
Útvar hodnoty za peniaze 

Odborný asistent pre vzdelávanie analytikov 

 
Staň sa naším odborným asistentom pre vzdelávanie štátnych analytikov! 

Útvar hodnoty za peniaze (MF SR) hľadá šikovného študenta alebo študentku so záujmom o vzdelávanie v oblasti 

ekonómie a analýz. Ak ťa zaujíma dynamicky sa rozvíjajúce prostredie analytických jednotiek v štátnej správe 

a záleží ti na tom, aby štát fungoval čo najlepšie, pošli nám svoje CV na harvard@mfsr.sk. 

Pozícia: Odborný asistent pre vzdelávanie analytikov 

Druh pracovného pomeru: dohoda o brigádnickej práci študenta / dohoda o pracovnej činnosti 

Odmena: 4 € / hod. brutto 

Úväzok: priemerne 10 – 20 hodín mesačne (sezónne najviac na začiatku kalendárneho roka a v závislosti 

od kvality výstupov – vyššia kvalita = vyšší dopyt) 

Nástup: január 2019 

Náplň práce: 

- príprava zoznamu školení vhodných pre analytikov na základe online ponuky na weboch (200 a viac 

záznamov) – budeš zlepšovať a aktualizovať náš súčasný zoznam 

- práca s tabuľkami v Exceli (párovanie hodnotení školení a pod.) 

- inovatívne nápady vítané 

Požiadavky: 

- záujem o vzdelávanie v oblasti ekonómie a analýz 

- prehľad o využívaných metódach v oblasti ekonómie, ekonometrie a analýz 

- práca s MS Excel a MS Word 

- stredne pokročilá znalosť angličtiny 

Miesto: najmä z domu, občasne MF SR 

Kontaktná osoba: Mário Juliny; mario.juliny@mfsr.sk; 02 / 5958 7003 

Informácie o projekte: web projektu 

Informácie o ÚHP: web ÚHP 

 

K e-mailu s CV pripoj vyhlásenie k spracovaniu osobných údajov: 

„V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27.apríla 2016 

o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o 

ochrane osobných údajov dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov Ministerstvom financií 

Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, P.O.BOX 82, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742 uvedených v životopise a iných prílohách súvisiacich 

s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla vyššie uvedenej organizácii prostredníctvom internetovej stránky www.mfsr.sk v rámci 

počítačovej siete internet, za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca. Pri spracúvaní 

osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, 

inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov.“ 

Po uplynutí 3 rokov odo dňa udelenia súhlasu budú údaje anonymizované a ďalej využívané len pre štatistické účely. Vašu žiadosť o 

odvolanie súhlasu môžete zaslať na e-mailovú adresu harvard@mfsr.sk alebo na adresu: Ministerstvo financií Slovenskej republiky, 

Štefanovičova 5, P.O.BOX 82, 817 82 Bratislava. 
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