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VÝZVA NA VYJADRENIE ZÁUJMU – ZMLUVNÍ ZAMESTNANCI 

 
FUNKČNÁ SKUPINA I – VODIČI (M/Ž) 

 
EPSO/CAST/S/8/2014 

 
 
 

I. ÚVOD 
 
 
Na žiadosť inštitúcií Európskej únie Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO) organizuje výberové 
konanie na vytvorenie databázy úspešných uchádzačov s cieľom prijať do pracovného pomeru zmluvných 
zamestnancov na pozície vodičov (M/Ž). 
 
Inštitúcie Európskej únie (EÚ) prijímajú zmluvných zamestnancov na pokrytie doplňujúcich voľných 
pracovných miest v príslušných oblastiach. Zmluvní zamestnanci sa prijímajú podľa podmienok 
uvedených v oddiele IX tejto výzvy na vyjadrenie záujmu. 
 
Pracovné podmienky v európskych inštitúciách sú stanovené v podmienkach zamestnávania ostatných 
zamestnancov Európskej únie (ďalej len „PZOZ“), ktorých úplné znenie možno nájsť na http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:SK:PDF 1. 
 
Databázu bude používať Európska komisia, Európsky parlament, Súdny dvor, Dvor audítorov, Generálny 
sekretariát Rady, Európska služba pre vonkajšiu činnosť a Hospodársky a sociálny výbor. Zamestnanie 
sa bude vykonávať najmä v Bruseli a Luxemburgu v súlade s potrebami útvarov. Menší počet 
zmlúv môžu takisto ponúknuť útvary usídlené vo všetkých hlavných mestách Európskej únie 
a niektoré delegácie Európskej únie v medzinárodných inštitúciách. 
 
Výberové konania na zmluvných zamestnancov obvykle priťahujú veľké množstvo vysoko kvalifikovaných 
uchádzačov, ktorí sú úspešní vo výberovom konaní. Uchádzači by preto mali byť informovaní o tom, že 
v prípade niektorých profilov je možné, že počet uchádzačov v databáze bude väčší než potreby inštitúcií. 
 
V nasledujúcej tabuľke sa uvádza podľa potrieb inštitúcií odhadovaný počet zmluvných zamestnancov 
v tejto oblasti na stanovené obdobie s prihliadnutím na rotáciu zamestnancov. 

Približný počet úspešných uchádzačov na potreby inštitúcií v období troch rokov 2015 – 2017: 
 

Inštitúcie Počet 
Komisia 60 

Parlament 8 
Dvor audítorov 3 

Súdny dvor 12 
Rada 6 

Európska služba pre vonkajšiu činnosť 2 
Hospodársky a sociálny výbor 2 

Spolu  93 
 
 
 
                                                            
1 Všeobecné vykonávacie ustanovenia, ktorými sa riadia podmienky zamestnávania zmluvných zamestnancov 
Európskej komisie a Európskeho parlamentu, možno nájsť na webovej stránke úradu EPSO: 
http://europa.eu/epso/index_sk.htm. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:SK:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:SK:PDF
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II. NÁPLŇ PRÁCE 
Pod dohľadom úradníka alebo dočasného zamestnanca bude zmluvný zamestnanec poverený 
zabezpečovať vodičské služby. Pracovnú náplň možno zhrnúť takto:  

• Voziť osobnosti a úradníkov alebo ostatných zamestnancov európskych inštitúcií, predovšetkým 
v Bruseli, Luxemburgu, Štrasburgu, ale aj v iných členských štátoch a tretích krajinách. 

• Voziť návštevníkov diplomatického zboru, ako aj osobnosti VIP. 

• Prevážať predmety/dokumenty.  

• Prevážať poštu.  

• Zabezpečovať správne používanie vozidla, najmä pokiaľ ide o údržbu a technické nástroje vozidla.  

• Dbať na bezpečnosť osôb a predmetov počas jazdy a dodržiavať dopravné predpisy danej krajiny. 

• V prípade potreby zabezpečiť nakladanie a vykladanie vozidiel. 

• V prípade potreby zabezpečiť administratívne práce a/alebo logistickú podporu. 
 
