predovšetkým musí:
•

byť štátnym príslušníkom členského štátu Európskej únie,

•

byť v plnom rozsahu oprávnený na výkon svojich občianskych práv,

•

splniť všetky povinnosti, ktoré mu ukladajú právne predpisy týkajúce sa vojenskej služby,

•

ovládať jeden úradný jazyk Európskej únie výborne a druhý uspokojivo.

Okrem toho musia záujemcovia o prácu spĺňať aj špecifické nároky, ktoré sa
týkajú kvalifikácie a praxe (ak sa vyžaduje) a ktoré sú uvedené v oznámení
o výberovom konaní.
Od marca 2010 by pravidlá výberu pracovníkov do inštitúcií EÚ mali dostať
novú podobu, pričom deklarovaným cieľom zmien je zjednodušiť výberový
proces, a to z hľadiska obsahu i času, ktorý je na jeho absolvovanie potrebný.
Viac informácií je možné nájsť na www.europa.eu/epso.

n Informácie o výberových konaniach
Informácie o aktuálne prebiehajúcich alebo konkrétnych výberových konaniach
na pracovné pozície v inštitúciách EÚ možno získať z Úradného vestníka Európskej únie (Official Journal), ktorý je dostupný na internetových stránkach úradu
EPSO (www.europa.eu/epso) alebo na stránke www.eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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n Priebeh výberového konania
Záujemcovia o prácu, ktorej získanie je podmienené absolvovaním výberového konania, musia v súčasnosti absolvovať nasledujúce fázy tohto procesu:

1. Prihlásenie
Uchádzači sa musia do výberového konania prihlásiť. Deje sa tak spravidla
elektronicky, prostredníctvom internetovej stránky EPSO (www.europa.eu/epso),
na ktorej si uchádzač vytvorí „EPSO Profile“ alebo (ak ide o záujemcov o časovo obmedzený kontrakt) „EPSO Porta“, čo je prvý krok registrácie v rámci
celého procesu.
Po zaregistrovaní a vyplnení priloženej prihlášky dostane uchádzač prostredníctvom svojho EPSO profilu (ktorý si vytvoril v spomínanom prvom kroku
registrácie a prostredníctvom ktorého neskôr prebieha komunikácia úradu
s uchádzačom) pozvánku na prvú časť výberového konania.

2. Predvýberové testy (Pre-selection tests)
Tieto testy prvého kola výberového konania majú formu otázok, pričom uchádzač musí vybrať správnu odpoveď z viacerých možností. Spravidla1 tieto testy obsahujú tri časti:
-

odborný test znalostí z odboru vybraného uchádzačom,

-

test o Európskej únii obsahujúci otázky o procese európskej integrácie
a o politikách EÚ,

-

verbálno-numerický test, ktorého cieľom je posúdiť celkové schopnosti, logické myslenie a „matematické“ alebo číselné myslenie.

Čerstvou praxou úradu EPSO je nahradenie predvýberových testov tak-zvanými vstupnými („admission“) testami, ktoré sa uskutočňujú formou on-line,
teda prostredníctvom počítačov v špeciálnych strediskách vytvorených osobitne na tento účel. Rozdiel oproti predvýberovým testom spočíva v tom, že
1
V niektorých typoch výberových konaní je obsah testov odlišný, napríklad v prípade výberu prekladateľov, kde
súčasťou testu nie je verbálno-numerický test.
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odborný test na znalosti z vybraného odboru sa presunul do písomnej časti
výberového konania.

3. Písomná skúška
Písomná skúška uchádzačov o prácu v európskych inštitúciách pozostáva
z dvoch častí:
-

prípadová štúdia, v ktorej má uchádzať vypracovať písomnú prácu vo vybranom
cudzom jazyku, ktorá sa týka témy z praktického života s tým, že spravidla si
môže vybrať z viacerých tematických okruhov – cieľom je posúdiť schopnosť
uchádzača pochopiť a analyzovať daný problém,

-

krátke zhrnutie riešenia predchádzajúcej úlohy v materinskom jazyku.

Predvýberové testy a písomná skúška sa zvyčajne uskutočňujú v rámci jedného dňa, a to v krajine pôvodu uchádzača, čiže na Slovensku. Tí uchádzači,
ktorí v predvýberových testoch uspejú, sú úradom EPSO vyzvaní, aby podali
úplnú prihlášku, doplnenú o potrebné doklady, napríklad o dosiahnutom vzdelaní, kvalifikácii, jazykových schopnostiach a podobne.

4. Ústny pohovor
Ústny pohovor má formu interview uchádzača s výberovou komisiou v cudzom
jazyku (podľa výberu uchádzača). Táto skúška sa odohráva v mieste možného budúceho pôsobenia (spravidla v Bruseli) a má za cieľ posúdiť celkové
komunikačné schopnosti, ale aj odborné znalosti uchádzača, jeho vedomosti o Európskej únii a schopnosť prispôsobiť sa multikultúrnemu pracovnému
prostrediu, ktoré je pre inštitúcie EÚ typické.

5. Zaradenie do databázy úspešných kandidátov (Reserve List)
Ak uchádzač úspešne absolvuje celé výberové konanie, je výberovou komisiou zapísaný do databázy úspešných kandidátov. Zaradenie do tohto zoznamu
znamená, že ak inštitúcia EÚ hľadá pracovníka podľa konkrétnej odbornosti,
môže si z tohto zoznamu vyberať. Zaradenie do zoznamu však neznamená
automatický nárok na získanie pracovného miesta – doterajšie skúsenosti naMANUÁL pre uchádzačov o prácu v inštitúciách EÚ
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opak ukazujú, že pasívne čakanie na oslovenie zo strany niektorej inštitúcie
EÚ je väčšinou neúspešné. Aj vzhľadom na časovú obmedzenosť platnosti zoznamu je preto viac než žiaduce, aby úspešný absolvent hľadal prácu
vlastnými silami, teda aby sa pokúšal kontaktovať inštitúcie, v ktorých by rád
pracoval, posielal im svoj životopis, zaujímal sa o voľné pozície a podobne.
Aj v tejto oblasti by však mal byť celkový proces prostredníctvom nových
pravidiel výberového procesu do inštitúcií EÚ od marca 2010 zjednodušený (www.europa.eu/epso).

n Formálne kritériá pri výberových konaniach
Minimálne požiadavky na vzdelanie sa líšia v závislosti od pozície. Na všetkých pozíciách na úrovni administrátora (kategória AD) sa vo všeobecnosti
vyžaduje vysokoškolské vzdelanie. V niektorých prípadoch, najmä pri vyšších
pozíciách, sa môže požadovať aj relevantná prax. Od lingvistov (tlmočníci,
prekladatelia, právnici- lingvisti) sa zas vyžaduje aj preukázanie dodatočných
jazykových znalostí, ktoré presahujú rámec uvedených požiadaviek.
Čo sa týka samotných výberových konaní, tie majú rôzne podoby v závislosti
od úrovne a pozície, ktorých sa týkajú. V nasledujúcich kapitolách sa dozviete o podrobnostiach týchto výberových konaní, oboznámite sa s ukážkami
testov a získate praktických rady a odporúčania od uchádzačov, ktorí boli vo
výberových konaniach úspešní a dnes pracujú pre inštitúcie EÚ.

Výberové konania na nižšie pozície
Pre asistentské pozície AST 1 až AST 5, ako aj administrátorské pozície AD 5
až AD 8 má výberové konanie povinne formu otvorenej súťaže, ktorú organizuje a realizuje úrad EPSO.
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Výberové konanie má tri základné časti:
1.)

2.)

3.)

Testy, v ktorých sa hodnotia:
a.

faktografické vedomosti o EÚ,

b.

odborné vedomosti,

c.

verbálne myslenie,

d.

numerické myslenie.

Písanie esejí, prostredníctvom ktorých sa u uchádzača mapuje:
a.

schopnosť porozumieť a analyzovať tému,

b.

sumarizovať vlastné myšlienky.

Ústny pohovor pred komisiou, ktorý preveruje schopnosť:
a.

vyjadrovať sa v cudzom jazyku,

b.

celkové komunikačné a prezentačné zručnosti.

Reforma výberového procesu v rámci EPSO by však so sebou mala priniesť
zjednodušenie celkového procesu minimálne upustením od časti „písanie esejí“.
Úspešných absolventov výberových konaní EPSO zaradí do databázy uchádzačov o zamestnanie. Ak sa uchádzač ocitne v databáze, spravidla si následne musí aktívne hľadať prácu v konkrétnej inštitúcii. Podobne ako v prípade
stáží, aj v tomto prípade je aktívne hľadanie veľmi dôležité, pretože databáza
úspešných uchádzačov je platná len dočasne (podľa aktuálneho rozhodnutia Komisie zverejneného na stránke www.europa.eu/epso, momentálne do
konca roka 2011), a v inštitúciách EÚ sa napokon zamestná asi len 85 až
90 percent uchádzačov z databázy EPSO. Pri hľadaní pracovného miesta
hrá dôležitú úlohu aj funkčnosť neformálnych sociálnych sietí – teda šírenie
informácií o voľných pozíciách medzi občanmi Slovenska v jednotlivých inštitúciách či v Stálom zastúpení.
Skúsenosti absolventov týchto pohovorov (ich osobné skúsenosti a praktické
rady a odporúčania si môžete prečítať v ďalšej kapitole) naznačujú, že výberové konania na nižšie pozície sú vnímané ako nie príliš relevantné pre ich
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prácu, a ich hlavnou úlohou je zredukovať počet záujemcov. Z ich pohľadu je
teda niekedy získaná pozícia menej náročná ako samotné výberové konanie.
Pomerne nízka prepojenosť na budúcu prácu však vyplýva už z toho, že nejde
o výberové konania na konkrétne pozície, ale len na zaradenie do všeobecnej
databázy, z ktorej môžu byť úspešní absolventi umiestnení (alebo si sami
nájsť miesto) prakticky kdekoľvek.
Výberové konania na spomínané nižšie pozície netreba podceňovať, okrem
iného aj preto, že inštitúcie Európskej únie sú vysoko hierarchizované systémy a na vyššie pozície sa s väčšou pravdepodobnosťou dá postupovať
„zvnútra“ inštitúcií než z vonkajšieho prostredia.
Aktuálne informácie o výberových konaniach EPSO na nižšie pozície možno
nájsť na internetovej stránke http://europa.eu/epso/index_sk.htm.

