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VÝZVA NA VYJADRENIE ZÁUJMU 

 
 

Dočasní zamestnanci (AD 6) 

pre agentúru ERCEA 

 

ERCEA/TA/172/2019 
 

 

 

 

 

Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum (ERCEA) organizuje výzvu na vyjadrenie 

záujmu s cieľom vytvoriť rezervný zoznam s približne 15 uchádzačmi o pracovné miesto: 

 

 

 

pracovník pre výskumný program v oblasti etického 

posudzovania a monitorovania 
 

 

 

 

 

 

 

Lehota na registráciu sa začína v 26/03/2019 a končí sa 

v 26/04/2019 o 12.00 hod. (poludnie) bruselského času. 
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A. Kto sme a čo ponúkame 
 

Agentúra ERCEA sa zameriava na výber a financovanie vynikajúcich myšlienok, ktoré sa zatiaľ 

nerealizovali, a vedcov, ktorí na tieto myšlienky prišli. 

V praxi agentúra ERCEA podporuje prácu Európskej rady pre výskum (ERC), prvého celoeurópskeho 

orgánu na financovanie, ktorý napomáha excelentnému hraničnému výskumu v Európe a ktorý 

Európska únia zriadila vo februári 2007. Agentúra ERCEA bola vytvorená za účelom riadenia 

programu Myšlienky, ktorý je súčasťou siedmeho rámcového programu v oblasti výskumu a 

technického rozvoja EÚ. Jej mandát bol predĺžený do roku 2024, aby mohla realizovať časť 

rámcového programu pre výskum a inováciu Horizont 2020 (2014 – 2020). 

V záujme dosiahnutia cieľov ERC agentúra ERCEA spravuje niekoľko grantov v oblasti hraničného 

výskumu: „granty pre začínajúcich výskumníkov“ (Starting Grants) zamerané na začínajúcich 

vedúcich výskumných pracovníkov na začiatku kariéry, „granty pre konsolidátorov“ (Consolidator 

Grants) zamerané na excelentných výskumných pracovníkov, ktorí sú už nezávislí, a „granty pre 

skúsených výskumných pracovníkov“ (Advanced grants), ktoré podporujú už etablovaných 

špičkových výskumných pracovníkov, ako aj „granty na synergiu“ pre skupiny dvoch až štyroch 

hlavných výskumníkov, ktorí sa spoločne zaoberajú ambicióznymi výskumnými projektmi. Granty sú 

určené na financovanie projektov z akejkoľvek oblasti výskumu, pričom jediným kritériom výberu je 

excelentnosť. Od zriadenia agentúry podporu získalo približne 9 000 špičkových výskumných 

pracovníkov v rôznych fázach ich kariéry. V rámci programu Horizont 2020 agentúra ERCEA 

disponuje rozpočtom v celkovej výške približne 13 miliárd EUR.  

Agentúra ERCEA sa usiluje o excelentnosť vo výskume a vo všetkých aspektoch svojej práce a snaží 

sa získať vysokomotivovaných odborníkov s vhodnou kvalifikáciou a skúsenosťami. Pracovné 

prostredie agentúry ERCEA je moderné, dynamické, inšpiratívne a atraktívne. 

Odbor vedeckého riadenia agentúry ERCEA vykonáva úlohy, ktoré si vyžadujú porozumenie 

vedeckým témam. Vykonáva odborné hodnotenie a procesy etického posudzovania za účelom výberu 

grantov ERC a procesy vedeckého a etického monitorovania grantov. Odbor podporuje vedeckú radu 

v jej práci, pokiaľ ide o vedecké záležitosti.          

Agentúra sa nachádza v srdci Bruselu a očakáva sa, že do konca roku 2020 dosiahne celkový počet 

529 zamestnancov. Viac informácii o Európskej rade pre výskum a agentúre ERCEA nájdete na 

webovom sídle: http://erc.europa.eu/. 

V rámci tejto výzvy na vyjadrenie záujmu sa agentúra ERCEA usiluje obsadiť súčasné a budúce voľné 

miesta na pozícii pracovníka pre výskumný program v oblasti etického posudzovania a monitorovania.  

