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VÝZVA NA VYJADRENIE ZÁUJMU 
PRE ZMLUVNÝCH ZAMESTNANCOV 

 
Funkčná skupina III: Administratívny asistent  

Funkčná skupina IV: Poradca/špecialista   
 

PRE ZMLUVY NA ÚRADE OHIM, ALICANTE, ŠPANIELSKO  
 

OHIM/CAST/10/2014 
 
 

I. ÚVOD 
 
Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM) vyhlasuje výberové konanie na vytvorenie databázy 

uchádzačov, spomedzi ktorých bude môcť zamestnať zmluvných zamestnancov. Výberové konanie bude 
zorganizované s technickou podporou Európskeho úradu pre výber pracovníkov (EPSO). 

Databázu bude používať výhradne úrad OHIM na obsadenie pracovných miest v Alicante v Španielsku.   

Uchádzači, ktorým úrad ponúkne miesto, budú prijatí v súlade s postupom stanoveným v časti VI tejto 

výzvy na vyjadrenie záujmu.  

Podmienky zamestnania týchto zamestnancov budú podmienky stanovené pre zmluvných zamestnancov 
podľa článku 3a Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie (PZOZ)1. 

Výberové konania pre zmluvných zamestnancov obvykle prilákajú veľké množstvo vysoko kvalifikovaných 

uchádzačov, z ktorých mnohí sú potom úspešní v danom výberovom konaní. Uchádzači by si preto mali 
byť vedomí toho, že počet mien v databáze môže výrazne prevýšiť počet osôb, ktoré agentúra potrebuje 

prijať do zamestnania.  

Uchádzači sa môžu uchádzať len o jednu funkčnú skupinu a jeden profil.  

Uchádzači, ktorí podajú viac ako jednu prihlášku, budú vylúčení. 

 
Pracovné miesta budú pokrývať požadované potreby úradu na obdobie rokov 2014 – 2018. Pracovné 

zmluvy budú uzatvorené na počiatočné obdobie najviac piatich rokov a môžu byť obnovené najviac raz 
na ďalšie pevne stanovené obdobie maximálne piatich rokov.  

 
 

II. NÁPLŇ PRÁCE2  
 

FS III – Administratívny asistent   
 

Zmluvný zamestnanec bude pod dohľadom úradníka alebo dočasného zamestnanca plniť technické úlohy 

vrátane koncipovania, zhromažďovania, spravovania a overovania údajov, narábania so súbormi, prípravy 
schôdzí/podujatí v oblastiach podpory úradu.  
 

                                                           
1 Pozri nariadenie Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1) zmenené nariadením Rady (ES, 
Euratom)č. 723/2004 (Ú. v. EÚ L 124, 27.4.2004, s. 1) a naposledy zmenené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, 
Euratom) č. 1023/2013 z 22. októbra 2013, ktorým sa mení Služobný poriadok úradníkov Európskej únie a Podmienky 
zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie (Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 15). 
2 Toto je zjednodušená verzia všeobecných profilov, ktorá sa použije pri uzatváraní pracovných zmlúv. Uvádza sa pre informáciu 
a nemá žiadnu právnu hodnotu. 
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Požadované pracovné profily: 
 

a) Správa ľudských zdrojov 

Poskytovanie služieb v oblasti ľudských zdrojov (ĽZ) týkajúcich sa: 

 nárokov  
 náboru 

 služobných ciest  
 riadenia výkonnosti a rozvoja zamestnancov 
 prípravy platov/príspevkov 
 osobnej pohody, spoločenských činností 

Náplň práce môže zahŕňať napríklad tieto úlohy: asistencia pri organizovaní výberových 

konaní/pohovorov; vybavovanie administratívnych záležitostí týkajúcich sa stanovenia osobných 

práv, pracovných podmienok, osobnej pohody a internej mobility; poskytovanie pomoci pri riadení 
politík v oblasti ĽZ (príprava brífingov, implementácia procesov/služieb v oblasti ĽZ, koncipovanie 

pracovných zmlúv); príprava štatistických údajov o ĽZ (napríklad zloženie pracovných síl).  

