
 

 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti 

Pre náš úrad hľadáme novú kolegyňu/kolegu, ktorá/ý bude mať zodpovednosť za dodanie projektov 
súvisiacich s optimalizáciou procesov a digitalizáciou úradu požadovanej kvalite a čase, s dodržaním 
stanoveného rozpočtu a v súlade s projektovými plánmi,  a teda nám pomôže s projektovými aktivitami 
ako: 

• vytvorenie a rozvoj systému projektového riadenia a metodického vedenia interných tímov 
a externých dodávateľov 

• spolupráca pri vypracovaní a aktualizácii plánu verejného obstarávania a investícií, spolupráca 
pri tvorbe rozpočtu úradu  

• spolupráca pri realizácii verejného obstarávania tovarov a služieb spojených s projektmi úradu, 
vrátane spracovania zadania a kritérií pre výber dodávateľov, podieľania sa na organizácii 
výberových konaní dodávateľov a vyhodnocovaní ich ponúk 

• kontrola realizácie projektov v súlade s projektovými plánmi; identifikácia a riadenie 
relevantných projektových rizík 

• zodpovednosť za zmluvné vzťahy a dokumentáciu súvisiacu s projektmi úradu vrátane 
preberania dodávok investícií a služieb a kontroly faktúr od dodávateľa 

• poskytovanie informácií o stave projektov nadriadenému a vedeniu úradu 

• výber, koordinácia a rozvoj projektových tímov; komunikácia naprieč celým úradom 

Termín nástupu: 

• dohodou 

Druh pracovného pomeru: 

• plný úväzok 

Mzdové podmienky (brutto): 

• dohodou; od 2.000 EUR/mesačne  

Zamestnanecké výhody a benefity 

• flexibilný pracovný čas 

• možnosť odborného vzdelávania sa 

• práca v malom, dynamickom kolektíve 

Požiadavky na kandidáta/kandidátku 

Vzdelanie 

• VŠ II. alebo III. stupňa 

Osobnostné predpoklady a zručnosti 

• skúsenosť s riadením projektov; znalosť metodológie riadenia projektov (certifikát IPMA, 
CAPM, PRINCE2, PMI a iné) a skúsenosti s informačnými systémami verejnej správy sú 
výhodou 



• organizačné schopnosti, schopnosť riadiť niekoľko súčasne bežiacich projektov naraz 
a skúsenosti s vedením tímov 

• komunikačné zručnosti, skúsenosti s vyjednávaním (s dodávateľmi aj s internými projektovými 
tímami) a riadením konfliktov,  

• strategické uvažovanie  

• chuť meniť a zlepšovať, kreatívny prístup pri hľadaní riešení 

• anglický jazyk na komunikatívnej úrovni 

• flexibilita a schopnosť pracovať v súlade s dohodnutými termínmi 

• zodpovedný prístup k práci v súlade s hodnotami a poslaním úradu 

Informácie o výberovom konaní 
Prosíme uchádzačov o poslanie životopisu v slovenskom (prípadne anglickom) jazyku na 
adresu udva@udva.sk spolu so súhlasom so spracovaním osobných údajov. Kontaktovať budeme len 
tých uchádzačov, ktorí spĺňajú nižšie uvedené požiadavky. Ďakujeme za porozumenie. 

Stručná charakteristika úradu 
Úrad pre dohľad nad výkonom auditu je právnická osoba, ktorej je v oblasti verejnej správy zverený 
výkon dohľadu a plnenie ďalších úloha podľa zákona č. 423/2015 Z.z. a Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 537/2014. 

Úrad vykonáva dohľad nad dohliadanými subjektmi; vykonáva previerky zabezpečenia kvality 
štatutárneho auditu; zabezpečuje audítorské skúšky, skúšky spôsobilosti a preskúšanie; vydáva 
osvedčenia o spôsobilosti na výkon štatutárneho auditu; vydáva, pozastavuje a odoberá licencie 
štatutárnym audítorom a audítorským spoločnostiam; zapisuje štatutárnych audítorov a audítorské 
spoločnosti do príslušného zoznamu a vedie príslušný zoznam; registruje do príslušného zoznamu 
audítorov z tretej krajiny a audítorské spoločnosti z tretej krajiny; poskytuje audítorskú dokumentáciu 
a informácie do iného členského štátu alebo tretej krajiny; a plní ďalšie úlohy vyplývajúce z národnej a 
európskej legislatívy. 