  

http://erc.europa.eu/


 

ERCEA/TA/172/2019  strana 3 z 12 

 

Dočasný zamestnanec (AD 6) – Výskumný pracovník 

Etického posudzovania a monitorovania (ERCEA/TA/172/2019) 

 

Kto sme 
 
Oddelenie B.1 sa v rámci odboru B zaoberá etickým posudzovaním a  riadením záležitostí týkajúcich 

sa expertov. Oddelenie stanovuje a riadi procesy etického posudzovania a monitorovania. Zabezpečuje 

aj uzatváranie zmlúv a platby expertom. 

 

Ponúkame  
 
Pracovník pre výskumný program bude pracovať ako poradca a koordinátor pre etické posudzovanie 

a etické monitorovanie návrhov a projektov financovaných ERC a bude plniť tieto úlohy: 

 

Poskytovať poradenstvo o etických otázkach 
 

 využívať svoje kompetencie a znalosti na poskytovanie poradenstva kolegom o etických otázkach, 

ktoré sa týkajú napr. klinického výskumu, starostlivosti o zvieratá, ľudských práv, ochrany osobných 

údajov, výskumu s použitím buniek a tkanív, výskumu v krajinách s nízkymi príjmami;  

 posudzovať a overovať etické previerky návrhov a projektov, ktoré vypracovali pracovníci 

zodpovední za etické otázky;  

 v úlohe koordinátora panelu sa zúčastňovať na paneloch etického posudzovania; 

 vytvárať usmernenia a vzory týkajúce sa etického obsahu pre príjemcov grantov s cieľom pomôcť 

im pri vykonávaní výskumu v súlade s etickými zásadami.  

 

Organizovať prácu  
 

 spoločne s vedúcim úseku a ďalšími dočasnými zamestnancami („TA“) v úseku koordinovať prácu 

pracovníkov pre etické záležitosti a spoločne stanoviť  priority a lehoty;  

 vystupovať v rámci úseku  ako koordinátor pre etické záležitosti pre jednu  alebo viaceré výzvy na 

predkladanie návrhov, dohliadať na etický proces a zabezpečovať dodržiavanie lehôt;  

 prispievať k plánovaniu panelov etického posudzovania, určovať skupiny expertov pre každý panel 

na základe ich odborných znalostí;  

 zabezpečovať sledovanie realizácie projektov tým, že bude monitorovať zmluvné povinnosti 

prostredníctvom etického monitorovania, etických kontrol a technických preskúmaní;  

 podporovať vedúceho úseku pri dosahovaní cieľov úseku.  

 

Zachovávať postupy a usmernenia 
  

 prispievať k internému zabezpečeniu kvality práce úseku pre etické záležitosti, a to vypracúvaním 

usmernení a postupov na riadne vykonávanie etického procesu, zabezpečovať, aby sa pre všetky 

činnosti v danom úseku zachoval ucelený súbor postupov a usmernení;  

 analyzovať a hodnotiť etický proces a poskytovať spätnú väzbu a návrhy na zlepšenie;  
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 sledovať vývoj IT systémov, ktoré sú relevantné pre úsek (napr. SEP, Sygma, Compass) aktívnou 

účasťou v skupinách používateľov, aktívne navrhovať a rokovať o nových funkciách, prispievať 

k testovaniu nových verzií IT systémov.  

 

B. Požadované všeobecné kvalifikácie a pracovné skúsenosti 

 

1. Kritériá oprávnenosti 

Uchádzači budú považovaní za oprávnených pre výber na základe nasledujúcich formálnych kritérií, 

ktoré musia byť splnené do dátumu uzávierky na predloženie žiadostí: 

 

1.1 Všeobecné podmienky: 

 byť štátnym príslušníkom jedného z členských štátov Európskej únie, 

 mať všetky občianske práva, 

 mať splnené všetky povinnosti týkajúce sa vojenskej služby, ktoré uchádzačom ukladajú 

platné právne predpisy, 

 spĺňať charakterové požiadavky na výkon príslušných povinností1, 

 byť fyzicky spôsobilý na plnenie povinností spojených s touto pozíciou. 