Prax v oblasti ľudských zdrojov je nevyhnutná. Táto náplň práce si vyžaduje okrem veľmi dobrej 
znalosti kancelárskeho softvéru aj schopnosť poskytovať administratívnu a technickú podporu.  

b) Financie 

Poskytovanie/overovanie finančných služieb týkajúcich sa 
 účtov 

 pokladnice 

 obstarávania 

 správy dodávateľov 

Náplň práce môže zahŕňať napríklad tieto úlohy: vykonávanie finančných operácií (spracovanie 
a overovanie platieb a náhrad, príprava príkazov, nákupných objednávok, finančné plánovanie 

a výkazníctvo), spracovanie finančných účtov (platby dodávateľom, bankové prevody a ročné 
zúčtovanie); vykonávanie rozpočtových operácií (overovanie transakcií/prevodov) príprava 

a vyhodnocovanie výziev na predkladanie ponúk a výziev na vyjadrenie záujmu (návrhy zmlúv); 

plnenie administratívnych úloh týkajúcich sa majetku (príjem tovaru, riadenie skladových zásob). 

Prax v oblasti financií je nevyhnutná. Táto náplň práce si vyžaduje okrem veľmi dobrej znalosti 
kancelárskeho softvéru aj schopnosť poskytovať administratívnu a technickú podporu. 

c) Projektant informačných technológií  

 vývoj softvéru 

 obchodná analýza 

 kontrola kvality (testovanie) 

 správa hardvéru  

Náplň práce môže zahŕňať napríklad tieto úlohy: vypracovanie dokumentácie a výstupov obchodnej 

analýzy (sprievodné správy projektov, požiadavky na vysokej úrovni, špecifikácie systémových 
požiadaviek, skúšobné scenáre atď.); poskytovanie technických odborných znalostí pri riešení údržby 

a modernizácie systémov; poskytovanie technických odborných znalostí pri vývoji alebo konfigurácii 

softvéru a najbežnejších systémov plánovania zdrojov (ERP); poskytovanie technických odborných 
znalostí pre správu hardvéru; poskytovanie technických odborných znalostí pre riadenie architektúry 

IT. 

Prax v špecifikovaných oblastiach je nevyhnutná. Táto náplň práce si vyžaduje okrem veľmi dobrej 
znalosti kancelárskeho softvéru aj schopnosť poskytovať administratívnu a technickú podporu. 

d) Komunikácia  

Podpora všeobecnej podnikovej komunikačnej stratégie, čo sa týka vývoja a tvorby obsahu. 

Náplň práce môže zahŕňať napríklad tieto úlohy: organizovanie podnikových podujatí/schôdzí; 

vybavovanie vzťahov s tlačou, komunikačnými agentúrami a klientmi; zabezpečenie vypracovania 
obsahu (podstata a aspekt) pre internetové a tlačené komunikačné materiály; koncipovanie 

(prejavov, článkov, spravodajcov, tlačových správ) audiovizuálne znalosti, vrátane výroby 



 3 

videozáznamov a audiozáznamov, fotografií a webcastingu. Náplň práce vyžaduje prax v 

oblasti komunikačných činností, ako aj koncipovanie a pokročilé schopnosti ústnej prezentácie. 

e) Realizácia projektu 

Podpora riadenia projektu/programu, pomocný projektový manažér. 

Náplň práce môže zahŕňať napríklad tieto úlohy: pomoc pri riadení projektov (vypracovanie 

projektovej dokumentácie, ako napr. plánov alebo správ), pomoc pri monitorovaní kvality a zdrojov, 

riadenie rizík; pomoc pri vymedzení a realizácii projektov, ako aj koordinácia zainteresovaných strán, 
účasť vo funkčných pracovných skupinách. 

Táto náplň práce si vyžaduje okrem veľmi dobrej znalosti kancelárskeho softvéru, a to najmä 

skúseností s používaním nástrojov riadenia projektov, aj dobrú znalosť noriem a metodík riadenia 
projektov a schopnosť poskytovať administratívnu a technickú podporu. 

f) Lingvistika (korektúry) 

Oprava textov z hľadiska jazyka a typografie. 

Náplň práce môže zahŕňať napríklad tieto úlohy: revízia (gramatika, interpunkčné znamienka 

a pravopis) textov a výrazov v databázach a on-line nástrojoch úradu OHIM, najmä v jazykoch ES, 

EN, FR, DE a IT.  

Táto náplň si práce vyžaduje veľmi vysokú úroveň jazykovej pracovnej schopnosti (C2) v aspoň 
jednom z piatich pracovných jazykov úradu OHIM a vysokú úroveň jazykovej pracovnej schopnosti 

(C1) v ďalšom z piatich pracovných jazykov úradu OHIM. Okrem veľmi dobrej znalosti kancelárskeho 
softvéru je nevyhnutná aj schopnosť poskytovať administratívnu a technickú podporu. 

g) Výkonná/Technická asistencia 

Poskytovanie podpory v širokom rozsahu úloh všetkým operáciám úradu OHIM. 