 

III. ORIENTAČNÝ HARMONOGRAM VÝBEROVÉHO KONANIA 
 
Postup bude riadiť úrad EPSO s pomocou výberovej komisie zloženej zo zástupcov útvarov inštitúcií EÚ. 
Orientačný harmonogram je stanovený takto: 
 

ETAPY Orientačné dátumy 

Prihlášky marec 2014 
Preskúmanie životopisov máj – jún 2014 
Testy schopností  september – október 2014 
Výsledky testov schopností december 2014 
 
 

IV. PODMIENKY PRIJATIA DO VÝBEROVÉHO KONANIA 
 
Európske inštitúcie uplatňujú politiku rovnakých príležitostí a prijímajú prihlášky od všetkých uchádzačov 
bez ohľadu na ich rasový alebo etnický pôvod, politické, filozofické alebo náboženské presvedčenie, vek 
alebo zdravotné postihnutie, pohlavie alebo sexuálnu orientáciu, a bez ohľadu na rodinný stav alebo 
rodinné okolnosti. 

Prijatie zmluvného zamestnanca do pracovného pomeru je možné, len ak ku dňu uzávierky elektronickej 
registrácie spĺňa tieto podmienky: 
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A. Všeobecné podmienky 
a) Byť štátnym príslušníkom jedného z členských štátov Európskej únie.  
b) Mať všetky práva náležiace občanovi. 
c) Mať splnené povinnosti, ktoré ukladajú právne predpisy týkajúce sa vojenskej služby. 
d) Poskytovať záruku bezúhonnosti nevyhnutnú na vykonávanie funkcie. 
e) Spĺňať podmienky fyzickej zdatnosti na výkon funkcie. 

B. Minimálne osobitné podmienky – vzdelanie/odborná prax 
 
Požadované minimálne vzdelanie 

Ukončenie povinnej školskej dochádzky. 
Držiteľ platného vodičského preukazu s oprávnením riadiť vozidlá najmenej skupiny B. 
 
Odborná prax 
Podmienkou prijatia uchádzača do tohto výberového konania je preukázať do uzávierky zverejnenia tejto 
výzvy na vyjadrenie záujmu minimálne trojročnú odbornú prax v povolaní vodiča alebo doručovateľa v 
oblasti prepravy osôb a/alebo predmetov (vrátane balíkov, pošty...).  

C. Jazykové znalosti 
a) 1. jazyk  

a  
 

b) 2. jazyk  
 

hlavný jazyk: výborná znalosť (najmenej úroveň C1) jedného z 24 úradných 
jazykov Európskej únie2 
 
uspokojivá znalosť (úroveň B23) anglického, francúzskeho alebo nemeckého 
jazyka; druhý jazyk sa musí odlišovať od uvedeného hlavného jazyka. 
 
V súlade s rozsudkom, ktorý vydal Súdny dvor Európskej únie (veľká komora) vo 
veci C-566/10 P, Talianska republika/Komisia, sa od inštitúcií Únie vyžaduje 
uviesť dôvody obmedzenia možnosti výberu druhého jazyka v tomto výberovom 
konaní na limitovaný počet úradných jazykov EÚ. 

Uchádzačov si preto dovoľujeme informovať, že možnosti druhého jazyka boli 
v rámci tohto výberového konania vymedzené v súlade so služobným záujmom, 
ktorý vyžaduje, aby novoprijatí kolegovia boli v každodennej práci schopní 
fungovať okamžite a účinne v nej komunikovať. V opačnom prípade by bolo 
vážne ohrozené účinné fungovanie inštitúcií. 

