
 

 

 

Za kasárňou 1, 832 64  Bratislava                                                  

 

 

Vyhlásenie vonkajšieho výberového  konania na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého 

miesta podľa § 40 ods. 3 písm b)  zákona 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

 

 

Obsadzovaná funkcia: samostatný radca – inšpektor práce, uchádzač 

Druh štátnej služby: stála štátna služba  

Počet voľných miest: 1  

Služobný úrad: Inšpektorát práce Bratislava 

Organizačný útvar: Oddelenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci II  

Odbor štátnej služby: 2.11 – Práca, inšpekcie práce, sociálne veci a rodina 

 

Hlavné úlohy:  

Vyplývajú z ustanovení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona       

č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ustanovenia zákona č. 55/2017 Z. z.               

o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Kontrolná, dozorná a inšpekčná činnosť vo vymedzenom úseku štátnej správy. 

V prvom roku po prijatí je to odborná príprava štátneho zamestnanca, ktorý sa uchádza                       

o vymenovanie za inšpektora práce (ďalej len „uchádzač“). Vykonávanie teoretickej a praktickej 

prípravy uchádzača - zúčastňovanie sa dozornej činnosti pod vedením vedúceho, alebo povereného 

inšpektora práce a prípravy na odbornú skúšku na získanie osobitného kvalifikačného predpokladu 

(inšpektor práce).  

  

Požiadavka na zamestnanca: 

                 Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa s technickým zameraním   

Odborná prax: vítaná 

Jazyková znalosť: anglický jazyk je vítaný 

Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Outlook 

 

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:  
Svedomitosť, spoľahlivosť, adaptabilita a flexibilita, komunikačné zručnosti. Schopnosť pre tímovú 

prácu, zodpovednosť a vôľa permanentne sa vzdelávať, pracovať pod tlakom.  

Požadované odborné znalosti:  

- znalosť Ústavy SR zákon č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov,  

- zákon NR SR č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

- zákon 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme,   

- zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,  

- zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,  

- zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, 

- zákon 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej           

  práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

- zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom 

zamestnávaní  o  zmene  a  doplnení  niektorých zákonov.  



Osobitné kvalifikačné predpoklady sa nevyžadujú, inšpektor práce, uchádzač ich získava počas 12 

mesačnej odbornej prípravy.  

Do výberového konania budú zaradení len uchádzači, ktorí spĺňajú požadované predpoklady           

na vykonávanie štátnej služby a zaslali v určenom termíne žiadosť o zaradenie do výberu a všetky 

požadované doklady.  

Uchádzač, ktorý zaslal žiadosť s požadovanými dokladmi elektronicky je povinný najneskôr v deň 

konania výberu pred jeho začiatkom doručiť žiadosť s požadovanými dokladmi aj písomne. 

Kontakt pre poskytnutie informácií:  
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Alena Gaálová 

Telefón: 02/32182715, 0905 596069 

E-mail: alena.gaalova@ba.ip.gov.sk 

Miesto a termín podania prihlášky: slovensko sk, výberové konanie,  vyhlásené: 15. 01. 2018 

termín podania prihlášok do 23. 02. 2018 

 

 

Zoznam požadovaných dokladov: 

 

1) Písomná žiadosť o zaradenie do výberu s uvedením čísla výberu. 

2) Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania. 

3) Motivačný list (vlastnoručne podpísaný). 

4) Profesijný štruktúrovaný životopis. 

5) Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané). 

 

 Bratislave dňa 15.01.2018 
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