 

Náplň práce môže zahŕňať napríklad úlohy týkajúce sa: riadenie platieb, inkaso a vrátenie správnych 

poplatkov; správa používateľských účtov, organizácia schôdzí, podujatí a ciest; riadenie  aktivít 

týkajúcich sa správy Registra; priame poskytovanie informácií používateľom a vybavovanie 

sťažností; zadávanie údajov do relevantných databáz; implementácia štatistických a vykazovacích 

nástrojov; účasť na aktivitách v súvislosti s certifikáciou ISO, predovšetkým správa nástrojov kvality, 

aktualizácia indikátorov a údajov systému hodnotenia výkonnosti. 

 

Podmienkou sú skúsenosti v širokej škále podporných činností, najmä v technických úlohách 

týkajúcich sa registrácie ochranných známok a dizajnov, kontaktu s používateľmi a záležitostí 

spojených riadenia kvality. Táto náplň práce si vyžaduje okrem veľmi dobrej znalosti kancelárskeho 

softvéru aj schopnosť poskytovať administratívnu a technickú podporu. 

 

 

FS IV – Poradca/Špecialista 
 

Zmluvný zamestnanec bude pod dohľadom úradníka alebo dočasného zamestnanca plniť úlohy 
poradcu/špecialistu a technické úlohy podporujúce koncepčné, analytické alebo manažérske funkcie 

v oblastiach podpory úradu.  
 

Hľadané profily: 
 

a) Právo 
Poskytovanie právnej pomoci a odborných znalostí v záležitostiach, akými sú služobný poriadok, 

verejné obstarávanie, prístup k dokumentom, ochrana údajov, inštitucionálne otázky atď. 
 

Náplň práce môže zahŕňať napríklad tieto úlohy: poskytovanie právneho poradenstva 

v oblasti všeobecného práva EÚ; poskytovanie právnej pomoci v právnych záležitostiach týkajúcich 
sa zamestnancov EÚ, vrátane prípravy na konanie pred súdmi; poskytovanie právnej pomoci 
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v záležitostiach týkajúcich sa obstarávania; poskytovanie právnej pomoci v otázkach prístupu 

k dokumentom a ochrany údajov. 

Táto náplň práce si vyžaduje právnickú prax v špecifikovanej oblasti a veľmi dobré znalosti právneho 

rámca EÚ.  

b) Programové/Vyššie projektové riadenie   

Poskytovanie odborných znalostí, nástrojov a metodík, ktorými sa zabezpečí úspešnosť 
projektov/programov: dodávanie nových výrobkov alebo služieb s príslušnou úrovňou kvality, včas 

a v rámci rozpočtu, v súlade s plánom projektu/programu. Oblasťou pôsobenia budú okrem iného 
najmä informačné technológie a kvalita. 

Náplň práce sa týka riadenia všetkých fáz projektového cyklu vrátane programovania nových 

činností, identifikácie a formulácie projektov, riadenia ich realizácie, monitorovania 
a vyhodnocovania.   

Náplň práce môže zahŕňať napríklad tieto úlohy: vymedzenie a realizácia projektov alebo programov, 

hospodárenie so zdrojmi na projekty alebo programy; obchodná analýza požiadaviek; plánovanie 
a realizácia v súlade s pravidlami a finančným rámcom; koordinácia zainteresovaných strán; riadenie 

kvality, výkonnosti a rizík; hodnotenie efektívnosti projektu a odporúčanie nových iniciatív. 

Táto náplň práce si vyžaduje vodcovské schopnosti, prax v riadení viacerých účastníkov, ako aj 

vynikajúce komunikačné a vykazovacie zručnosti. Žiaduce môže byť osvedčenie na riadenie 
projektov. Nevyhnutné sú veľmi dobré znalosti kancelárskeho softvéru vrátane nástrojov na riadenie 

projektov. 

c) Medzinárodná spolupráca a vonkajšie vzťahy  
Poskytovanie poradenstva pri vývoji a realizácii programov pomoci alebo iniciatív spolupráce úradu 
OHIM v medzinárodnom kontexte. 

Náplň práce môže zahŕňať napríklad tieto úlohy: spolupráca v rámci aj mimo EÚ; poradenstvo alebo 

rola styčného úradníka v súvislosti inštitucionálnych vzťahov so subjektmi, akými sú Svetová 
organizácia duševného vlastníctva (WIPO) alebo Európsky patentový úrad (EPÚ), či s ktorýmkoľvek 

národným alebo regionálnym úradom duševného vlastníctva; budovanie synergie medzi národnými 
úradmi a úradom OHIM a vývoj spoločných nástrojov. 

