
                                 
 

Projektový manažér 
18. mája 2018 

Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé regióny ako prijímateľ 
nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) pre Národný projekt Zdravé 
komunity 2A financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu (Operačný 
program Ľudské zdroje) vyhlasuje v rámci Národného projektu výberové konanie na 
pozíciu “Projektový manažér”. 
 
Názov pozície: Projektový manažér 
 
Kvalifikačné požiadavky: VŠ II. stupňa, preukázateľné skúsenosti s implementovaní 
projektov z prostriedkov EÚ, min. 5 ročná preukázateľná prax v oblasti projektového 
manažmentu Európskych štrukturálnych a investičných fondov EÚ, min. 2 ročná prax v 
oblasti riadenie ľudských zdrojov, resp. min. 5 ročná preukázateľná prax v oblasti 
finančného manažmentu a administráciou projektov z EŠIF.  počítačové zručnosti: 
Microsoft Excel, Microsoft Word, Power Point, internet – pokročilý. 
 
Pracovná náplň a zodpovednosti: 
Zabezpečuje časť projektového riadenia za oblasť ĚSIF 

 Reportuje Hlavnému expertovi aktivity a Expertovi pre finančné riadenie stav zúčtovania 
finančných prostriedkov /mesačne/ 

 Kontroluje dodržiavanie zmluvy o NFP a dodržiavanie časového harmonogramu projektu 
 Vykonáva kontrolu oprávnenosti výdavkov v nadväznosti na rozpočet NP 
 Zabezpečuje komunikáciu s SO v rámci riadenia projektu za prijímateľa 
 Zabezpečuje implementáciu projektu v rámci zmluvy o NFP 
 Riadi riziká a zmeny v projekte 
 Pripravuje žiadosti o platbu v rámci Národného projektu 
 Navrhuje a pripravuje opatrenia na hospodárne, efektívne a účelné využitie finančných 

prostriedkov a efektivitu obehu finančných prostriedkov v rámci Národného projektu 
 Spolupracuje pri monitorovaní, hodnotení projektu a dodržiavaní PMU v projektu 
 V zmysle pravidiel platných pre štrukturálne fondy je zodpovedný za priebeh kontrol a auditov 
 Prezentuje výsledky projektu na národnej úrovni 
 Realizuje ďalšie činnosti spojené s realizáciou a riadením projektu 

Termín na prihlásenie  sa do výberového konania: 31.5.2018 
Predpokladaný termín osobných pohovorov:  4 – 8.6.2018 
Predpokladaný nástup – 15.6.2018/dohoda 
  
Ako sa zapojiť do výberového konania: 
Pre prihlásenie sa do výberového konania prosím zašlite nasledovné dokumenty na 
adresu – petra.hiadlovska@zdraveregiony.eu 
  
1) Životopis/CV vo formáte Europass (max. 2 strany) 
2) Motivačný list (max. 1 strana) 
3) prípadné referencie/odporúčania 
  



                                 
 
Kontaktná osoba: 
Petra Hiadlovská, ekonomický pracovník personalista 
Tel.: 0948 434 236 
e-mail: petra.hiadlovska@zdraveregiony.eu 
  
Doplňujúce informácie: Mzda je približne 1 800 € v hrubom mesačne. Miesto výkonu 
práce – Bratislava, (pozn. v rámci projektu sú realizované aj služobné cesty, predpokladá 
sa niekoľko služobných ciest ročne). Pracovná Zmluva je na dobu určitú do 31.12.2019. 
Vyhradzujeme si právo kontaktovať uchádzačov, ktorí spĺňajú všetky naše požadované 
podmienky. 
 
Súhlas so spracovaním osobných údajov 
V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov týmto dávam organizácii Zdravé regióny, Limbová 2, 837 52 
Bratislava, IČO: 50626396 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej 
fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely 
vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného 
odvolania súhlasu. 

 