Výberové konania pre stredný manažment
Výberové konania na pozície stredného manažmentu (ide o pozície AD 9 –
AD 13, AST 6 – AST 11): Pozície v rámci stredného manažmentu a pozície od
úrovne AST 6 vyššie sa spravidla vyberajú prostredníctvom interných súťaží,
len výnimočne prostredníctvom externých súťaží.2
O miesta stredného manažmentu musia uchádzači zo Slovenska bojovať do
konca prechodného obdobia v roku 2010 s konkurenciou uchádzačov z nových členských štátov Únie (ktoré spolu s nami vstúpili do EÚ v máji 2004).
Po roku 2010 však už bude prakticky nemožné dostať sa na tieto pozície
„zvonku“ a inštitúcie si budú ľudí do stredného manažmentu vyberať väčšinou
internými výberovými konaniami.

2

Do roku 2010 sú výberové konania pre nové členské štáty realizované externou súťažou.
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Výberové konanie pre stredný manažment má tri základné časti:
•

test verbálneho a numerického myslenia,

•

ukážka schopnosti písomného spracovania dokumentu, riadiacich schopností a znalostí z oblasti ľudských zdrojov,

•

pohovor pred komisiou, zameraný na zistenie všeobecného prehľadu a profesionálnych skúseností.

Rovnako ako pri nižších pozíciách aj pri strednom manažmente sú úspešní
uchádzači zaradení do databázy (reserve list) EPSO a konkrétne pracovné
miesto v niektorej z inštitúcií si musia aktívne hľadať sami.
Aktuálne informácie o výberových konaniach na pozície v strednom manažmente inštitúcií EÚ možno nájsť na stránke http://europa.eu/epso/index_sk.htm.

Výberové konania pre vyšší manažment
Na vyššie pozície (ide o pozície AD 14 a AD 15) výberové konania organizuje
generálne riaditeľstvo pre ľudské zdroje a bezpečnosť (DG HR), ako aj príslušné riaditeľstvá a komisári. Pri hľadaní ľudí na tieto pozície sa hlavný dôraz
kladie na individuálne schopnosti uchádzača, jeho schopnosť preukázať odbornosť a manažérske zručnosti. Dôležitá je aj jeho akceptácia Európskou
komisiou. Samotný výber môže prebiehať otvorenou súťažou, alebo inou formou, ktorú zvolí výberová komisia danej inštitúcie.
Výberové konanie na vyššie pozície pozostáva z týchto úkonov:
1.)

selekcia kandidátov DG HR na základe technických kritérií,

2.)

posúdenie prihlášok osobitnou skúšajúcou komisiou, pohovory s touto
komisiou,

3.)

kandidáti na AD 14 absolvujú aj časti písomných testov,

4.)

podrobná hodnotiaca správa osobitnej skúšajúcej komisie o kandidátoch,

5.)

poradný výbor pre výbery zamestnancov (Consultative Committee on
Appointments (ďalej len CCA)) – vydanie úvodného stanoviska k ďalšiemu poradiu kandidátov,
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6.)

hodnotiace centrum s uchádzačmi realizované súkromnou firmou,

7.)

vybraí kandidáti – absolvovanie pohovoru pred CCA,

8.)

CCA – vydanie záverečného stanoviska k jednotlivým kandidátom,

9.)

kandidáti vybraní CCA – absolvovanie pohovoru s jedným alebo s viacerými členmi kolégia Európskej komisie alebo príslušným orgánom inej
inštitúcie, do ktorej sa uchádzač hlási,

10.) Európska komisia na odporúčanie predsedu pre personálne záležitosti a
so súhlasom predsedu Komisie a príslušného komisára vydá rozhodnutie, či bude daný uchádzač prijatý.

Kandidáti na tieto najvyššie pozície by mali preukázať veľmi vysoké odborné
aj osobnostné kvality, ale zároveň by mali disponovať podporou predstaviteľov svojej krajiny, ako aj člena Komisie z domovskej krajiny.
Nové členské štáty EÚ nedostali žiadnu kvótu na pozície AD 16, a momentálne na takejto pozícii nepracuje nijaký občan Slovenska, ale v budúcnosti sa
o tieto posty budú môcť uchádzať aj záujemcovia zo Slovenska. V prípade
pozície AD 16 výberové konanie organizuje príslušné riaditeľstvo, na ktorom
by mal uchádzač v prípade úspešného výberu pracovať. Komisia (panel) vytvorený na tomto DG uskutoční predvýber kandidátov na základe ich špecifických skúseností a znalostí, a vytvorí zoznam troch až štyroch ľudí, ktorých
odporučí do ďalšieho výberu. Ľudia z tohto zoznamu sú potom posudzovaní
CCA, pričom v tejto fáze sa prihliada najmä na manažérske a riadiace schopnosti. CCA následne odovzdá svoje odporúčanie odborne príslušnému komisárovi, u ktorého by mal uchádzač pracovať, pričom však hodnotenie CCA má
pre komisára len konzultačný charakter. Komisár v prípade, že odporúčanie
je kladné a akceptuje ho, dá svoj návrh schváliť kolégiu Európskej komisie.
Práve v tejto fáze – keď sa komisár rozhoduje a dáva schvaľovať svoj návrh
kolégiu komisie – je veľmi dôležité, aby sa domovský štát zasadil o výber
svojho kandidáta.
Obsadenie manažérskych pozícií v inštitúciách EÚ kvalitnými uchádzačmi
zo Slovenska je z dlhodobého hľadiska nesmierne dôležité, pretože ľudia na
týchto pozíciách môžu v tej-ktorej inštitúcii, kde pôsobia, pomôcť slovenským
občanom pri získaní nižších pozícií. Dôležitou zmenou bude uplynutie preMANUÁL pre uchádzačov o prácu v inštitúciách EÚ
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chodného obdobia v roku 2010, odkedy už budú uchádzači zo Slovenska
o pozície vo vyššom manažmente bojovať v konkurencii ďalších 26 štátov.
Základné informácie o možnostiach a podmienkach práce pre Európsku
komisiu vrátane práce na vyšších pozíciách je možné nájsť na internetovej
stránke http://ec.europa.eu/civil_service/job/index_sk.htm.

n Praktické skúsenosti a odporúčania
Ako vo výberových konaniach uspieť? Ten, kto má o prácu pre inštitúcie Európskej únie vážny záujem, si nepochybne dokáže naštudovať formálne kritériá, ktoré treba na získanie práce splniť. Prinajmenšom rovnako užitočné
však môžu byť pre nových záujemcov o prácu v európskych inštitúciách aj
skúsenosti tých, ktorí výberovými konaniami úspešne prešli a dnes už pre EÚ
pracujú. Aké sú teda ich skúsenosti a odporúčania?

Nenechajte sa odradiť neúspechom
Prvá vec, ktorá sa pri rozhovoroch s úspešnými uchádzačmi o prácu v európskych inštitúciách opakuje, a preto sa dá zovšeobecniť do odporúčania, znie:
Nevzdávajte sa po prvom (a ani druhom či treťom) neúspechu!
Mnohí z tých, ktorí dnes pre európske inštitúcie pracujú, absolvovali výberové
konanie niekoľkokrát, pretože chvíľu trvalo, kým dosiahli požadovanú úroveň
a uspeli. „V Komisii často vidím, že ľudia prejdú konkurzom až po troch či štyroch rokoch práce v Bruseli a po absolvovaní niekoľkých konkurzov,“ hovorí
jedna z úspešných Sloveniek, ktorá pre Komisiu pracuje už niekoľko rokov.
A ako dodáva, „je veľmi dôležité nevzdať sa pri prvom alebo druhom neúspechu, a ísť aj na konkurzy, na ktoré nemáte kvalifikáciu, a to z jednoduchého
dôvodu: aby ste si zvykli na testy, typy otázok a atmosféru“.

Najdôležitejšia je dobrá príprava (aspoň 3 mesiace)
Testy z vedomostí o EÚ, numerické príklady, porozumenie textu, eseje či ústne pohovory, ktoré sú súčasťou výberového konania, nie sú jednoduché a ich
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úspešné zvládnutie si vyžaduje systematickú a dlhodobejšiu prípravu, zhodujú sa tí, ktorí v nich v minulosti uspeli. „Je potrebné vrátiť sa do študentských
čias a pravidelne sa učiť, pretože za týždeň ani dva sa to zvládnuť nedá,“
opisuje prípravu na výberové konanie jeden z uchádzačov, ktorí uspeli vo
výberovom konaní na asistentské (AST) pozície a dnes pracuje v Komisii ako
administratívny pracovník. „Na dobrú prípravu treba najmenej tri mesiace, niektorí hovoria, že aj 5 či 6,“ hovorí spomínaný respondent a dodáva, že „treba
pravidelne, najlepšie denne, cvičiť príklady – trojčlenky, čítanie tabuliek, počítanie percent – ktoré nie sú ťažké, ale pri samotnom teste na ich riešenie
budete mať veľmi málo času“.
Dôležitý je aj dostatok informácií o priebehu skúšky, ktorý sa dá získať napríklad účasťou na školení. „Je dobré, ak máte možnosť zúčastniť na nejakom
kurze, kde vám povedia, ako to celé prebieha, a prezradia vám finty, ako máte
pristupovať k úlohám, ktoré pred vami stoja,“ tvrdí jeden z respondentov, ktorý
vo výberovom konaní uspel až na tretí pokus. Ako príklad praktických rád,
ktoré nie je možné získať inak ako od absolventov výberových konaní alebo
z prípravných kurzov, ponúka pár odporúčaní na vypracovávanie predvýberových, resp. vstupných testov:
Pri matematických príkladoch:
•

počítajte to, čo viete,

•

nepočítajte, ale skôr odhadujte čísla, pretože inak príklady nestihnete vypočítať
pre absolútny nedostatok času,

•

používajte matematickú logiku namiesto úporného počítania, ktoré ide zlým
smerom.

Pri teste o porozumení textu:
•

sústreďte sa na detaily, a nie iba na kľúčové slová, pretože práve v tom je
„chyták“: myslíte si, že ste pri odpovedi, či je veta pravdivá alebo nie, našli
kľúčové slovo, ale ako dôležitejšie sa nakoniec ukáže vedľajšie slovo.