Z hľadiska jazykov používaných pre internú komunikáciu, ako aj vzhľadom na 
potreby útvarov týkajúce sa externej komunikácie a vybavovania úradných vecí 
z dlhej praxe inštitúcií Únie vyplýva, že najpoužívanejšími jazykmi sú naďalej 
angličtina, francúzština a nemčina. Tieto jazyky si navyše ako druhý jazyk vyberá 
väčšina uchádzačov výberových konaní v prípade, že majú možnosť zvoliť si svoj 
druhý jazyk. Tento trend potvrdzujú aj súčasné vzdelávacie a profesijné 
štandardy, podľa ktorých sa od uchádzačov o pracovné miesta v Únii očakáva, že 
ovládajú aspoň jeden z uvedených jazykov. Pri vyvažovaní služobného záujmu a 
potrieb a schopností uchádzačov, ako aj s prihliadnutím na príslušnú oblasť tohto 

                                                            
2 Úradnými jazykmi Európskej únie sú: angličtina (EN), bulharčina (BG), čeština (CS), dánčina (DA), estónčina (ET), fínčina (FI), 
francúzština (FR), gréčtina (EL), holandčina (NL), chorvátčina (HR), írčina (GA), litovčina (LT), lotyština (LV), maďarčina (HU), maltčina 
(MT), nemčina (DE), poľština (PL), portugalčina (PT), rumunčina (RO), slovenčina (SK), slovinčina (SL), španielčina (ES), švédčina (SV) a 
taliančina (IT). 
3 Pozri referenčný rámec pre jazykové znalosti na webovej stránke Europass: 

http://europass.cedefop.europa.eu/fr/resources/european-language-levels-cefr. 

http://europass.cedefop.europa.eu/fr/resources/european-language-levels-cefr
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výberového konania je preto legitímne organizovať testy v uvedených troch 
jazykoch, aby sa zaručilo, že všetci uchádzači ovládajú aspoň jeden z nich 
natoľko, že sú v ňom schopní pracovať, a to bez ohľadu na to, aký je ich hlavný 
jazyk. V záujme rovnakého zaobchádzania so všetkými uchádzačmi sa okrem 
toho od všetkých uchádzačov vrátane tých, ktorých hlavný jazyk patrí medzi 
uvedené tri jazyky, vyžaduje, aby spravili test v druhom jazyku vybranom 
spomedzi uvedených troch jazykov. Prostredníctvom takéhoto posúdenia 
osobitných schopností môžu inštitúcie Únie vyhodnotiť schopnosť uchádzačov 
okamžite podávať výsledky v prostredí, ktoré sa takmer zhoduje s realitou 
daného pracovného miesta. Nie je tým dotknutá neskoršia jazyková odborná 
príprava zameraná na získanie schopnosti pracovať v treťom jazyku v súlade s 
článkom 85 ods. 3 PZOZ. 

V prípade uchádzačov, ktorí vstúpia do pracovného pomeru na zastúpení 
Európskej komisie v niektorom z členských štátov EÚ sa zo služobných dôvodov 
vyžaduje znalosť jazyka daného členského štátu, keďže presuny a kontakt 
s určitými organizáciami sa budú vykonávať len v tomto členskom štáte.  

 
Uchádzači si môžu pri registrácii vybrať len jeden hlavný jazyk (1. jazyk) z 24 úradných jazykov Európskej 
únie. Po potvrdení elektronického registračného formulára výber jazykov už viac nie je možné meniť. 
 
Poznámka: Ak budete pozvaní na pohovor, musíte predložiť všetky podkladové dokumenty. 
Ak sa ukáže, že ste poskytli nepresné informácie, budete z výberového konania vylúčení 
a vaše meno bude z databázy odstránené. 
 

 

V. AKO SA PRIHLÁSIŤ A DÁTUM UZÁVIERKY 
 

Zaregistrovať sa musíte elektronicky podľa pokynov uvedených na webovej stránke úradu 
EPSO,(http://europa.eu/epso/apply/jobs/index_en.htm), a najmä v príručke pre elektronickú registráciu. 
Elektronickú registráciu je potrebné vyplniť v anglickom, vo francúzskom alebo v nemeckom jazyku. 
 
Vašou povinnosťou je zabezpečiť, aby elektronická registrácia prebehla v stanovenej lehote. Odporúčame 
vám, aby ste s registráciou nečakali do poslednej chvíle, pretože môže nastať mimoriadne preťaženie 
internetovej siete alebo porucha v internetovom spojení, a tak by ste museli elektronickú registráciu 
opakovať od začiatku, čo však po uplynutí stanovenej lehoty už nie je možné. 

Po potvrdení vašej prihlášky nemožno vykonať žiadne ďalšie zmeny, zadané údaje úrad EPSO okamžite 
spracuje na účely organizovania výberového konania. 
 