 

1.2 Osobitné podmienky: 

 

1.2.1 Kvalifikácia 
 

Uchádzači musia mať úroveň vzdelania zodpovedajúcu ukončenému minimálne trojročnému 

vysokoškolskému štúdiu, osvedčené diplomom. Akceptujú sa len kvalifikácie, ktoré vydali orgány 

členských štátov EÚ a kvalifikácie, ktoré boli uznané za rovnocenné príslušnými orgánmi členských 

štátov EÚ. Ak bol diplom získaný v štáte, ktorý nie je členským štátom EÚ, uchádzač môže byť 

vyzvaný, aby predložil relevantný dokument o porovnateľnosti vzdelania vystavený príslušným 

orgánom členského štátu. 

 

1.2.2 Jazykové znalosti 

Uchádzači musia mať dôkladnú znalosť anglického jazyka a dostatočnú znalosť ďalšieho úradného 

jazyka EÚ v rozsahu potrebnom na plnenie povinností súvisiacich s týmto pracovným miestom. 

Anglický jazyk je v agentúre ERCEA dominantný pracovný jazyk a všeobecne sa považuje za lingua 

franca vedeckej obce. 

 

1.2.3 Odborná prax 

K dátumu uzávierky podávania prihlášky musia mať uchádzači  odbornú prax v trvaní najmenej tri 

roky nadobudnutú po ukončení štúdia, ako sa uvádza v bode 1.2.1. Doktorandský program, aj keď 

neplatený, sa bude považovať za odbornú prax v trvaní najviac tri roky.  

 

                                                 
1 Pred vymenovaním bude úspešný uchádzač požiadaný, aby predložil výpis z registra trestov potvrdzujúci, že 

nemá záznam. 
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2. Kritériá výberu 

2.1 Základné kritériá 

 

2.1.1  Odborná prax 

 Odborná prax v trvaní aspoň tri roky (ako sa požaduje v bode 1.2.3.) by mala byť získaná v oblasti 

riešenia etických otázok, ktoré sa týkajú dvoch alebo viacerých z nasledujúcich oblastí: klinický 

výskum, starostlivosť o zvieratá, ľudské práva, ochrana osobných údajov, výskum s použitím 

buniek a tkanív, výskum v krajinách s nízkymi príjmami; ochrana a bezpečnosť životného 

prostredia a zneužitie a dvojaké použitie, umelá inteligencia. 

 
2.1.2 Všeobecné zručnosti a schopnosti (posudzované budú len v rámci písomného testu 

a pohovoru) 

 výborné manažérske, organizačné a komunikačné zručnosti; 

 vynikajúca znalosť etických otázok; 

 vynikajúce analytické zručnosti; 

 vynikajúce zručnosti v oblasti vypracúvania dokumentov s dôrazom na detail; 

 zanietenie a sebadôvera počas koordinácie hodnotiacich panelov, ktorých členmi sú skúsení 

externí experti;  

 schopnosť dobre pracovať pod tlakom a v multikultúrnom prostredí; 

 dobré znalosti týkajúce sa európskych výskumných politík a programov.  

 

2.1.3   Jazykové znalosti 

Uchádzači musia mať dôkladnú znalosť jedného z jazykov EÚ a dostatočnú znalosť ďalšieho jazyka 

EÚ v rozsahu potrebnom na plnenie uvedených povinností. Uchádzači musia najmä preukázať 

vynikajúcu znalosť anglického jazyka slovom aj písmom (úroveň C1).2 

 

2.2 Kritériá, ktoré sú výhodou 

 dôkladné znalosti právnych predpisov EÚ, ktoré sú relevantné pre etiku výskumu;  

 akademická kvalifikácia v jednej z týchto oblastí: etika, filozofia, biomedicínske vedy, biológia, 

právo, ľudské práva, humánna geografia, veterinárna medicína, psychológia, antropológia, 

ekonómia, environmentálne vedy, politické vedy, umelá inteligencia.  