MANUÁL pre uchádzačov o prácu v inštitúciách EÚ

27

Ako absolvovať testy
Predvýberové, resp. vstupné testy majú podobu predtlačených formulárov (alebo počítačovej šablóny), v ktorých uchádzač pri každej otázke označuje správnu
odpoveď. Zodpovedanie každej otázky je časovo limitované (spravidla maximálne 2 minúty, na celý test spravidla 80 minút), pričom za nesprávne odpovede
nie je penalizácia. To znamená, že ak nepoznáte správnu odpoveď, oplatí sa
označiť niektorú z možností náhodným výberom – máte tak 25-percentnú pravdepodobnosť, že uhádnete správnu odpoveď. Na úspešné absolvovanie testu je
potrebné správne odpovedať najmenej na polovicu (50 percent) otázok.
Test o EÚ obsahuje zvyčajne 40 až 50 otázok, ktoré sú zamerané na inštitúcie EÚ, ich právomoci, politiky, rozpočty, zmluvy (kedy boli podpísané a čo
menili), históriu a dôležité zmeny vo fungovaní Únie, najznámejšie osobnosti,
spolupracujúce organizácie a podobne.
Verbálno-numerický test je zameraný na zmapovanie schopnosti logického
uvažovania uchádzača. Tento test zvyčajne obsahuje 30 až 40 otázok, na
zodpovedanie ktorých má uchádzať spravidla 40 až 60 minút času. Slovným
úlohám je obyčajne venovaná väčšina otázok, pri ktorých sa odporúča venovať maximálnu pozornosť významu slov (viac ako forme). Pri numerických
otázkach musia uchádzači dospieť k odpovedi bez použitia kalkulačky.

Užitočná literatúra
Správne knihy sú pre dobrú prípravu nevyhnutnosťou. Úspešní absolventi odporúčajú ako „klasické knihy na prípravu“ napríklad tieto tituly:
-

The Written Test for European Institution Competitions,

-

The Ultimate EU Test Book,

-

E. Hetru, J. L. Bizeur: Methodology and 160 Questions with Answers – Verbal
and Numerical reasoning MCQ,

-

E. Hetru, J. L. Bizeur: How to Pass the Numerical Reasoning MCQ,

-

J. Depondt: 250 MCQ (Multiple Choice Question) on Europe and European Policy,

-

P. Lambach, Ch. Schieble: EU Concurs – Guidelines to the European Union.
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Táto aj ďalšia literatúra sa dá získať napríklad prostredníctvom belgického
vydavateľstva The European Bookshop (na internetovej stránke www.libeurop.be),
prípadne z iných zdrojov (Zastúpenie EK na Slovensku, odborné kníhkupectvá v zahraničí i u nás a pod.)
Užitočné je preštudovať si aj ukážky testov EPSO (o nich sa dozviete viac
v nasledujúcej časti tejto publikácie), ktoré sú okrem iného zverejnené priamo
na internetovej stránke tohto úradu (www.europa.eu/epso).

Memorovanie vs. improvizácia
Zároveň sa treba pripraviť na to, že výberové konanie pozostáva z rôznych
úloh, z ktorých každá vyhovuje viac inému typu osobnosti. V niečom sa
komfortnejšie cítia ľudia s väčšou schopnosťou naučiť sa fakty a so slabšou
schopnosťou improvizovať (testy), v niečom sú zas lepšie disponovaní ľudia
s dobrou výrečnosťou a sebavedomím, ale povedzme so slabšou schopnosťou „memorovať“ vedomosti (ústne pohovory).
„Trochu ma prekvapilo, že testy, respektíve mnohé otázky sú postavené dosť
na bifľovaní, napríklad keď musíte vyberať zo štyroch možností pri otázke,
kto bol prezidentom Európskeho parlamentu v roku 1977,“ vysvetľuje jeden
z absolventov výberového konania. „Keďže som skôr ten typ, ktorý sa vždy
vedel potrebné veci naučiť naspamäť, testy mi nerobili problém. Preverenie
verbálnych schopností a matematického myslenia, ktoré vyžadovali aj veľkú
dávku vynaliezavosti a improvizácie, mi však dali poriadne zabrať,“ hovorí
iná úspešná absolventka výberového konania, ktorá dnes pracuje v európskej
administratíve.

Ústne pohovory
Ústne pohovory, teda nevyhnutnosť prejaviť aj schopnosť sebaprezentácie,
improvizácie, dobrej komunikácie, patrí podľa skúseností našich respondentov i starších výskumov3 medzi typicky problematickejšie časti výberového
konania pre uchádzačov zo Slovenska. Ide vo veľkej miere o prirodzený dô3
Napríklad podľa zistení autorov publikácie Hlas Slovenska v Bruseli – ako posilniť hlas a záujmy Slovenska
v Bruseli, SGI – Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, 2007.
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sledok nedostatkov nášho vzdelávacieho systému, a preto treba tejto často
výberového konania venovať zvýšenú pozornosť.
Nervozita pri ústnom pohovore s hodnotiacou komisiou je úplne prirodzená,
a ako sa uchádzači môžu dočítať priamo na stránke Európskeho úradu pre
výber pracovníkov (EPSO), „to, že ste nervózni, nebudú členovia komisie považovať za nedostatok“. Prehnaná nervozita však dobrému výsledku určite
nepomôže. Na druhej strane, ani prehnaná uvoľnenosť nie je namieste, pretože, ako sa píše na stránke EPSO: „Určite však na nich nezapôsobí, ak budete
natoľko uvoľnení, že budú mať pocit, že ste prišli len preto, lebo ste práve
nemali nič lepšie na práci.“
Čo sa týka prípravy na ústny pohovor, je veľmi pravdepodobné, že vás výberová komisia na začiatku testu vyzve, aby ste sa predstavili a povedali niečo
o sebe. Premyslite si vopred, čo poviete – odpoveď by mala byť stručná, ale
mala by obsahovať všetko, čo považujete v súvislosti s vašou ambíciou pracovať pre inštitúcie EÚ za podstatné. Možno výberovú komisiu bude zaujímať,
prečo sa uchádzate o túto prácu – aj tu je dobré mať pripravenú presvedčivú,
ale stručnú odpoveď.
Čo sa týka ďalších odporúčaní, ako sa správať pri ústnom pohovore, tu je
rada od samotného EPSO: „Členom výberovej komisie záleží na tom, aby ste
skúškou prešli, a urobia všetko pre to, aby celý proces prebehol čo možno
najhladšie. Nezamieňajte si však ich priateľskosť s neformálnosťou. Ak aj náhodou poznáte niektorých členov výberovej komisie osobne, počas skúšky sa
správajte tak, akoby ste sa nepoznali. Uľahčíte tak situáciu všetkým.“
Ďalšiu užitočnú radu ponúka jedna z absolventiek výberového konania: „Treba sa pripraviť na to, že európska angličtina je náročná na porozumenie, a ak
s tým nemáte skúsenosti, môže vás zaskočiť, že nebudete celkom rozumieť
niektorému z panelistov. Moja skúsenosť je, že jedného skúšajúceho som sa
po každej otázke musela spýtať, čo vlastne povedal. Na druhej strane, atmosféra je pri pohovoroch veľmi priateľská a relatívne uvoľnená.“ A kto má podľa
tejto respondentky najväčšiu šancu uspieť v tejto časti výberového konania?
„Podľa môjho názoru a viacerých mojich i cudzích skúseností má väčšie šance uchádzač, ktorý sa vie zasmiať aj sám na sebe a je uvoľnený.“
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Záujemcovia o ďalšie skúsenosti a odporúčania môžu využiť aj publikáciu Slováci v inštitúciách  Európskej únie – prax a skúsenosti z roku 2008 (dostupná
je aj na http://www.mzv.sk/App/WCM/main.nsf/vw_ByID/ID_35C6CF56251
49875C12573CC004C8F05_SK/$File/Slovaci%20v%20instituciach%20EU.
pdf).

Skúsenosti uchádzačov o nižšie pozície
Ak sa na skúsenosti uchádzačov o zamestnanie v inštitúciách pozrieme podľa štruktúry pozícií, o ktoré sa uchádzajú, môžeme na základe rozhovorov
s nimi a predchádzajúcich výskumov identifikovať aj špecifické problémy slovenských uchádzačov o nižšie pozície v európskych inštitúciách. Uchádzači
zo Slovenska mali a majú v porovnaní s uchádzačmi z iných štátov slabšiu
výkonnosť najmä v týchto dvoch oblastiach:
•

písanie esejí,

•

hľadanie si konkrétneho miesta po zaradení do databázy uchádzačov.

Problémy s písaním esejí sú – podobne ako problémy so sebaprezentáciou
a ústnym prejavom – vo veľkej miere dôsledkom slabých miest slovenského
vzdelávacieho systému, ktorý vo všeobecnosti nepripravuje študentov a žiakov na tento typ aktivity, pričom schopnosť prezentovať sa prejavom či esejou
rozhodne nepatrí medzi zručnosti, ktoré je možné získať rýchlokurzom v rámci prípravy na výberové konanie.
Problémy pri hľadaní konkrétneho miesta sú spravidla dôsledkom nedostatočnej aktivity, sebavedomia a schopnosti občanov našej krajiny presadiť sa.
Úspešní uchádzači o prácu v európskych inštitúciách tvrdia, že najdôležitejšie
je byť aktívny. „Ak ste v databáze alebo na rezervnom zozname, oslovujte
priamo tie inštitúcie, ktoré sa vám pozdávajú, pretože nikdy neviete, či práve
nezačali premýšľať, že niekoho potrebujú. Práve váš profil môže zodpovedať
tomu, čo hľadajú, a navyše získate dobré body za to, že ste aktívni,“ povzbudzuje k aktivite jeden z tých, ktorým sa aktivita pri hľadaní dobrej práce
v inštitúciách EÚ vyplatila.
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Obsadzovanie stredných pozícií
Pri obsadzovaní stredných pozícií v európskych inštitúciách majú uchádzači zo
Slovenska podobné problémy ako uchádzači o nižšie pozície – ako potvrdzujú
oslovení respondenti a aj starší výskum SGI4, aj uchádzači o pozície v strednom manažmente zo Slovenska majú ťažkosti najmä so sebaprezentáciou.
Okrem toho sú však pri stredných pozíciách aj niektoré špecifické problémy, ktoré majú za následok nižšiu úspešnosť slovenských uchádzačov (v
porovnaní s ďalšími štátmi). Pravdepodobne hlavnou príčinou je nedostatok
kvalitných ľudí, ktorí sú zároveň ochotní podstúpiť pomerne zdĺhavé výberové konanie s veľmi neistým koncom. V porovnaní s presadením sa v týchto
inštitúciách ľudia požadovaných kvalít (na stredné pozície v európskych inštitúciách) totiž zvyčajne nemajú problém oveľa rýchlejšie obsadiť riadiace
pozície v súkromnej sfére. Druhým problémom je, že pri týchto pozíciách už
je potrebná aj istý politický zásah zo strany štátu, lenže štátne inštitúcie často
nedisponujú informáciami o tom, kto sa na pozície hlási, a tak uchádzačov
nemôžu vo vhodnej chvíli podporiť.
Zmenu k lepšiemu pri obsadzovaní stredných pozícií môže priniesť jednak zlepšenie v spomínaných troch problematických oblastiach, ako aj poznanie, že vzhľadom na hierarchickosť európskych inštitúcií vedie aj cesta k vyšším pozíciám v nich
väčšinou cez pozície, ktoré sú v hierarchii nižšie. Osobitne to bude platiť po roku
2010, keď sa na uchádzačov zo Slovenska už nebudú vzťahovať zvýhodňujúce
prechodné obdobia na obsadzovanie pozícií v európskych inštitúciách.