Táto náplň práce si vyžaduje schopnosť pracovať v medzinárodnom/multikultúrnom prostredí, 

schopnosť rýchlo sa naštartovať a prax v tímovej práci, ako aj pochopenie potrieb, cieľov 
a obmedzení zamestnancov v iných disciplínach a funkciách. Vzhľadom na rozmanitosť možných 

účastníkov rozhovoru je nevyhnutná schopnosť plynule hovoriť, písať a čítať (úroveň C1) 

v angličtine. 

d) Observatórium/Akadémia  
Poskytovanie poradenstva a analýzy, vypracovanie a zabezpečenie školenia, vytvorenie, rozvoj 

a monitorovanie sietí. 

Náplň práce môže zahŕňať napríklad tieto úlohy: vykonávanie činností 
v medzinárodnom/multikultúrnom prostredí – zhromažďovanie, analýza, spracovanie a šírenie 

údajov v rozsiahlych geografických oblastiach; poradenstvo, školenia, konferencie, vývoj on-line 
učebných nástrojov o témach (týkajúcich sa ekonomiky, práva EÚ atď.) uplatniteľných na duševné 

vlastníctvo; školenie školiteľov v témach súvisiacich s duševným vlastníctvom; plánovanie a príprava 

informačnej kampane; vypracovanie správ a publikácií; poradenstvo o správaní zákazníkov 
a príslušných hospodárskych aspektoch; vytváranie, rozvoj a podpora sietí zainteresovaných strán 

(používateľov, odborníkov, akademikov, univerzít, občianskej spoločnosti, národných úradov atď.) 
a vyvíjanie programov na poskytovanie pomoci tretím krajinám. 

Táto náplň práce si vyžaduje schopnosť pracovať v medzinárodnom/multikultúrnom prostredí 

a skúsenosti s vytváraním a koordinovaním sietí odborníkov. Čo sa týka observatória, nevyhnutné sú 
veľmi dobré znalosti v otázkach súvisiacich s duševným vlastníctvom, najmä pokiaľ ide o 

presadzovanie práva a porušovanie práv duševného vlastníctva. Čo sa týka akadémie, cennou 

výhodou je prax v navrhovaní odbornej prípravy, vzdelávacích aktivít a školení školiteľov. 

e) Odborník v informačných technológiách 
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Analýza, vývoj a vyhodnocovanie zložitých systémov, poskytovanie odborných znalostí pri integrácii 

konkrétneho softvéru alebo systémov ERP do zložitého prostredia. 

Náplň práce môže zahŕňať napríklad tieto úlohy: poradenstvo projektovým a programovým 

manažérom v súvislosti s akýmikoľvek aspektmi technológie projektu; znalosti a realizácia 

„najlepších postupov“ a inovačných programov v oblasti informačných technológií podnikania; 
poskytovanie technických odborných znalostí s cieľom zjednodušiť infraštruktúru IT a lepšie 

zvládnuť technológie; návrh/realizácia aktivít na riešenie modernizácie systémov vrátane otázok 
zabezpečenia. Poskytovanie IT riešení. 

Táto náplň práce si vyžaduje inžinierske alebo rovnocenné zručnosti v oblasti IT. 

f) Odborník v oblasti ľudských zdrojov 

Poskytovanie poradenstva a analýzy v konkrétnych záležitostiach ĽZ, navrhovanie dokumentov politík 
a riadenie vzájomných vzťahov s miestnymi zainteresovanými stranami. 

Náplň práce môže zahŕňať napríklad tieto úlohy: Príprava usmernení a nástrojov o praxi ĽZ; účasť 

na výberových konaniach, vzájomné vzťahy s miestnymi zainteresovanými stranami (miestne úrady, 
školy, verejná doprava atď.), koordinácia spoločenských aktivít. 

Táto náplň práce si vyžaduje prax v špeciálnych záležitostiach ĽZ (techniky prijímania, služobný 

poriadok, riadenie výkonnosti, plánovanie nástupníctva, organizačný rozvoj atď.). Relevantné sú tiež 
profily s veľmi dobrou znalosťou španielskej verejnej správy a španielskych miestnych úradov. 

 
 

III. PODMIENKY PRIJATIA 
 
Európske inštitúcie a agentúry uplatňujú politiku rovnakých príležitostí a prijímajú prihlášky bez ohľadu na 

rasový alebo etnický pôvod, politické, filozofické alebo náboženské presvedčenie, vek alebo zdravotné 

postihnutie, pohlavie alebo sexuálnu orientáciu, rodinný stav alebo rodinnú situáciu. 