                                                 
2 Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky. 
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C. Výberové konanie 

1. Výberová komisia 

Pre tento profil bude vymenovaná výberová komisia, ktorá bude pozostávať z piatich členov vrátane 

člena vymenovaného výborom zamestnancov. Môžu byť vymenovaní náhradníci, aby nahradili 

členov, ktorí deklarovali konflikt záujmov. 
 

V súvislosti s týmto výberovým konaním uchádzači nemajú za žiadnych okolností, priamo ani 

nepriamo, nadväzovať kontakt s výberovou komisiou. Menovací orgán agentúry ERCEA si 

vyhradzuje právo vylúčiť každého uchádzača, ktorý nebude tento pokyn rešpektovať. Výberová 

komisia hodnotí schopnosti uchádzačov v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania. 

 

2. Orientačný harmonogram 

Výberové konanie trvá niekoľko mesiacov. Uchádzači budú o výsledkoch jednotlivých fáz včas 

informovaní. 

 

3. Zaradenie do výberového konania 

Po uplynutí dátumu uzávierky na predloženie žiadostí, výberová komisia preverí, či žiadosti k 

jednotlivým profilom spĺňajú kritériá oprávnenosti ako je uvedené v kapitole B, oddiel 1. 

 

4. Prvé posúdenie žiadostí 

Výberová komisia posúdi žiadosti oprávnených uchádzačov, ktorí vyhovujú kritériám výberu 

uvedeným v kapitole B, oddiel 2. 

 

5. Pozvanie na písomné testy 

Výberová komisia po vyhodnotení zostaví užší zoznam  približne 45 uchádzačov, ktorí najlepšie 

zodpovedajú požadovanému profilu. Vybraní uchádzači budú pozvaní na písomný test3. 

 

Na pohovor budú pozvaní len uchádzači, ktorí na písomných testoch dosiahli viac ako 

minimálny počet bodov (pozri bod 6.1). 

 

Pozvánku na pohovor uchádzači dostanú z e-mailovej adresy ERC-SELECTION@ec.europa.eu. Ak 

uchádzač zmení svoju e-mailovú adresu pred tým, ako sa skončí výberové konanie, nahlási túto zmenu 

e-mailom na ERC-SELECTION@ec.europa.eu. 

 

Upozorňujeme, že z organizačných dôvodov sa termíny stanovené agentúrou ERCEA obvykle nedajú 

meniť na žiadosť uchádzača. 

 

 

 

                                                 
3 Na písomnú skúšku bude pozvaný maximálne trojnásobok hľadaného počtu úspešných uchádzačov, ktorí majú 

byť zaradení do rezervného zoznamu. 

mailto:ERC-SELECTION@ec.europa.eu
mailto:ERC-SELECTION@ec.europa.eu
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6. Testy 

6.1 Písomný test 

Písomný test bude prebiehať v anglickom jazyku v priestoroch agentúry ERCEA v Bruseli a bude 

bodovaný anonymne, maximálny počet bodov je 100 (minimálny počet bodov na úspešné vykonanie 

testu: 70). Písomný test bude obsahovať: 

 

(1) Prípadovú štúdiu na tému týkajúcu sa oblasti, na ktorú sa vzťahuje voľné miesto, určenú na 

otestovanie odborných znalostí uchádzačov, ako aj ich schopnosť porozumieť textom v anglickom 

jazyku, ako aj takéto texty analyzovať, sumarizovať a koncipovať. 
 

(2) Všeobecné otázky na posúdenie znalostí inštitúcií EÚ, politík a programov európskeho výskumu, 

Európskej rady pre výskum a jej činnosti vrátane všeobecných zručnosti a kompetencií uvedených 

v bode 2.1.2 “Všeobecné zručnosti a kompetencie“. 

 

6.2 Pohovor 
 

Pohovor je poslednou fázou posúdenia uchádzačov na základe kritérií výberu. 