Špecifiká vyšších pozícií
Pre úspech pri obsadzovaní vyšších pozícií (teda pozícií od úrovne AD 14
vyššie) je potrebná kombinácia predpokladov, ktorá zároveň naznačuje, prečo
je získanie takejto pozície mimoriadne náročné. Uchádzač musí vedieť preukázať veľmi vysoké osobnostné, odborné aj manažérske kvality a zároveň
musí mať veľmi zreteľnú podporu najvyšších predstaviteľov svojho domovského štátu i člena Európskej komisie zo Slovenska.
4
Podľa publikácie Hlas Slovenska v Bruseli – ako posilniť hlas a záujmy Slovenska v Bruseli, SGI – Inštitút pre
dobre spravovanú spoločnosť, 2007.
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Spôsob skúmania riadiacich schopností uchádzačov o prácu v strednom a
vyššom manažmente je podľa praktických skúseností viacerých respondentov pomerne presne zameraný na skúmanie manažérskych kvalít uchádzačov. Pri najvyšších pozíciách (AD 14 a vyššie) je výber vo veľkej miere prepojený aj na konkrétnu prácu, ktorú by mal uchádzač v prípade úspechu vo
výberovom konaní vykonávať, čo je logické vzhľadom na fakt, že ide o výber
na konkrétne miesto.

Výhoda zahraničnej skúsenosti
Na základe doterajších skúseností úspešných uchádzačov i skúseností diplomatických pracovníkov sa dá povedať, že vo výberových konaniach sú spravidla úspešnejší ľudia, ktorí absolvovali štúdium alebo prax v zahraničí, čo
platí pre všetky typy pozícií – od najnižších po najvyššie. Pozitívom pre uchádzačov o prácu v inštitúciách EÚ je aj to, keď už predtým pracovali v Bruseli
či priamo v inštitúciách, a mali tak možnosť:
-

lepšie spoznať prácu EÚ, čo im uľahčilo prípravu na testy, ale aj na ústne
pohovory, kde už boli lepšie pripravení z komunikačnej stránky a hovorili jazykom ľudí z inštitúcií EÚ,

-

zúčastňovať sa na príprave na testy, ktorú organizuje Zväz zamestnancov európskych inštitúcií SFIE a ktorú hodnotia veľmi pozitívne viacerí respondenti,

-

ľahšie si nájsť prácu, pretože po zaradení do databázy EPSO mali možnosť
chodiť na veľa pohovorov bez toho, aby museli do Bruselu alebo Luxemburgu
cestovať.5

„Medzi slovenskými uchádzačmi priamo zo Slovenska a tými, ktorí už pôsobia
v Bruseli, sú rozdiely,“ potvrdzuje aj jedna z respondentiek, ktorá v Komisii
pracuje už od roku 2005. „Ľudia z Bruselu majú k dispozícii viac kvalitnej
literatúry, rozličné školenia zamerané na úspešné absolvovanie konkurzov,
pomoc kolegov a podobne,“ dodáva s tým, že „chýbajúce skúsenosti sa dajú
doplniť napríklad stážou v Bruseli, napríklad v niektorej z inštitúcií EÚ alebo
v lobingovej agentúre či v Stálom zastúpení Slovenska pri EÚ“.
5
Podľa publikácie Hlas Slovenska v Bruseli – ako posilniť hlas a záujmy Slovenska v Bruseli, SGI – Inštitút pre
dobre spravovanú spoločnosť, 2007.
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4.

Príprava na výberové konania

Výberové konania na pracovné pozície v inštitúciách Európskej únie majú
štandardnú podobu a vyžadujú sumu špecifických vedomostí a schopností.
Pre každého uchádzača je veľkou výhodou pripraviť sa na svoje špecifické
výberové konanie „na mieru“, teda sústrediť sa v príprave predovšetkým na
to, čo bude pri výberovom konaní potrebovať.

n Prípravné kurzy
Na Slovensku mali uchádzači o prácu v európskych inštitúciách v minulosti
možnosť zúčastňovať sa na prípravných kurzoch, ktoré organizovali viaceré
organizácie (napríklad Nadácia Konrada Adenauera v Bratislave a pod.).
V súčasnosti sú možnosti absolvovania prípravných kurzov na Slovensku
veľmi limitované a momentálne jedinou inštitúciou poskytujúcou prípravné
kurzy (na základe verejne dostupných informácií) je Academia Istropolitana
(AI)Nova.
Oddelenie európskych štúdií AINova začalo organizovať prípravné kurzy pre
záujemcov o prácu v európskych inštitúciách už v roku 2004. V prvom roku
(2004) to bol trojdňový kurz vo francúzštine, pripravený v spolupráci s Centrom európskych štúdií v Štrasburgu a s francúzskym veľvyslanectvom v SR.
Od roku 2005 organizovala AINova dvojdňové kombinované slovensko-anglické prípravné kurzy. Kurzy poskytovali prierez reáliami EÚ potrebnými na
prípravné testy. Išlo o tréning v takzvaných verbal reasoning – testoch preverujúcich znalosť cudzieho jazyka, ďalej v takzvaných numerical reasoning
– testoch preverujúcich logické matematické myslenie, ako aj o praktické rady
od úspešných účastníkov konkurzov.
Od roku 2007 sa prípravné kurzy rozšírili o prípravu na písomné skúšky –
eseje na odbornú tému – o prípravu na ústny pohovor. Štatistiky a skúsenosti
(spomínané vyššie) totiž ukázali, že práve v týchto častiach výberového konania majú slovenskí záujemcovia rezervy. Súčasťou prípravného kurzu boli
aj rady na úspešné zvládnutie ústneho pohovoru.
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Kurzy sa konajú v termínoch prispôsobených termínom jednotlivých konkurzov, ktoré vypisuje Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO). Orientačná
cena za kurz sa podľa informácií dostupných na internetovej stránke AINova
pohybuje na úrovni približne 135 eur. Viac informácií o prípravných kurzoch
možno nájsť aj na stránke www.ainova.sk/priprava-na-pracu-pre-eu.
Samotný Európsky úrad pre výber pracovníkov (ďalej len úrad EPSO) neorganizuje pre výberové konania žiadne prípravné kurzy a nepoveril žiadnu
organizáciu, aby takéto školenia v jeho mene poskytovala. Okrem informácií,
ktoré sú dostupné na jeho internetovej stránke (www.europa.eu/epso), úrad
EPSO nevydáva žiadne knihy, letáky alebo brožúry s otázkami určenými na
prípravu na testy, tipmi na úspešné absolvovanie testov a podobne.
Prehľad o prípravných kurzoch na testy je možné nájsť na internetovej stránke EPSO, konkrétne na http://europa.eu/epso/discover/prepa_test/disclamer/
preparatory_en.htm

n Ďalšie možnosti prípravy
Okrem prípravných kurzov za záujemcovia o prácu v európskych inštitúciách
môžu na výberové konania pripravovať aj inými spôsobmi. Okrem už spomínanej
odporúčanej literatúry (v kapitole Praktické skúsenosti a odporúčania) sa môžu
napríklad pripravovať na absolvovanie testov prostredníctvom e-learningu.
Na stránke www.euphorum.org môžu záujemcovia po zaplatení poplatku
(od 22,50 do 37,50 eura podľa typu testov) získať prístup k balíku všetkých
troch typov testov, ktoré musia uchádzači v prvom kole výberového konania
absolvovať – teda Vedomosti o EÚ, Verbálno-numerické schopnosti a Odborné schopnosti). Stránka dokonca ponúka aj bezplatnú demoverziu.
Podobný e-learningový prístup ponúka aj stránka českej vzdelávacej agentúry
Tutor (www.tutor.cz), internetové stránky www.eu-careers.com (osobitný
balík testov na prípravu administrátorov a asistentov) či www.europeantests.com (predvýberový test o znalostiach politík EÚ a príprava na verbálno-numerický test).
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n Ukážky testov
Ukážky testov z výberových konaní možno nájsť aj na stránke Európskeho
úradu pre výber pracovníkov EPSO, ktorý výberové konania v EÚ spravidla organizuje (http://europa.eu/epso/discover/prepa_test/sample_test/index_en.htm).
Testové otázky majú podobu vysvetľujúceho textu s viacerými možnosťami,
z ktorých uchádzač musí vybrať správnu odpoveď. Konkrétne otázky (v tomto
prípade z testov na pozíciu Contract agents, Function Group IV) môžu vyzerať
napríklad takto:

Commission proposes review of Working Time Directive
Today the Commission adopted a proposal for a balanced set of interrelated measures that
safeguard the main objective of the Directive – worker health and safety – while responding
to the needs of a modern EU economy. Under the proposal, the Member States can introduce
measures at national level for an opt-out from the 48-hour week in individual cases. The
individual opt-out concerning maximum weekly working hours will involve a collective
agreement or an agreement between the two sides of industry for a particular sector or
workplace. Member States will also be able to extend the standard reference period for
calculating the average 48-hour working week from four months to up to one year. This will
allow companies greater flexibility and adaptability for the demands of their business.
37. Which statement is correct as regards the Commission’s proposal?
a)
b)
c)
d)

It allows firms to waive the weekly 48-hour limit under certain conditions.
It allows the Member States to decide independently on the maximum working time.
It enables national authorities to comply with EU legislation.
It allows companies to lay down measures on working time independently.

38. Why is the Commission proposing to review the Directive?
a)
b)
c)
d)

To adapt working conditions to the current needs of enterprises.
So workers are better protected by collective agreements.
So people can work less than 48 hours a week.
To improve worker health and safety.
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Alebo napríklad „futbalová“ otázka, ktorá ilustruje, že testy nie sú tematicky
obmedzené striktne len na agendu, inštitúcie či históriu Európskej únie:

FIFA rules on players’ agents
The European Commission has decided to close an investigation into the rules governing access to
the profession of players’ agent. This has become possible after FIFA (Fédération International de
Football Association) decided to review the rules concerned. There had been complaints that the ban
on players and clubs using the services of agents not licensed by FIFA was anticompetitive. The
Commission recognises the organisation’s right to regulate the profession in an attempt to promote
good practice as long as access remains open and non-discriminatory. The new FIFA rules state that
anyone wishing to become a players’ agent must pass an examination. To obtain a licence, the
candidate must then take out professional liability insurance to cover any claims for compensation
from a player or club arising from activities that contravene the principles of these rules. The agent
must also sign a code of professional conduct.
32. What is FIFA’s situation regarding the profession of players’ agent?
a)
b)
c)
d)

It can apply its own rules if they do not result in discrimination.
It can impose bans provided these do not generate competition.
It can veto the licensing of players’ agents if the latter sit an examination.
It now encourages competition by recruiting more non-approved agents.