DÁTUM UZÁVIERKY (vrátane potvrdenia registrácie): 

25. marec 2014 o 12.00 hod. (poludnie) bruselského času 

 
 

VI. FÁZY VÝBERU 
 

 
VÝBER NA ZÁKLADE KVALIFIKÁCIÍ 

 
Uchádzači budú vybraní na základe posúdenia ich kvalifikácií. Posudzovať sa budú najmä diplomy, 
odborná prax podľa kritérií, ktoré sú ďalej uvedené v tabuľke. Uchádzači, ktorých profily najlepšie 
zodpovedajú náplni práce a výberovým kritériám, budú pozvaní na test schopností. 
 
Bude vymenovaná výberová komisia, aby pomáhala úradu EPSO v tejto fáze a predovšetkým, aby 
vykonala výber na základe kvalifikácií uchádzačov (preskúmanie životopisov). 

http://europa.eu/epso/apply/jobs/index_en.htm
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Kritériá výberu na základe kvalifikácií uchádzačov: 
 

•  Najmenej dvojročná odborná prax na pozícii vodiča v oblasti prepravy osôb v uplynulých 
piatich rokoch. 

•  Najmenej ročná odborná prax na pozícii vodiča v oblasti prepravy osobností VIP (napríklad: 
diplomatický zbor, VIP, riadenie limuzín,...). 

•  Odborná prax v oblasti riadenia obrnených vozidiel.  
•  Doplňujúce vzdelanie a/alebo ďalšia prax v oblasti osobnej ochrany (napríklad: výcvik 

zameraný na osobnú ochranu, kurz sebaobrany,...). 
•  Znalosť kancelárskych postupov/počítačových nástrojov (MS Word, Excel, Outlook…). 
•  Držiteľ iného typu vodičského preukazu (napr. skupiny C alebo D). 
•  Doplňujúce vzdelanie v oblasti riadenia vozidiel (obranná jazda, jazda v sprievode atď.). 
•  Skúsenosti/vzdelanie v oblasti poskytovania prvej pomoci. 
•  Zo služobných dôvodov je potrebná uspokojivá znalosť (úroveň B24) francúzskeho a/alebo 

anglického jazyka, aj v prípade, že by jeden z týchto jazykov bol váš 1. alebo 2. jazyk. 
•  Zo služobných dôvodov je potrebná dostatočná znalosť (najmenej úroveň B25) jedného alebo 

viacerých jazykov EÚ, ktoré sa nezhodujú s 1. a 2. jazykom ani s anglickým či francúzskym 
jazykom. 

 
Poznámka: Ak budete pozvaní na pohovor, musíte predložiť všetky podkladové dokumenty. 
Ak sa ukáže, že ste poskytli nepresné informácie, budete z výberového konania vylúčení 
a vaše meno bude z databázy odstránené. 
 
Výber sa uskutočňuje výlučne na základe informácií, ktoré uchádzači poskytli v časti „prehľad 
schopností” v registračnom formulári: 
 
— Každej otázke sa pridelí váha od 1 do 3 podľa významu príslušného kritéria.  
 
— Výberová komisia potom preskúma obsah odpovedí uchádzačov a pridelí každej odpovedi body od 

0 do 4; konečné hodnotenie uchádzača predstavuje súčet bodov vynásobených váhou každej otázky 
podľa príslušného kritéria. 

 
Uchádzači, ktorí dosiahnu najväčší počet bodov, budú pozvaní na test schopností (počet uchádzačov 
pozvaných na test schopností bude zodpovedať približne dva a pol násobku počtu uchádzačov, ktorý 
inštitúcie potrebujú). Ak sa o posledné voľné miesto delia viacerí uchádzači s rovnakým počtom bodov, 
všetci budú pozvaní na test schopností. 