Pohovor bude prebiehať v anglickom jazyku a bude sa konať v priestoroch agentúry ERCEA 

v Bruseli. Znalosti uchádzača, pokiaľ ide o druhý úradný jazyk, sa budú posudzovať v súlade 

s bodom 1.2.2 „Jazykové znalosti“. Maximálny počet bodov za pohovor je 100 (minimálny počet 

bodov na úspešné absolvovanie pohovoru: 70). 

 

7. Overenie dokumentov a oprávnenosti 
 

Na účely potvrdenia správnosti údajov v žiadosti a oprávnenosti uchádzača sa žiadosť uchádzača 

skontroluje podľa originálov dokumentov a osvedčení. 
 

Ak sa kedykoľvek zistí, že informácie v žiadosti boli falšované, uchádzač bude vyradený 

z výberového konania. 
 

Uchádzači môžu byť zaradení do rezervného zoznamu, ak je po overení originálov dokumentov 

potvrdená ich oprávnenosť. 

 

8. Rezervný zoznam 

 

Výberová komisia zaradí do rezervného zoznamu približne 15 uchádzačov s najvyšším počtom bodov. 

Návrh rezervného zoznamu s menami uchádzačov v abecednom poradí bude predložený 

menovaciemu orgánu agentúry ERCEA na schválenie.  

 

Uchádzačov upozorňujeme, že zo zaradenia do rezervného zoznamu nevyplýva žiadny nárok na 

prijatie do zamestnanie. 
 

Rezervný zoznam bude platný 12 mesiacov od dátumu jeho vytvorenia. Platnosť rezervného zoznamu 

môže byť predĺžená podľa uváženia menovacieho orgánu. 



 

ERCEA/TA/172/2019  strana 8 z 12 

 

9. Informovanie uchádzačov 

 

Všetci uchádzači budú informovaní o výsledku ich žiadosti z e-mailovej adresy ERC-SELECTION 

@ec.europa.eu. Na uľahčenie výberového konania bude všetka korešpondencia s uchádzačmi 

v súvislosti s týmto voľným pracovným miestom prebiehať v anglickom jazyku. 

 

10. Postup podania prihlášky 

Uchádzači by mali predložiť formulár prihlášky v anglickom jazyku a poslať na adresu ERC-

SELECTION@ec.europa.eu.  
 

V predmete e-mailovej správy musí byť uvedené priezvisko a referenčné číslo výzvy na vyjadrenie 

záujmu, a to takto: „PRIEZVISKO – ERCEA/TA/172/2019 – Ethics Review and Monitoring“. 

Agentúra ERCEA nebude brať do úvahy žiadosti prijaté po dátume uzávierky, ktorým je 26/04/2019 

o 12.00 hod. (poludnie) bruselského času. 

 

V prípade, že boli uchádzači zaradení do rezervného zoznamu agentúry ERCEA (a boli teda úspešní 

v tomto výberovom konaní) a  ak útvar pre nábor ich zaradil do užšieho zoznamu uchádzačov 

s perspektívou ponuky pracovnej zmluvy a ak bude chcieť potvrdiť vyhlásenia uskutočnené vo 

výberovom konaní, je možné, že sa pristúpi k nahliadnutiu do pracovných odporúčaní (pozri strana 6 

vo formulári prihlášky). Upozorňujeme, že v záujme dodržania pravidiel o ochrane osobných údajov 

by sa mená a kontaktné údaje mali poskytovať len so súhlasom osôb, ktorých meno je uvedené 

v týchto pracovných odporúčaniach. 

Uchádzačom dôrazne odporúčame, aby podávanie žiadosti nenechávali na posledný deň, pretože 

preťaženie internetu alebo chyba v internetovom spojení by mohli pri podávaní žiadostí spôsobiť 

ťažkosti. Agentúra ERCEA nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek oneskorenie v dôsledku 

takýchto problémov. Uchádzači sú zodpovední za poskytované informácie, ktoré sú základom pre 

posúdenie výberovou komisiou. Ďalej sú zodpovední za zaistenie úplnosti a správnosti informácií pred 

podaním žiadosti. 