33. Which of the following conditions does not have to be met by players’ agents?
a) Be insured against the risk of a problem arising and of a demand for compensation
from a club.
b) Pass an entry examination to demonstrate competence in the profession.
c) Undertake to apply rules setting out guidelines on professional conduct.
d) Take out insurance covering damage suffered if a player proves unsatisfactory.
34. What is the Commission’s opinion regarding access to the profession of players’ agent?
a) The current rules can stand provided they are applied uniformly.
b) The rules must be made more flexible with a view to opening up the market and
ensuring equal treatment for players’ agents.
c) Access must be managed by FIFA in collaboration with an independent selection
body.
d) The rules must go hand in hand with clear rules on compensation.
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Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO) ponúka na svojej internetovej
stránke aj ukážku vypracovaného testu na asistentské pozície:
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A tu je ukážka zadania pre písomnú skúšku (case-study, teda prípadovú
štúdiu), ktorá je súčasťou štandardného výberového konania EPSO.
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K dispozícii je aj ukážka zadania pre písomnú prácu v rámci testu EPSO na
administrátorskú pozíciu AD5.
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Rozsiahlejšie ukážky testov a zadaní pre výberové konania EPSO môžete
nájsť na internetovej stránke tohto úradu (www.europa.eu/epso)
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5.

Vyslanie slovenskou organizáciou

Doposiaľ opisované možnosti získania zamestnania v inštitúciách Európskej
únie sa týkali uchádzačov, ktorí sa individuálne rozhodli uchádzať sa o prácu
v európskych inštitúciách a absolvovať výberové konanie. Okrem toho je však
pre občanov Slovenska k dispozícii množstvo pracovných pozícií, ktoré nepodliehajú výberu prostredníctvom Európskeho úradu pre výber pracovníkov
(EPSO), ale výberu slovenskými inštitúciami s právom vyslať do európskych
inštitúcií „svojich“ ľudí.

n Politické nominácie
Posty obsadzované prostredníctvom takzvaných politických nominácií (na
základe rozhodnutia slovenských štátnych orgánov s právom vysielať nominantov do európskych inštitúcií) sa týkajú pomerne malého okruhu občanov
Slovenska. Ide o tieto pozície:
-

komisár Európskej komisie,

-

sudcovia Súdneho dvora a Súdu prvého stupňa,

-

zástupca v Európskom dvore audítorov,

-

zástupcovia v Európskej centrálnej banke,

-

zástupcovia v Európskej investičnej banke,

-

zástupcovia v Hospodárskom a sociálnom výbore Európskeho spoločenstva,

-

zástupcovia vo Výbore regiónov,

-

zástupcovia v Eurojuste.

Pri politických nomináciách sú z hľadiska záujmov štátu podstatné najmä dve
veci: aby bol nominant krajiny dostatočne schopný zastávať pozíciu, na ktorú
bol vyslaný, a aby bol prostredníctvom svojej praktickej činnosti i neformálneho vplyvu nápomocný ďalším uchádzačom o prácu v inštitúciách EÚ zo svojej
domovskej krajiny. Pri niektorých pozíciách, ktoré sú obsadzované politickými
nomináciami, existuje možnosť realizovania stáží, a pri niektorých aj možnosť
pomôcť tým uchádzačom o prácu v inštitúciách EÚ, ktorí úspešne absolvovali
výberové konanie a sú zaradení do databázy EPSO.
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Viac o možnostiach získať prácu a skúsenosti v kabinetoch politicky nominovaných slovenských zástupcov v inštitúciách EÚ nájdete v kapitole Práca
v kabinete zástupcu SR a na internetových stránkach konkrétnej inštitúcie,
v ktorej dotyčný predstaviteľ zastáva pozíciu, na ktorú bol nominovaný.
Čo sa týka samotných politických nominantov, najprestížnejšou pozíciou je
zrejme osoba člena Európskej komisie (komisára), ktorú od októbra 2009 – po
skončení mandátu prvého slovenského komisára Jána Figeľa – na päťročné
funkčné obdobie zastáva Maroš Šefčovič. Kým agendou prvého komisára Figeľa v Európskej komisii bolo vzdelávanie, odborná príprava, kultúra a mládež, v novej Európskej komisii (od januára 2010) Maroš Šefčovič zastáva pozíciu podpredsedu Komisie zodpovedného za oblasť medziinštitucionálnych
vzťahov a administratívu.
Okrem toho sú politickými nominantmi aj sudcovia Súdneho dvora a Súdu
prvého stupňa (za Slovensko je sudcom Európskeho súdneho dvora do 31. 8.
2010 Ján Kľučka, generálnym advokátom do 6. 10. 2012 Ján Mazák, sudcom
Súdu prvého stupňa do 31. 8. 2010 Daniel Šváby).
Zástupcom Slovenskej republiky v Dvore audítorov Európskych spoločenstiev
je Ladislav Balko.
V Európskej centrálnej banke je zástupcom Slovenska v Rade guvernérov,
ktorá prijíma zásadné rozhodnutia menovej politiky, guvernér NBS.
Okrem toho má Slovensko svojich zástupcov aj v Európskej investičnej banke,
v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore, vo Výbore regiónov a v Eurojuste.1

n Poslanci Európskeho parlamentu
Slovenská republika má momentálne vyhradených 13 poslaneckých mandátov (oproti 14 v predchádzajúcom legislatívnom období) v Európskom parlamente. Z hľadiska zamestnania sa v európskych inštitúciách je podstatné, že
každý poslanec Európskeho parlamentu môže mať jedného až štyroch asis1

Viac informácií nájdete na http://europskezalezitosti.vlada.gov.sk/data/att/16508_subor.pdf

MANUÁL pre uchádzačov o prácu v inštitúciách EÚ

43

tentov, dokopy teda môžu mať 52 asistentov. Pravidlá zamestnávania a platenia asistentov do konca roka 2008 v EÚ upravovalo 27 rôznych národných
pravidiel. V decembri 2008 boli schválené nové jednotné pravidlá zamestnávania asistentov poslancov Európskeho parlamentu.
Hlavnou zmenou s cieľom zvýšiť transparentnosť vynakladania finančných
prostriedkov EÚ je, že zmluvy s asistentmi poslancov Európskeho parlamentu
sa priradili do kategórie zmlúv s bežnými euroúradníkmi a uzatvára ich priamo
Európsky parlament. Tieto pracovné zmluvy sú podľa nových pravidiel uzatvárané na dobu určitú a asistenti by mali požívať „podobné sociálne výhody“
ako iní zamestnanci inštitúcií EÚ, vrátane zaraďovania do platových tried. Na
konci legislatívneho obdobia sa automaticky skončí platnosť všetkých pracovných zmlúv s asistentmi poslancov EP.

n Práca v kabinete zástupcu SR
Všetky kabinety vytvárajú zástupcovia členského štátu EÚ, v tomto prípade
teda zástupcovia Slovenskej republiky v konkrétnych európskych inštitúciách.
Tabuľka č. 4 prináša prehľad členov kabinetov a súčasné obsadenie kabinetov z pohľadu občanov Slovenska (pričom tieto údaje sú len orientačné a
podliehajú zmenám podľa aktuálnych potrieb).
Tabuľka č. 4: Situácia v jednotlivých kabinetoch obsadených zástupcami SR
v inštitúciách EÚ.
Kabinet

Zloženie kabinetu

Počet občanov SR
v kabinetoch (k 31. 12. 2008)

európskeho
komisára
(od 1. 10.
2009 Maroš
Šefčovič)1

7 členov na úrovni AD (z toho max.
3 zo SR), 11 na úrovni AST (z toho
maximálne 2 dočasní zamestnanci)

3 AD
3 AST (1 z nich je stály
zamestnanec EÚ)
5 stážistov zo Slovenska na
absolventských stážach
0 štrukturálnych stážistov
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sudcu ESD

3 právnici (AD), 3 asistenti (AST),
vodič

1 AD (právnik)
1 AST

(Ján Klučka)

2 stážisti
pozn.: potrebná je výborná znalosť
francúzskeho a anglického jazyka

generálneho
advokáta
ESD
(Ján Mazák)

3 právnici (AD), 3 asistenti (AST),
vodič

ročne cca. 25 študentov
+ profesor na študijnej
návšteve
1 AD (právnik)
1 AST

pozn.: potrebná je výborná znalosť
francúzskeho a anglického jazyka

post len do
r. 2012, potom
až v r. 2056
sudcu súdu

3 právnici (AD), 2 asistenti (AST)

1 AD (právnik)

1. stupňa

pozn. potrebná je výborná znalosť
francúzskeho a anglického jazyka
a znalosť nemeckého jazyka

1 AST

člena kolégia
Dvoru audítorov

2 attaché (AD), 2 asistenti (AST)

1 AD (attaché)

(Július Molnár)

pozn.: potrebná je výborná znalosť
francúzskeho a anglického jazyka

4 stážisti

poslancov
Európskeho
parlamentu

1 – 4 asistenti v kabinete (spolu 56)

27 členov kabinetov takmer
všetci občania SR

(Daniel Šváby)

(14 poslancov)