 
TEST SCHOPNOSTÍ  

 
Uchádzači sa podrobia testu schopností v 2. jazyku s cieľom posúdiť ich znalosti a schopnosti jazdy po 
pravej strane. Test sa skladá z teoretického testu a niekoľkých praktických testov:  
 
Typ testu Obsah Požadovaný minimálny počet 

bodov  
Test znalostí pravidiel cestnej 
premávky 

Test s výberom viacerých 
odpovedí 

18/30 

Test na simulátore Simulácia nehôd a ekologickej 
jazdy 

18/30 

Test na ceste Preprava osobnosti, kontrola nad 
vozidlom, schopnosti ovládania 
vozidla, vyhýbanie sa predmetom 
a brzdenie 

36/60 

                                                            
4 Pozri referenčný rámec pre jazykové znalosti na webovej stránke Europass: 
http://europass.cedefop.europa.eu/sk/resources/european-language-levels-cefr. 
 
5 Pozri referenčný rámec pre jazykové znalosti na webovej stránke Europass: 
http://europass.cedefop.europa.eu/sk/resources/european-language-levels-cefr. 
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Na úspešné zvládnutie testov a na zapísanie sa medzi úspešných uchádzačov musí uchádzač dosiahnuť 
minimálny požadovaný počet bodov v každom z troch testov. 
 
Všetci uchádzači sa podrobia testom v stredisku bezpečnej jazdy v Nivelles (40 km od Bruselu).  
 
EPSO poskytne príspevok na preplatenie cestovných nákladov v súlade s platnými pravidlami uhrádzania, 
ktoré môžete nájsť na webovej stránke úradu EPSO na adrese 
http://europa.eu/epso/apply/on_going_compet/reimburse/index_en.htm. 

 

VII. VÝSLEDKY TESTOV 
 
Výsledky preskúmania životopisu a testu schopností sa uchádzačom oznámia prostredníctvom ich 
používateľskeho konta EPSO. 
 

VIII. ZAPÍSANIE DO DATABÁZY 
 
Mená uchádzačov, ktorí dosiahli požadovaný minimálny počet bodov v teste schopností, sa zapíšu do 
rezervných zoznamov a nezverejnia sa v žiadnej inej forme. K databáze bude mať prístup Európska 
komisia, Európsky parlament, Dvor audítorov, Súdny dvor, Generálny sekretariát Rady, Európska služba 
pre vonkajšiu činnosť a Hospodársky a sociálny výbor. Prístup sa môže udeliť aj ďalším inštitúciám alebo 
agentúram EÚ, ak pri prijímaní pracovníkov budú potrebovať tento profil uchádzačov. Databáza bude 
platná tri roky odo dňa, keď budú uchádzači informovaní o svojich výsledkoch.  
 
 

IX. VÝBER NA PRÍPADNÉ PRIJATIE DO PRACOVNÉHO POMERU 
 
Zápis do databázy nezaručuje ponuku zamestnania. Ak sa uvoľní pracovné miesto, inštitúcie 
použijú túto databázu a pozvú uchádzača, ktorý najlepšie zodpovedá požiadavkám príslušnej práce, na 
pohovor. Na základe výsledku tohto pohovoru môže uchádzač dostať oficiálnu pracovnú ponuku. Počas 
tohto pohovoru sa takisto posúdi znalosť jeho hlavného jazyka. Uchádzači, ktorí ešte neprešli previerkou 
personálnej bezpečnosti, budú musieť o ňu formálne požiadať hneď po prijatí do zamestnania. 
Vybranému uchádzačovi sa ponúkne zmluva typu zmluvný zamestnanec v zmysle článku 3a (ďalej len 
„CA 3A“)6 podľa tejto tabuľky. 

Zmluva Miesto výkonu zamestnania 

 
CA 3A (môže 
viesť k zmluve na 
dobu neurčitú) 

Komisia: oba Úrady pre infraštruktúru a logistiku (v Bruseli a Luxemburgu), Úrad pre 
správu a úhradu individuálnych nárokov (PMO), Európsky úrad pre výber pracovníkov 
(EPSO) a Európska administratívna škola (EUSA), agentúry EÚ a zastúpenia Komisie 
v členských štátoch a delegácie Európskej únie vo svete. 
Európsky parlament, Generálny sekretariát Rady, Európska služba pre vonkajšiu 
činnosť, Súdny dvor a Hospodársky a sociálny výbor. 