 

Uchádzači budú vyradení z výberového konania, ak: 

 nespĺňajú podmienky pre podanie žiadosti v rámci zverejnenej výzvy, 

 nepošlú žiadosť do dátumu uzávierky, 

 nepošlú úplnú žiadosť vrátane všetkých požadovaných súčastí, 

 nespĺňajú všetky kritériá oprávnenosti, 

 neposkytnú všetky požadované sprievodné dokumenty. 

 

11. Predloženie originálov dokumentov v deň pohovoru 

 

V prípade pozvania na pohovor sa bude od uchádzačov požadovať, aby v deň pohovoru predložili 

originály alebo overené kópie dokumentov týkajúcich sa štátneho občianstva, štúdií a odbornej praxe. 

Uchádzači musia v deň pohovoru predložiť: 
 

 dokument preukazujúci štátne občianstvo (napr. cestovný pas, občiansky preukaz alebo iný úradný 

mailto:ERC-SELECTION@ec.europa.eu
mailto:ERC-SELECTION@ec.europa.eu
mailto:ERC-SELECTION@ec.europa.eu
mailto:ERC-SELECTION@ec.europa.eu
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dokument potvrdzujúci štátne občianstvo, ktorý musí byť získaný najneskôr v deň uzávierky 

online registrácie), 

 v prípade potreby dokument potvrdzujúci splnenie všetkých povinností týkajúcich sa vojenskej 

služby, 

 diplom(-y) potvrdzujúci(-e) úspešné ukončenie štúdií, 

 doklad o odbornej praxi s jasným uvedením dátumov začatia a ukončenia, a charakteru 

vykonávaných úloh (napr. pracovné zmluvy, potvrdenia o zamestnaní). 

 

Papierové kópie webových stránok a/alebo odkazy na webové lokality nepredstavujú podporné 

dokumenty na tieto účely. 
 

Uchádzači musia priniesť aj fotokópiu každého dokumentu. Originály dokumentov budú po kontrole 

v deň pohovoru vrátené. Fotokópie sa budú uchovávať po obdobie špecifikované v osobitnom 

vyhlásení o ochrane osobných údajov uverejnenom na webovom sídle agentúry ERCEA – pozri 

oddiel F.  

 

D. Podmienky zamestnania 

Oddelenie náboru zamestnancov agentúry ERCEA môže pozvať uchádzačov zaradených do 

rezervného zoznamu v tomto výberovom konaní na ďalší pohovor. Úspešným uchádzačom ďalšieho 

pohovoru môže byť ponúknutá dočasná zmluva podľa hlavy I článku 2 písm. f) Podmienok 

zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie (PZOZ)4. Miestom výkonu práce je Brusel, 

Belgicko. 

Platová trieda po prijatí do zamestnania je AD 6. Úspešní uchádzači, ktorým bola ponúknutá pracovná 

zmluva, budú pri nástupe do služby zaradení do stupňa 1 alebo 2 v závislosti od dĺžky ich odbornej 

praxe. Základný mesačný plat v platovej triede AD 6 je: 

 Stupeň 1: 5.416,58 EUR 

 Stupeň 2: 5.644,20 EUR 

Aby sa odborná prax mohla zohľadniť, musí súvisieť s jednou z oblastí činnosti agentúry. Odborná 

prax sa bude počítať od dátumu, keď uchádzač získal minimálnu kvalifikáciu umožňujúcu uchádzať sa 

o toto pracovné miesto. Odborná prax pred týmto dátumom sa nezapočíta. Z tohto dôvodu je 

nevyhnutné poskytnúť informácie o kvalifikácii zodpovedajúcej tomuto pracovnému miestu, najmä 

uviesť dátum jej nadobudnutia. Pri výpočte dĺžky odbornej praxe sa berie do úvahy riadne 

zdokumentovaná odborná činnosť (t. j. platené zamestnanie alebo samostatná zárobková činnosť). 

