
 
Mesto Nováky 

so sídlom Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky 
 

vyhlasuje 
výberové konanie na pracovné miesto 

manažér pre monitorovanie 

 
Pracovné miesto sa obsadzuje pre výkon činnosti pracovníka Kontaktného centra Nováky - 

podporného tímu počas trvania projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“ s 

miestom výkonu práce v meste Nováky. 

Pracovné miesto sa bude obsadzovať: výberovým konaním 

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: 

• Zabezpečovanie metodiky a odbornej podpory projektu, 

• priebežný monitoring  pokroku projektu, 

• evidovanie výsledkov projektu a vypracovanie monitorovacích správ, doplňujúcich 

monitorovacích údajov a informácií pre RO v rámci riadenia projektu, 

• komunikácia medzi zúčastnenými stranami, 

• komplexné zabezpečovanie administratívnej agendy spojenej so zabezpečovaním a riadením 

projektu. 

Kvalifikačné predpoklady: 

Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, 

odborná prax v oblasti implementácie a monitorovania projektov financovaných z programov EŠIF 

minimálne 1 rok . 

Osobnostné predpoklady: 

• Bezúhonnosť, 

• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 

• samostatnosť a flexibilita v práci, 

• pozitívny prístup k práci, 

• komunikatívnosť, 

• schopnosť pracovať pod tlakom, 

• schopnosť pracovať v tíme. 

Výberové kritéria: 

• Základná znalosť legislatívy EÚ a SR na programové obdobie 2014 -2020, 

• znalosť Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, Systému 

administratívneho a finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a 

Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020, 

• znalosti v oblasti implementácie projektov financovaných z eurofondov, štátneho rozpočtu, 

prípadne iných finančných mechanizmov, 

• znalosť Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu horná Nitra, 



• znalosť problematiky transformácie priamo v prostredí hornej Nitry výhodou, 

• znalosť Microsoft Office, elektronickej komunikácie, automatizovanej práce s dátami (ITMS 

2014+), 

• základná znalosť zákona o účtovníctve, znalosť rozpočtovania vo verejnej správe výhodou, 

• odborná prax : minimálne 1 rok v oblasti implementácie a monitorovania projektov 

financovaných z programov EŠIF, 

• znalosť administratívnych úkonov, bezchybná znalosť úradného jazyka, 

• schopnosť samostatnej práce, 

• aktívna znalosť anglického jazyka výhodou. 

Druh pracovného pomeru:  dohoda o vykonaní práce mimo pracovného pomeru, rozsah max. 25 

hodín/mesiac. 

Predpokladaný termín nástupu: 1.12.2022 

Mzdové ohodnotenie: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri 

výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, odmena 8,50 € / 1 hodina. 

Zoznam požadovaných dokladov: 

• Žiadosť o účasť na VK, 

• profesijný štruktúrovaný životopis (vo forme odporúčaného formuláru životopisu 

zverejneného spolu s výberovým konaním na internetovej stránke mesta Nováky), 

• motivačný list, 

• doklad o dosiahnutom stupni vzdelania, 

• prehľad projektov, na implementácii ktorých sa uchádzač podieľal spolu so zdrojmi, kde je 

možné informáciu overiť, 

• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, 

čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, v doklade o 

ukončenom vzdelaní a životopise. 

Žiadosti o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne do 

podateľne mestského úradu, poštou na adresu: Mestský úrad, Námestie SNP 349/10, 972 71 Nováky 

v zalepenej obálke označenej heslom: „Výberové konanie – manažér pre monitorovanie – 

neotvárať.“ alebo elektronicky e-mailom na adresu: podatelna@novaky.sk. V prípade e-mailovej 

komunikácie je potrebné do predmetu správy uviesť : Výberové konanie – manažér pre 

monitorovanie.  

Termín uzávierky prijímania žiadostí o účasť vo výberovom konaní je 23.11.2022 do 12.00 hod..         

Pred uzavretím pracovného pomeru bude vybraný uchádzač vyzvaný k predloženiu údajov potrebných 

na vyžiadanie výpisu z registra trestov.         

Dátum, miesto a hodinu výberového konania písomne oznámi príslušná výberová komisia tým 

uchádzačom, ktorí splnia požadované kvalifikačné kritériá. 

 

V Novákoch, dňa 16.11.2022  

 

Ing. Dušan Šimka 

                                                                                                                                                        primátor mesta 