 
 

X. POSTUPY PRESKÚMANIA/OPRAVNÉ PROSTRIEDKY 
 
X. 1. POSTUPY PRESKÚMANIA/OPRAVNÉ PROSTRIEDKY 
 
Ak sa v ktoromkoľvek štádiu tohto výberového konania domnievate, že niekde nastala chyba alebo že 
úrad EPSO nekonal spravodlivo ani nedodržiaval pravidlá, ktorými sa riadi toto výberové konanie, a že 
vám bola spôsobená ujma, môžete uplatniť opravné prostriedky podľa postupov uvedených v tejto 
tabuľke: 
 
                                                            
6 Podľa článku 3a podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie (PZOZ) a podmienok stanovených v PZOZ 
a vo všeobecných vykonávacích ustanoveniach inštitúcie, agentúry alebo úradu. 

http://europa.eu/epso/apply/on_going_compet/reimburse/index_en.htm
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Postup Kontaktné miesto Lehota7 

1. Žiadosť o preskúmanie  Prostredníctvom kontaktného 
formulára na webovej stránke 
úradu EPSO  
 

10 kalendárnych dní 

2. Podanie administratívnej 
sťažnosti na základe článku 90 
ods. 2 služobného poriadku 
úradníkov Európskej únie 8 

Buď poštou na adresu: 
European Personnel Selection 
Office (EPSO) 
C-25, 1049 Bruxelles/Brussel, 
BELGIQUE/BELGIË,  
alebo prostredníctvom 
kontaktného formulára na 
webovej stránke úradu EPSO 

3 mesiace 

Po ukončení kroku 2 (prvý krok je nepovinný) máte túto možnosť: 
3. Ak sa vaša sťažnosť vyslovene 
alebo neposkytnutím odpovede 
zamieta, môžete podať právne 
odvolanie na základe článku 270 
Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie a článku 91 služobného 
poriadku9 

European Union Civil Service 
Tribunal 
Boulevard Konrad Adenauer 
2925 Luxemburg 
 

3 mesiace 

 
Ako všetci občania Európskej únie aj vy máte právo podať sťažnosť Európskemu ombudsmanovi: 
 
European Ombudsman 
1 avenue du Président Robert Schuman - 
CS 30403 
67001 Strasbourg Cedex 
FRANCE10 

X.2. ŽIADOSTI O NÁPRAVNÉ OPATRENIA 
 
Žiadosti o nápravné opatrenia alebo preskúmanie je nutné predložiť v lehote desiatich kalendárnych 
dní od dátumu konania vášho testu prostredníctvom online formulára na webovej stránke úradu 
EPSO. 

Vo svojej žiadosti musíte uviesť svoje číslo uchádzača a informácie potrebné na určenie otázky (otázok), 
ktorá podľa vás obsahovala chybu (napríklad opísaním, čoho sa otázka týkala a/alebo uvedením čísla 
otázky) a vysvetliť čo najzrozumiteľnejšie charakter údajnej chyby 

Žiadosti ktoré boli podané po stanovenej lehote alebo neumožňujú určenie spornej 
otázky/sporných otázok, nebudú zohľadnené. 

XI. KOMUNIKÁCIA 

Úrad EPSO bude s vami v kontakte prostredníctvom vášho používateľského konta EPSO. Vašou 
povinnosťou je pravidelne, najmenej dvakrát do týždňa, sledovať vývoj konania a kontrolovať informácie, 
                                                            
7 Od dátumu oznámenia rozhodnutia na uchádzačovom používateľskom konte EPSO. 
8 V predmete vášho listu vás prosíme uviesť: kód výberového konania, vaše číslo uchádzača a „sťažnosť na základe článku 90 
ods. 2”. 
9 Pokiaľ ide o spôsob podania odvolania a výpočet lehôt, informácie sú dostupné na webovej stránke Súdu pre verejnú službu 
Európskej únie: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5230. 
10 Upozorňujeme, že predložením sťažnosti európskemu ombudsmanovi sa neprerušuje lehota ustanovená v článku 90 ods. 2 

a článku 91 služobného poriadku na podanie sťažnosti alebo odvolania na Súde pre verejnú službu na základe článku 270 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie. Rovnako pripomíname, že v súlade s článkom 2 bodom 4 všeobecných podmienok výkonu funkcie 
ombudsmana je potrebné, aby ste sa pred podaním sťažnosti európskemu ombudsmanovi obrátili najprv na príslušné inštitúcie a 
orgány. Úplné informácie o tomto postupe nájdete na tejto webovej stránke: 
http://www.ombudsman.europa.eu/media/sk/default.htm. 