Povinná vojenská služba alebo civilná služba sa započíta. 

Zákonná materská dovolenka sa započítava ako profesionálna činnosť, avšak neplatená dovolenka sa 

nezapočítava. Práca na čiastočný úväzok sa zohľadní úmerne k percentu odpracovaného plného 

pracovného času. Do úvahy sa neberie obdobie vzdelávania alebo odbornej prípravy, neplatenej stáže 

a štipendií. Každé obdobie môže byť započítané len raz (napr. ak uchádzač mal prácu na plný 

                                                 
4 Pozri Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:SK:PDF
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pracovný čas a ako živnostník vykonával poradenskú činnosť počas večerov a víkendov, dni strávené 

v druhej práci sa nebudú pripočítavať k obdobiu prvej uvedenej práce). 

V prípade ponúknutia pracovného pomeru a pred podpísaním zmluvy bude úspešný uchádzač 

vyzvaný, aby absolvoval povinnú zdravotnú prehliadku u jedného z lekárov inštitúcií, aby preukázal, 

že spĺňa požiadavku článku 28 písm. e) Služobného poriadku úradníkov Európskej únie („služobný 

poriadok“). 

V prípade prijatia sa pracovná zmluva uzatvára najskôr na dva roky a možno ju predĺžiť o ďalší jeden 

rok. Ak by bola opätovne predĺžená, zmluva sa uzatvorí na neurčitý čas a jej trvanie sa ukončí 

v prípade, že agentúra ERCEA zanikne. 

Európske inštitúcie majú vlastný systém sociálneho a dôchodkového zabezpečenia. Okrem základného 

platu môžu mať zamestnanci nárok na rôzne príspevky, najmä príspevok na expatriáciu, príspevok na 

domácnosť, príspevok na nezaopatrené dieťa a príspevok na vzdelávanie. Plat podlieha dani Únie 

vyberanej zrážkou pri zdroji a zamestnanci sú oslobodení od vnútroštátnej dane. 

E. Rovnaké príležitosti 

Agentúra ERCEA oceňuje odlišnosť a podporuje rovnosť príležitostí. Uplatňujeme politiku rovnakých 

príležitostí a prijímame žiadosti bez akejkoľvek diskriminácie na základe pohlavia, rasy, farby pleti, 

etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických vlastností, jazyka, náboženstva alebo viery, 

politických alebo iných názorov, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, pôvodu, zdravotného 

postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie uchádzačov podľa článku 1 písm. d) bod 1 služobného 

poriadku. Ponúkame pružné formy organizácie práce, ktoré zohľadňujú potreby rodiny (pružný 

pracovný čas, telepráca) s ohľadom na prevádzkové potreby. 

 

F. Ochrana osobných údajov 
Agentúra ERCEA zabezpečí, aby osobné údaje uchádzačov boli spracované v súlade s nariadením 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe 

takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Úradný 

vestník Európskej Únie, L 295/39 z 21. novembra 2018). Týka sa to najmä zachovania dôvernosti 

charakteru a bezpečnosti takýchto údajov. 

Osobitné vyhlásenie o ochrane osobných údajov je uverejnené na webovom sídle Európskej rady pre 

výskum na adrese: 

https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_sps_selection.pdf. 
 

Uchádzačom odporúčame, aby si ho pozorne prečítali, pretože poskytuje užitočné informácie týkajúce 

sa spracovania ich osobných údajov a príslušných práv. 

 

 

 

 

https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_sps_selection.pdf
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G. Žiadosť o preskúmanie, odvolania a sťažnosti 

 

Preskúmanie 
 

Agentúra ERCEA a výberové komisie konajú v rámci všeobecných zásad práva Únie v zmysle 

výkladu súdmi. Výberové komisie hodnotia schopnosti uchádzačov v súlade so zásadami rovnakého 

zaobchádzania. 
 