1 AST

pozn.: potrebná je znalosť minimálne
AJ jazyka

Zdroj: Správa o personálnom zastúpení Slovenskej republiky v inštitúciách Európskej únie v roku 2008, Ministerstvo
zahraničných vecí SR.
1
Údaje o zložení Kabinetu člena EK sa vzťahujú na obdobie, keď túto pozíciu zastával Ján Figeľ, novšie údaje
vzhľadom na aktuálne zmeny v kabinete po nástupe nového Komisára nie sú k dispozícii.
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Najviac pracovných miest ponúka kabinet člena Európskej komisie. Z predpokladaných 7 členov kabinetu v kategórii AD by mali byť z domovského štátu
komisára najviac traja pracovníci, a ďalší maximálne traja pracovníci môžu
byť dočasnými zamestnancami (temporary agent). Vedúci kabinetu a jeho
zástupca by mali byť každý z inej krajiny. Jedenásť miest je na úrovni AST 1 –
11, pričom v ich prípade nie je stanovený pomer medzi pracovníkmi z krajiny
komisára a z iných členských krajín Únie. S výnimkou dvoch však musia byť
všetci zamestnancami inštitúcií EÚ na dobu neurčitú. Kabinet komisára môže
podľa pravidiel každých 6 mesiacov prijať jedného stážistu na absolventskú
a ďalšieho na štrukturálnu stáž.2
Pre záujemcov o prácu v kabinetoch obsadených zástupcami SR v európskych inštitúciách prichádzajú do úvahy okrem kabinetu komisára aj kabinet
sudcu Súdneho dvora EÚ (ESD), kabinet generálneho advokáta ESD, kabinet
sudcu Všeobecného súdu, kabinet zástupcu SR pri Dvore audítorov a kabinety poslancov Európskeho parlamentu. V týchto kabinetoch si môže zástupca
SR vybrať členov bez ohľadu na národnosť, potrebná je však výborná znalosť
francúzštiny. Sudca pri Súdnom dvore EÚ si môže vybrať 3 právnikov, 3 asistentov a vodiča. Rovnaké zloženie má aj kabinet generálneho advokáta ESD.
Sudca Všeobecného súdu má nárok na 3 právnikov a 2 asistentov, u ktorých
je zároveň potrebná výborná znalosť francúzštiny. Zástupca SR v Dvore audítorov nominuje 2 členov kabinetu a 2 asistentov.
Náročné jazykové požiadavky na tieto pozície vo veľkej miere zužujú výber zo
slovenských odborníkov. Nevyhnutná je výborná znalosť francúzskeho jazyka,
zároveň je však potrebná aj veľmi dobrá znalosť angličtiny, pretože mnohé prílohy v sporoch sú uvádzané v angličtine. Z podobných dôvodov je v niektorých
prípadoch potrebná aj znalosť nemeckého jazyka. Zaujímavosťou je, že Generálny
advokát ESD si môže vybrať jazyk, v ktorom bude vypracúvať návrhy, môže
ním teda byť aj jeho materinský jazyk. Od jazyka, ktorý si generálny advokát
zvolí, potom závisí obsadenie jeho kabinetu. Generálny advokát nominovaný
Slovenskom, Ján Mazák, si zvolil angličtinu.3

2
Všetky predpokladané počty vychádzajú zo zloženia kabinetu Komisára Jána Figeľa, teda sú platné k novembru
roku 2009.
3
Podľa publikácie Hlas Slovenska v Bruseli – ako posilniť hlas a záujmy Slovenska v Bruseli, SGI – Inštitút pre
dobre spravovanú spoločnosť, 2007.
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Pracovníci všetkých kabinetov sú zamestnaní na dobu určitú ohraničenú dobou pôsobenia príslušného predstaviteľa – za predpokladu, že neabsolvujú
úspešné výberové konanie pre prácu v európskych inštitúciách.
Vo všetkých 19 kabinetoch teda majú slovenskí uchádzači možnosť zamestnať sa ako ich pracovníci (pri tvorbe kabinetu) alebo ako stážisti (každý rok).
Z praktických skúseností vyplýva, že predchádzajúca skúsenosť s prácou
v inštitúciách EÚ zvyšuje možnosť úspešného absolvovania výberového konania trvalo sa zamestnať v inštitúciách Únie. Práca v kabinetoch zástupcov
SR je preto pre slovenských občanov dobrou príležitosťou na získanie skúseností a kontaktov, ktoré môžu v prípade záujmu o dlhodobejšiu prácu v inštitúciách veľmi dobre využiť.

n Zamestnanie na základe vyslania
Národní experti
Národní experti pracujú v štruktúrach Európskej komisie, pričom ide o ľudí
z členských štátov Európskej únie s expertnými schopnosťami v určitej oblasti, ktorých členský štát nominuje a Európska komisia (konkrétne DG Ľudské
zdroje a bezpečnosť) vyberie. Na svoju prácu bývajú vyslaní na určitý čas
(spravidla 6 mesiacov až 2 roky, s možnosťou predĺženia maximálne na 4 roky).
Záujemcovia o post národného experta sa môžu prihlásiť na základe:
1.)

ponúk z Európskej komisie (ďalej len EK),

3.)

aktívneho vyrokovania konkrétneho miesta členským štátom s EK.

2.)

ponuky EK priamo konkrétnemu odborníkovi,

Prostredníkom v komunikácii medzi relevantnou (vysielajúcou) organizáciou
na Slovensku a (prijímajúcou) organizáciou v EÚ je Ministerstvo zahraničných
vecí SR a Stále zastúpenie SR pri EÚ v Bruseli. Európska komisia pravidelne
rozosiela informácie o voľných miestach pre národných expertov na jednotlivé
stále zastúpenia členských štátov, a tie posielajú informácie ďalej podľa národných pravidiel. Stále zastúpenie Slovenska tieto informácie zasiela na MiMANUÁL pre uchádzačov o prácu v inštitúciách EÚ
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nisterstvo zahraničných vecí SR a ministerstvo ďalej na ústredné orgány štátnej
správy. Ústredné orgány štátnej správy môžu potom podľa vlastného uváženia
rozposielať informácie ďalej organizáciám v rámci svojho rezortu. Potenciálna
vysielajúca organizácia si interným výberovým konaním vyberie kandidáta na
pozíciu národného experta, tento výber oznámi Stálemu zastúpeniu a to pošle
nomináciu Európskej komisii (DG Ľudské zdroje a bezpečnosť). DG Ľudské
zdroje a bezpečnosť   následne prostredníctvom Stáleho zastúpenia oznámi
výsledok výberu vysielajúcej organizácii na Slovensku. Konečná akceptácia
samotného národného experta je však na prijímajúcej inštitúcii Európskej únie.
Zvláštnosťou pozície národného experta je, že hoci tieto pozície sú určené
primárne pracovníkom ústredných orgánov štátnej správy, môže ísť aj o zamestnanca regionálneho alebo miestneho orgánu verejnej správy, nezávislej
univerzity či výskumnej organizácie, ktorej cieľom nie je dosahovanie zisku
na účely prerozdelenia. Vysielajúca organizácia hradí expertovi náhradu výdavkov spojených s pobytom v mieste inštitúcie EÚ, a uhrádza mu aj mzdu
a povinné odvody počas doby vyslania.
Podmienky vysielania národných expertov podrobne upravuje Rozhodnutie Európskej komisie o vyslaných národných expertoch na profesijnom školení (NEPT),
č. C(2008) 6866 z 12. 11. 2008. Podmienky nominovania národných expertov
za slovenskú stranu upravuje Návrh postupu pri vysielaní národných expertov
Slovenskej republiky do Európskej únie, ktorý bol schválený uznesením vlády
SR č. 723/2004 zo 14. júla 2004, ako aj Revidované pravidlá a postup vysielania
národných expertov a stážistov Slovenskej republiky do inštitúcií Európskej únie,
ktoré boli prijaté uznesením vlády SR č. 24/2007 z 10. januára 2007.
Ak je vysielaný národný expert, ktorý je v štátnej službe, jeho vyslanie sa
uskutočńuje v súlade s § 34, ods. 4 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe
v znení neskorších predpisov. Spätné zaradenie štátneho zamestnanca po
ukončení pôsobenia v inštitúcii EÚ je upravené v § 35, ods. 1, kde sa uvádza,
že zamestnanec by mal byť po návrate zaradený na štátnozamestnanecké
miesto toho istého odboru štátnej služby a na tú istú funkciu. Vyslanie národných expertov, ktorí pred výberovým konaním štátnymi zamestnancami
neboli, sa riadi Zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme
a príslušnými ustanoveniami Zákonníka práce.
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Pôvodný predpoklad Ministerstva zahraničných vecí SR, že v optimálnom prípade by Slovensko malo mať 20 národných expertov a za realistický odhad
považovalo 10 národných expertov4, sa naplnil už v roku 2005, ako ukazuje
aj tabuľka č. 5.

Počet národných expertov (NE)

Počet inštitúcií

NE z ústredných orgánov štátnej
správy

Počet inštitúcií

NE z ostatných orgánov štátnej správy

Počet inštitúcií

NE z vysokých škôl, zo SAV a z iných
výskumných organizácií

Počet inštitúcií

NE z iných organizácií mimo štátnej
a verejnej správy (súkromná sféra, mimovládne organizácie a pod.)

Tabuľka č. 5: Národní experti v rokoch 2004 – 2008.

31. 12. 2004

10

9

5

5

3

2

2

2

0

10. 06. 2005

19

14

7

6

7

3

5

5

0

31. 12. 2006

32

23

13

11

11

4

8

8

0

31. 03. 2007

30

22

12

10

9

3

9

8

0

31. 12. 2008

27

18

17

8

2

2

8

8

0

30. 09. 2009*

22

14

16

8

3

3

3

3

0

Dátum, ku
ktorému
sa údaj
vzťahuje

Zdroj: Správa o personálnom zastúpení Slovenskej republiky v inštitúciách Európskej únie v roku 2008, *údaje Ministerstva zahraničných vecí SR platné v čase prípravy tohto textu.

4

Predkladacia správa k materiálu schválenému uznesením vlády SR č. 723/2004 zo 14. júla 2004
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Štrukturálne stáže
Štrukturálne stáže sú určené zamestnancom štátnej správy, ktorí sú vyslaní
do inštitúcií EÚ (na jednotlivých generálnych riaditeľstvách) na trojmesačné
pobyty, pričom Slovensko môže v štruktúrach Európskej komisie ročne obsadiť 10 až 12 miest. Toto číslo je prepočítavané koeficientom, ktorý zohľadňuje
percento účasti slovenských zástupcov na štrukturálnych stážach z ponúknutého objemu v minulom období (ak bolo napríklad na jarný turnus Slovensku
ponúknutých 5 stážových miest, pričom reálne sa na štrukturálnu stáž prihlásili len 3 občania Slovenska, v ďalšom turnuse sa počet ponúknutých miest
znižuje).
Ponuky na konkrétne miesto prichádzajú z Európskej komisie na Stále zastúpenie, ktoré ich posiela ministerstvu zahraničných vecí. To následne rozposiela ponuky na stáže všetkým rezortom.
Stážista sa na základe takejto ponuky musí oficiálne prihlásiť do výberového
konania organizovaného príslušnou inštitúciou Európskej únie, pričom ani absolvovaná stáž nemusí automaticky viesť k uzavretiu kontraktu s príslušnou
inštitúciou EÚ.
Záujem o tieto stáže klesá a ako hlavný dôvod rezorty uvádzajú finančnú náročnosť, keďže všetky mzdové náklady (na Slovensku aj v Bruseli) sú hradené vysielajúcou stranou. Zatiaľ čo v roku 2005 absolvovalo štrukturálne stáže
päť osôb, v roku 2006 a 2007 už len dvaja a v roku 2008 traja.5
Vysielanie pracovníkov na štrukturálne stáže upravujú Revidované pravidlá a postup vysielania národných expertov a stážistov Slovenskej republiky
do inštitúcií Európskej únie schválené uznesením vlády SR č. 24/2007 z 10.
januára 2007. Existujú však rozličné interpretácie Zákona č. 312/2001 Z. z.
o štátnej službe v znení neskorších predpisov. Niektoré rezorty sa domnievajú, že je možné zaviazať zamestnanca, ktorý takúto stáž absolvuje, k zotrvaniu v štátnej službe na istý čas po jeho návrate zo stáže alebo k uhradeniu
časti nákladov na takúto stáž (§ 77, ods. 4 Zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej
službe v znení neskorších predpisov). Iné rezorty naopak tvrdia, že takéto
5

Podľa Správy o personálnom zastúpení Slovenskej republiky v inštitúciách Európskej únie v roku 2008.
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zaviazanie možné nie je. Interpretácia tohto aspektu stáží je pre úspešné vysielanie štátnych zamestnancov na stáže, ktoré môžu byť veľmi prínosné pri
zvyšovaní  kvality štátnych zamestnancov, nesmierne dôležitá.