https://europa.eu/epso/application/passport/webform.cfm?usertype=2&lang=fr&langsub=ok
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ktoré sa vás týkajú, prostredníctvom vášho používateľského konta EPSO. Ak z technických príčin úradu 
EPSO nemôžete tieto informácie sledovať, ste povinní túto skutočnosť okamžite oznámiť úradu EPSO. 

Na odosielanie akýchkoľvek správ úradu EPSO používajte údaje uvedené na kontaktnej stránke.  

V snahe zabezpečiť zrozumiteľnosť a presnosť textov všeobecného charakteru a oznámení adresovaných 
uchádzačom alebo zasielaných uchádzačmi sa pozvánky na jednotlivé testy, ako aj celá korešpondencia 
medzi úradom EPSO a uchádzačmi vyhotovujú len v angličtine, vo francúzštine alebo v nemčine. 
 
 

XII. VYLÚČENIE V SÚVISLOSTI S REGISTRÁCIOU 
 
Úrad EPSO prísne dbá o to, aby sa dodržiavala zásada rovnakého zaobchádzania. Preto ak sa v niektorej 
fáze výberového konania zistí, že ste si vytvorili viacero používateľských kont EPSO, viackrát sa zapísali 
do tohto výberového konania alebo ste poskytli nepravdivé vyhlásenia, budete z výberového konania 
vylúčení. 
 
Každý podvod alebo pokus o podvod podlieha možným sankciám. V tejto súvislosti vás upozorňujeme, že 
inštitúcie prijímajú iba tie osoby, o ktorých bezúhonnosti niet pochýb. 
 
 

XIII. OSOBITNÉ USTANOVENIA 
 

a) Okolnosti existujúce v čase registrácie 
1. Ak ste uchádzačom so zdravotným postihnutím alebo sa nachádzate vo výnimočnej situácii, 

ktorá by mohla sťažiť výkon testov, označte príslušný rámček v elektronickej prihláške a 
uveďte opatrenia, ktoré považujete za potrebné na uľahčenie vašej účasti na jednotlivých 
testoch, pričom je nevyhnutné uviesť číslo výberového konania a vaše číslo uchádzača. 

2. Po potvrdení elektronickej registrácie nám čo možno najskôr zašlite zdravotné potvrdenie 
alebo osvedčenie príslušného orgánu, že ste vedený ako osoba so zdravotným postihnutím 
(podľa konkrétneho prípadu). Po preskúmaní príslušných dokladov sa (v rámci možností) môže 
vyhovieť opodstatneným požiadavkám a môžu sa prijať osobitné opatrenia prispôsobené 
každému konkrétnemu prípadu. 
Žiadosti a podkladové dokumenty je potrebné poslať: 
elektronickou poštou na adresu: EPSO-accessibility@ec.europa.eu 
alebo faxom na číslo: +32 22998081 s poznámkou „EPSO accessibility“, 
alebo poštou na adresu: 
European Personnel Selection Office (EPSO) 
„EPSO accessibility” 
(C-25) 
1049 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

 
b) Okolnosti, ktoré vzniknú po potvrdení registrácie 

1. Ak uvedené okolnosti vzniknú po uzávierke elektronickej registrácie, oznámte to úradu EPSO 
čo najskôr. Písomne uveďte, aké opatrenia považujete za nevyhnutné. 

2. Pošlite príslušné dokumenty 
elektronickou poštou na adresu: EPSO-accessibility@ec.europa.eu 
alebo faxom na číslo: +32 22998081 s poznámkou „EPSO accessibility“, 
alebo poštou na adresu: 
European Personnel Selection Office (EPSO) 
„EPSO accessibility” 
(C-25) 
1049 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

 

http://europa.eu/epso/about/contact/index_fr.htm
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