Ak by sa uchádzači aj napriek tomu domnievali, že niektorá z týchto zásad v ich prípade nebola 

uplatnená, majú právo do 10 kalendárnych dní od dátumu, keď prijali zaslané oznámenie 

rozhodnutia, požiadať o preskúmanie prostredníctvom listu s odôvodnením, ktorý je potrebné zaslať 

na e-mailovú adresu: ERC-SELECTION@ec.europa.eu. 
 

Uchádzači musia v predmete e-mailu uviesť: referenčné číslo dotknutého výberového konania, celé 

meno, „žiadosť o preskúmanie“, fázu dotknutého výberového konania. 

Agentúra ERCEA ho postúpi predsedovi výberovej komisie v prípade, že spadá do kompetencie 

komisie, a v čo najkratšom čase odošle odpoveď uchádzačovi. 

 

Odvolacie konanie 
 

Ak sa uchádzači v niektorej fáze výberového konania domnievajú, že niektoré rozhodnutie alebo jeho 

chýbanie poškodzuje ich záujmy, môžu postupovať nasledovným spôsobom: 

 

• Uchádzači môžu podať administratívnu sťažnosť na základe článku 90 ods. 2 Služobného poriadku 

na túto adresu: 

 

European Research Council Executive Agency 

To the attention of the Director 

REF: ERCEA/TA/172/2019 

COV2, Place Rogier 16 

B-1049 Brussels 

 

Sťažnosť musí byť podaná do troch mesiacov odo dňa, keď boli uchádzači informovaní o konaní, 

ktorým boli nepriaznivo ovplyvnení, alebo o jeho neexistencii, iba v prípade zjavného porušenia 

pravidiel platných pre výberové konanie. Menovací orgán nemôže zrušiť hodnotenie výberovej 

komisie (t. j. kvalitu výkonu uchádzača počas  písomného testu alebo pohovoru alebo relevantnosť 

kvalifikácie a odbornej praxe). Menovací orgán oznámi dotknutej osobe svoje odôvodnené 

rozhodnutie do štyroch mesiacov od dátumu podania sťažnosti. 

 

• Ak by mala byť uvedená sťažnosť odmietnutá, uchádzači môžu požiadať o súdne preskúmanie 

konania, ktoré ich negatívne ovplyvnilo v zmysle článku 270 Zmluvy o fungovaní Európskej únie 

a článku 91 služobného poriadku na adresu: 

mailto:ERC-SELECTION@ec.europa.eu
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Court of Justice of the European Union 

Registry of the General Court 

Rue du Fort Niedergrünewald 

L-2925 Luxembourg 

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7030/sk/ 

 

Žiadosť o súdne preskúmanie musí byť podaná do troch mesiacov od dátumu, ku ktorému bol 

uchádzač informovaný o rozhodnutí prijatom v odpovedi na uvedenú administratívnu sťažnosť. 

 

Uchádzači musia uviesť referenčné číslo výzvy na vyjadrenie záujmu.  

 

Sťažnosti európskemu ombudsmanovi 

 
Každý občan Európskej únie alebo každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá má bydlisko 

v niektorom členskom štáte, môže podať sťažnosť na nesprávny úradný postup podľa článku 228 

ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie európskemu ombudsmanovi na adresu: 

 

The European Ombudsman 

1, Avenue du President Robert Schuman - BP 403 

F-67001 Strasbourg Cedex 

http://www.ombudsman.europa.eu/start.faces 

 

Upozorňujeme, že predložením sťažností európskemu ombudsmanovi sa neprerušuje lehota 

ustanovená v článku 90 ods. 2 a článku 91 služobného poriadku na podanie sťažností alebo 

predloženie odvolania na Súdny dvor na základe článku 270 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. 

Pripomíname tiež, že v súlade s článkom 2 ods. 4 úpravy a všeobecných podmienok upravujúcich 

výkon funkcie ombudsmana je potrebné, aby sťažnosti európskemu ombudsmanovi predchádzalo 

uplatnenie príslušných správnych postupov na príslušných orgánoch a inštitúciách. 

 

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7030/sk/
http://www.ombudsman.europa.eu/start.faces