Euroúradníci
Slovensko má spolu s ďalšími novými členskými štátmi EÚ (ktoré vstúpili do
Únie v roku 2004) právo počas 7-ročného prechodného obdobia (ktoré sa
skončí v roku 2010) na prednostné obsadzovanie postov v rámci Európskej
komisie. Slovenská republika má počas tohto obdobia možnosť obsadiť 279
postov (do tejto kvóty sa zarátavajú stále pozície aj dočasné pracovné miesta
v štruktúrach Európskej komisie) z približne 3 400, ktoré boli celkovo určené
pre nové členské krajiny.
V štruktúrach Európskej komisie k 1. októbru 2009 pracovalo 321 slovenských občanov, z toho 196 na úradníckych postoch a 125 na pozícii asistenta.
Niekoľko úspešných absolventov výberového konania je zaradených do ponukového zoznamu („reserve list“) Európskeho úradu pre výber zamestnancov (EPSO). Z uvedených počtov vyplýva, že Slovensko v súčasnosti plní preferenčnú kvótu stanovenú na obdobie rokov 2004 až 2010 na 115,1 percenta.
Zastúpenie občanov SR v štruktúrach Európskej komisie (ich celkový počet)
sa od vstupu Slovenska do Európskej únie vyvíjalo nasledovne:
- rok 2004: 64 osôb,
- rok 2005: 128 osôb,
- rok 2006: 177 osôb,
- rok 2007: 264 osôb,
- rok 2008: 308 osôb,
- rok 2009 (október): 321 osôb.

Čo sa týka začlenenia slovenských občanov do jednotlivých štruktúr Komisie,
rozdelenie kontraktov podľa jednotlivých generálnych riaditeľstiev (DG) bolo
k októbru 2009 nasledovné:
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Tabuľka č. 6: Rozdelenie kontraktov občanov SR podľa DG.
Oficiálna
skratka

COLLEGE

Slovenský preklad

Kabinety

Všetky

9

Oficiálna
skratka

Slovenský
preklad

JLS

Spravodlivosť
a vnútorné
záležitosti

13
6

Všetky

SG

Generálny sekretariát

6

RELEX

Vonkajšie
vzťahy

SJ

Právny servis

2

TRADE

Obchod

7

COMM

Tlač a komunikácia

5

DEV

Rozvoj

1

BEPA

Skupina politických
poradcov

0

ELARG

Rozširovanie

1

ECFIN

Ekonomické a finančné
záležitosti

8

AIDCO

Európska
pomoc

1

2

ENTR

Podnikanie

9

ECHO

Úrad pre
humanitárnu
pomoc

COMP

Hospodárska súťaž

12

ESTAT

EUROSTAT

5

EMPL

Zamestnanosť
a sociálne veci

9

HR

Ľudské zdroje
a bezpečnosť

2

AGRI

Poľnohospodárstvo

9

DIGIT

Informatika

3

TREN

Energetika a doprava

16

BUDG

Rozpočet

1

ENV

Životné prostredie

16

IAS

Vnútorný
audit

0
5

RTD

Výskum

7

OLAF

Protikorupčný
úrad

JRC

Spoločné výskumné
centrum

7

SCIC

DG pre
tlmočenie

10

INFSO

Informačná
spoločnosť

5

DGT

DG pre
preklady

70
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FISH

MARKT

REGIO

Rybárstvo

Vnútorný trh

Regionálna politika

TAXUD

Dane a colná únia

EAC

Európska agentúra
pre spoluprácu

SANCO

Zdravie a ochrana
spotrebiteľa

3

7

19

8

7

11

OPOCE

Úrad pre
oficiálne
publikácie

14

OIB

Úrad pre
infraštruktúru
a logistiku
Brusel

2

PMO

Úrad pre
administratívu
a platby
individuálnych
nárokov

0

OIL

Úrad pre
infraštruktúru
a logistiku
Luxemburg

0

EPSO

Úrad pre personálne
otázky

1

SEU

Úrad jednotnej
vonkajšej
služby

2

Spolu

321

Zdroj: Statistical Bulletin, The personnel of the Commission; stav k 1. 10. 2009.

Absolventská stáž (Blue Book Traineeship) a stáže v inštitúciách EÚ
Absolventské stáže sú organizované priamo tými inštitúciami Európskej únie,
na ktorých sa má stáž realizovať. Podmienkou účasti na tejto stáži je absolvovanie aspoň prvého stupňa vysokoškolského štúdia (bakalárskeho). Počet voľných miest pre stážistov pripadajúci na každú členskú krajinu Únie sa
odvodzuje od veľkosti krajiny a počtu prihlásených, pričom celkovo ponúka
Európska komisia ročne asi 630 stáží.6 V roku 2008 pôsobilo v štruktúrach
Európskej komisie v rámci absolventských stáží 10 občanov Slovenska.7
6
7

http://www.mfa.sk/zu/index/podstranka.php?id=3475
Podľa Správy o personálnom zastúpení Slovenskej republiky v inštitúciách EÚ v roku 2008.
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Ideálny priestor na vytváranie príležitostí pre stážistov majú tí Slováci, ktorí sú
v štruktúrach EÚ na riadiacich postoch, pričom postoj slovenských manažérov
v Európskej komisii naznačuje ústretovosť myšlienke podporovať umiestnenie slovenských stážistov vo svojom organizačnom útvare.8
Okrem stáží v Európskej komisii existujú príležitosti absolvovať stáž aj v ostatných inštitúciách EÚ (Rada EÚ, Európsky parlament, Európsky súdny dvor,
Dvor audítorov, Európsky hospodársky a sociálny výbor, Výbor regiónov, Európsky ombudsman, Európsky inšpektor ochrany údajov). Prihlasovanie a čas
trvania stáží závisí vždy od pravidiel konkrétnej organizácie. Spravidla je však
situácia podobná ako pri absolventských stážach – stáže trvajú 3 až 5 mesiacov so začiatkom v marci a v októbri. Niektoré stáže sú platené, iné nie.
Bližšie informácie o jednotlivých stážach sú dostupné na internetovej stránke
jednotlivých inštitúcií. Odkazy na tieto inštitúcie je možné nájsť napríklad aj
na internetovej stránke Stáleho zastúpenia Slovenskej republiky v Bruseli.9
V prípade stáží platí podobný princíp ako pri hľadaní stáleho zamest nania
v inštitúciách EÚ po absolvovaní výberového konania, čiže každý uchádzač,
ktorý úspešne prešiel výberom, si musí aktívne hľadať konkrétne pracovné
umiestnenie. Úspešní uchádzači sú totiž zaraďovaní do databázy, v ktorej je
však približne trojnásobok mien v porovnaní s voľnými pozíciami.
Aktuálne informácie o možnostiach prihlásiť sa na stáž v inštitúciách EÚ možno
nájsť napríklad na internetovej stránke http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm.

n Agentúry EÚ
Decentralizované úrady, agentúry a iné organizačné jednotky, súhrnne nazývané aj Agentúry,10 sú zriaďované Európskou komisiou (v prípade, že sú
súčasťou komunitárnych politík) alebo Radou EÚ (ak spadajú do oblasti
medzivládnej spolupráce). Sú to teda právne aj organizačne rôznorodé inštitúcie.
8 Podľa publikácie Hlas Slovenska v Bruseli – ako posilniť hlas a záujmy Slovenska v Bruseli, SGI – Inštitút pre
dobre spravovanú spoločnosť, 2007.
9 www.mzv.sk/szbrusel
10 Ich úplný zoznam nájdete v prílohe k tejto publikácie.
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Vo všetkých týchto agentúrach existujú významnejšie posty výkonných riaditeľov, riaditeľov, predsedov správnej rady alebo ich zástupcov, ktorí sú zvyčajne
vyberaní podľa pravidiel stanovených v štatúte danej agentúry. Nominácie
zástupcov do týchto funkcií je však, podobne ako v Európskej komisii, predmetom dohody medzi členskými štátmi Únie.
Za jednotlivé sektorové agentúry EÚ sú na Slovensku gesčne zodpovedné
jednotlivé ministerstvá, pričom koordinačnú a informačnú funkciu (mapovanie obsadzovania jednotlivých postov v inštitúciách EÚ zo strany slovenských
zástupcov, ako aj sledovanie podpory zo strany Slovenska pre kandidátov z
iných členských štátov EÚ a následne recipročné zaisťovanie podpory vlastných priorít v personálnej oblasti a záujmov o umiestňovanie sídiel novovznikajúcich agentúr EÚ) plní ministerstvo zahraničných vecí.

n Stále zastúpenie Slovenskej republiky pri EÚ v Bruseli
Stále zastúpenie SR pri Európskej únii v Bruseli (SZ) je kľúčová inštitúcia
v komunikácii medzi Slovenskom a európskymi inštitúciami, pričom zamestnanci SZ sa v zásade delia na tých, ktorí sú „predĺženou rukou jednotlivých
ministerstiev a vlády SR“ v Bruseli, a na pomocný personál. V súčasnosti pracuje v Stálom zastúpení približne 90 ľudí.
Zamestnancom Stáleho zastúpenia sa môže stať uchádzač na základe vyslania Ministerstvom zahraničných vecí SR, pričom na Stálom zastúpení pracujú
diplomati, administratívni a technickí pracovníci a zmluvné sily (spravidla rodinní príslušníci vyslaných pracovníkov). Na tieto pozície sa neuskutočňujú
externé výberové konania, pracovníci sú vyberaní interným procesom v rámci
ministerstva zahraničných vecí. Z rozhovorov s viacerými respondentmi vyplýva, že veľkú rolu tu hrá znalosť diplomatického prostredia, vysoká motivácia so schopnosťou presadiť sa, ako aj kontakty, respektíve získanie vhodného odporúčania v rámci rezortu.
Okrem možnosti pracovať priamo v Stálom zastúpení je táto inštitúcia mimoriadne dôležitá aj pre ľudí, ktorí si hľadajú prácu v niektorej z inštitúcií EÚ.
K základnej agende Stáleho zastúpenia patrí napríklad komunikácia s DG
Ľudské zdroje a bezpečnosť (DG HR) pri vysielaní štrukturálnych stážistov
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a národných expertov. Stále zastúpenie zároveň vytvára kontaktné body, tzv.
liaisonov,11 v jednotlivých inštitúciách EÚ. Realizuje aj aktivity na podporu
výberu Slovákov do inštitúcií EÚ a udržiava kontakty s ľuďmi, ktorí už pre
inštitúcie EÚ pracujú. Pri svojich aktivitách sa SZ inšpirovalo krajinami, ktoré
majú dobre vybudovaný a funkčný systém podpory presadenia krajanov do
inštitúcií EÚ a systém vytvárania a udržiavania vzťahov s ľuďmi, ktorí pre tieto
inštitúcie už pracujú (napríklad Fínsko, Dánsko, Írsko).12
Zaujímavým modelom udržiavania vzťahov a šírenia informácii je spomínaný
systém kontaktných bodov (liaisonov). V každej inštitúcii je aspoň jeden liaison a spolupráca prebieha na základe ochoty jednotlivých liaisonov udržiavať
kontakty so Stálym zastúpením. Prostredníctvom liaisonov sa SZ snaží mapovať voľné miesta pre ľudí, ktorí sú v databáze EPSO, a budúce aktivity danej
EÚ inštitúcie v jednotlivých oblastiach. Okrem toho SZ po každom summite
Rady Európskej únie poskytuje informácie liaisonom o výsledkoch rokovania,
najmä z hľadiska slovenských záujmov a pozícií. Úlohou liaisonov je šíriť tieto
informácie medzi ďalších Slovákov pôsobiacich v inštitúciách EÚ. Informácie
o summitoch vnímajú liaisoni, s ktorými sme hovorili, veľmi pozitívne, keďže
bez týchto stretnutí by sa o dianí na summitoch dozvedeli oveľa neskôr a oveľa menej. Podobný systém liaisonov používa aj Nemecko.13
Stále zastúpenie Slovenska pri Európskej únii má vlastnú internetovú stránku
(www.mzv.sk/szbrusel). Na tejto stránke sú uverejnené informácie o SZ, o
možnostiach zamestnať sa v inštitúciách EÚ, ako aj kontakty na niektorých
Slovákov v Bruseli (diplomatické zastúpenia, slovenskí poslanci v Európskom
parlamente, slovenský eurokomisár, zastúpenie slovenských regiónov v Bruseli a korešpondenti slovenských médií).

n Úloha Ministerstva zahraničných vecí SR
Kým Úrad vlády SR sa zaoberá najmä koordináciou politík v oblasti európskej
agendy smerom dovnútra, čiže k rezortom na Slovensku, Ministerstvo zahra11 Liaisoni sú občania SR, ktorí pracujú v inštitúciách EÚ a ktorí by mali byť prepojením na ďalších Slovákov v danej inštitúcii.
12 Podľa publikácie Hlas Slovenska v Bruseli – ako posilniť hlas a záujmy Slovenska v Bruseli, SGI – Inštitút pre
dobre spravovanú spoločnosť, 2007.
13 Podľa publikácie Hlas Slovenska v Bruseli – ako posilniť hlas a záujmy Slovenska v Bruseli, SGI – Inštitút pre
dobre spravovanú spoločnosť, 2007.
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ničných vecí SR prevzalo hlavnú iniciatívu v personálnej politike Slovenska
voči inštitúciám EÚ. Okrem už spomínaných aktivít so Stálym zastúpením
koordinuje Ministerstvo zahraničných vecí SR komunikáciu slovenských úradov so Stálym zastúpením v Bruseli a realizuje alebo podporuje aktivity na
prípravu občanov Slovenska na prácu v inštitúciách Európskej únie.
Ministerstvo zahraničných vecí SR je teda predovšetkým komunikačným
uzlom medzi Stálym zastúpením a jednotlivými organizáciami, ktoré chcú
poslať svojich zamestnancov do európskych inštitúcií. Ministerstvo zahraničných vecí SR postupuje informácie od Stáleho zastúpenia o voľných miestach
pre národných expertov a štrukturálnych stážistov ústredným orgánom štátnej
správy a zverejňuje informácie o voľných miestach pre národných expertov
na svojej internetovej stránke (www.mzv.sk). Ministerstvo zahraničných vecí
SR zároveň spravuje centrálnu databázu kandidátov na pozície stredného
a vyššieho manažmentu.
Medzi dôležité informačné aktivity Ministerstva zahraničných vecí SR patrí
Správa o personálnom zastúpení Slovenskej republiky v inštitúciách EÚ, ktorú raz ročne predkladá vláde spolu s podpredsedom vlády pre európske záležitosti, ľudské práva a menšiny. Ministerstvo zahraničných vecí SR na základe
Rozhodnutia Európskej komisie vytvorilo Pravidlá a postup pre vysielanie národných expertov a stážistov do inštitúcií Európskej únie.14
Na svojej intranetovej stránke Ministerstvo zahraničných vecí SR informuje
aj o prípravných seminároch a školeniach na výberové konanie, o výberových konaniach na stále zamestnanie, ako aj o aktuálnych pozíciách národných expertov a o dokumentoch týkajúcich sa personálnych záležitostí v inštitúciách Európskej únie (www.mzv.sk/europska integracia/europska unia/
personalne zalezitosti). Nájdete tam aj linky na internetovú stránku Stáleho
zastúpenia či Európskeho úradu pre výber pracovníkov (EPSO) či Praktickú
príručku pre záujemcov o prácu v európskych inštitúciách.

14 Návrh postupu vysielania národných expertov do inštitúcií EÚ schválený uznesením vlády SR č. 723/2004 a
Revidované pravidlá a postup vysielania národných expertov a stážistov Slovenskej republiky do inštitúcií Európskej
únie schválené uznesením vlády SR č. 24/2007 z 10. januára 2007.
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6.

Dôležité linky

O inštitúciách Európskej únie, v ktorých sa možno uchádzať o prácu
www.europa.eu
www.euroinfo.gov.sk

O možnostiach práce pre inštitúcie Európskej únie
http://europa.eu/quick-links/job-seekers/index_sk.htm
http://europa.eu/about-eu/working-eu-institutions/index_sk.htm
http://europa.eu/epso/index_sk.htm

O podmienkach absolvovania výberových konaní EPSO
http://europa.eu/epso/discover/selection_proced/admission/index_sk.htm
http://europa.eu/epso/discover/selection_proced/selection/index_sk.htm

O aktuálnych výberových konaniach pre slovenských občanov:
http://ec.europa.eu/slovensko/work/competitions/index_sk.htm
www.eur-lex.europa.eu/en/index.htm

O  prípravných kurzoch na výberové konania a o dostupnej literatúre
určenej na prípravu na výberové konanie
http://www.ainova.sk/priprava-na-pracu-pre-eu
www.kas.de
www.euphorum.org
www.eu-careers.com
http://europa.eu/epso/discover/prepa_test/disclamer/index_sk.htm

O postupoch počas výberového konania a o tom, na čo je dôležité zamerať
sa počas jednotlivých fáz výberového konania, ako sa na jednotlivé časti
výberového konania pripraviť a odporúčania ako postupovať počas
samotného výberu
http://europa.eu/epso/discover/prepa_test/sample_test/index_en.htm
http://europa.eu/epso/discover/prepa_test/tips/index_sk.htm
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7.

Prílohy

Zoznam inštitúcií EÚ
-

Európsky parlament

-

Rada Európskej únie

-

Európska komisia

-

Eurostat

-

Súdny dvor EÚ

-

Všeobecný súd

-

Súd pre verejnú službu

-

Dvor audítorov

-

Európsky hospodársky a sociálny výbor

-

Výbor regiónov

-

Európska investičná banka

-

Európska centrálna banka

-

Európsky investičný fond

-

Európsky ombudsman

-

Europol

-

Úrad pre vydávanie publikácií Európskych spoločenstiev

-

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

Agentúry EÚ
-

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
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-

Európska environmentálna agentúra

-

Európska nadácia pre odborné vzdelávanie

-

Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok

-

Európska námorná 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

-

Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín

-

Európsky dozorný orgán GNSS

-

Európsky inštitút pre rovnosť pohlaví

-

Európska obranná agentúra

-

Inštitút Európskej únie pre bezpečnostné štúdie

-

Satelitné stredisko Európskej únie

-

Európska jednotka pre súdnu spoluprácu

-

Európska policajná akadémia

-

Európsky policajný úrad

-

Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum

-

Výkonná agentúra pre transeurópsku dopravnú sieť

-

Výkonná agentúra pre zdravie a ochranu spotrebiteľov

-

Výkonná agentúra pre výskum

-

Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálnu oblasť a kultúru

-

Výkonný orgán pre konkurencieschopnosť a inovácie

MANUÁL pre uchádzačov o prácu v inštitúciách EÚ

60

8.

Použitá literatúra

Kolektív autorov: Jak úspěšně absolvovat konkurz do orgánu a institucí EU,
Ministerstvo zahraničních věci ČR, 2007.
Kolektív autorov: Príprava na výberové konania do inštitúcií EÚ, Ministerstvo
zahraničných vecí SR, 2006.
Králiková, R., Košťál, C.: Hlas Slovenska v Bruseli – ako posilniť hlas a záujmy
Slovenska v Bruseli, SGI – Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, 2007.
Lambach, P.: Konkurz do EÚ/EU Competition, Via Europe, 2007.
Recruitment to the Institutions of the European Union (A Candidate’s Guide),
2003: http://ukeu.fco.gov.uk/resources/en/pdf/guide-candidates
Slašťan, M., Strempek, P: Slováci v inštitúciách EÚ – prax a skúsenosti, Euroiuris Európske právne centrum, 2008.
Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev (Regulation No 31, ECC).
Statistical Bulletin: The Personell of the Commision, Commision of the European Comunities, 2008.
www.mzv.sk/szbrusel
www.euractiv.sk
www.europa.eu
www.europa.eu/epso
www.euroskop.cz
www.mzv.sk

MANUÁL pre uchádzačov o prácu v inštitúciách EÚ

61

Manuál pre uchádzačov
o prácu v inštitúciách EÚ