Prijatie zmluvného zamestnanca do pracovného pomeru je možné len vtedy, ak budú do konečného 

termínu elektronického podávania prihlášok splnené nasledujúce podmienky: Uchádzači budú musieť 

predložiť príslušné doplňujúce dokumenty, keď/ak budú pozvaní na testy schopnosti uvažovať, test 
schopností a pohovor. Ak sa v ktoromkoľvek kole výberového konania zistí, že poskytnuté informácie sú 

nepravdivé, uchádzač bude diskvalifikovaný a jeho meno bude z databázy odstránené. 

 

A. Všeobecné podmienky 

a) Uchádzač musí byť štátnym príslušníkom niektorého z členských štátov Európskej únie. 

b) Uchádzač musí mať všetky práva náležiace občanovi. 

c) Uchádzač musí mať splnené povinnosti, ktoré mu vyplývajú z právnych predpisov týkajúcich sa vojenskej 

služby. 
d) Uchádzač musí poskytnúť záruku bezúhonnosti nevyhnutnú na vykonávanie predmetných pracovných 
povinností. 
e) Uchádzač musí byť po fyzickej stránke schopný plniť požadované povinnosti. 

B. Minimálne špecifické podmienky (do uzávierky podávania prihlášok) – vzdelanie/prax 

 

FS III: Administratívny asistent 

postsekundárne vzdelanie osvedčené oficiálne uznávaným diplomom a príslušná jednoročná odborná prax, 
čo sa týka náplne práce opísanej v časti II a súvisiacej s profilom FS III, o ktorý sa uchádzač uchádza    
alebo 
stredoškolské vzdelanie potvrdené maturitným vysvedčením, ktoré umožňuje prístup k postsekundárnemu 

vzdelaniu, a príslušná štvorročná odborná prax, čo sa týka náplne práce opísanej v časti II a súvisiacej s 
profilom FS III, o ktorý sa uchádzač uchádza.  
 

FS IV: Poradca/Špecialista   

vzdelanie, ktoré zodpovedá ukončenému univerzitnému vzdelaniu v trvaní minimálne troch rokov potvrdené 
oficiálne uznávaným diplomom  
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a  
Príslušná aspoň trojročná odborná prax, čo sa týka náplne práce opísanej v časti II a súvisiacej s profilom 
FS IV, o ktorý sa uchádzač uchádza.  

Diplomy získané mimo Európskej únie musia byť do uzávierky podávania prihlášok schválené príslušným 

vnútroštátnym orgánom členského štátu. 
C. Jazykové znalosti 

 

a) 1. Jazyk (J1) 

a  
 

a) 2. Jazyk (J2) 
 

 

Hlavný jazyk: výborná znalosť (úroveň C1)3 jedného z 24 úradných jazykov 
Európskej únie4

 

 

Uspokojivá znalosť (úroveň B2) jedného z piatich pracovných jazykov úradu 
OHIM (španielčiny, angličtiny, francúzštiny, nemčiny alebo taliančiny); druhý 

jazyk musí byť odlišný od uvedeného prvého jazyka. 

 
V súlade s rozsudkom, ktorý vydal Súdny dvor Európskej únie (veľká komora) vo 

veci C-566/10 P, Taliansko/Komisia, sa od inštitúcií EÚ vyžaduje uviesť dôvody 
obmedzenia možnosti výberu druhého jazyka v tomto výberovom konaní na 

limitovaný počet úradných jazykov EÚ.  
 
Uchádzačov preto informujeme, že možnosti druhého jazyka boli v rámci tohto 

výberového konania vymedzené v súlade so služobným záujmom, ktorý si 
vyžaduje, aby novoprijatí zamestnanci boli v každodennej práci schopní fungovať 

okamžite a účinne v nej komunikovať. V opačnom prípade by mohlo byť vážne 
ohrozené účinné fungovanie inštitúcií.  
 

Nariadením Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke 
Spoločenstva, zmeneným a kodifikovaným nariadením Rady (ES) č. 207/2009 

z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva bol zriadený Úrad pre 
harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), ktorý je nezávislý, čo 

sa týka technických záležitostí a má právnu, administratívnu a finančnú 

autonómiu.  
 

Článok 119 ods. 2 tohto nariadenia ustanovuje osobitné jazykové opatrenia 
úradu: jazykmi úradu sú angličtina, francúzština, nemčina, španielčina a 

taliančina.  
 

Článok 98 nariadenia Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch 

Spoločenstva tiež potvrdzuje používanie týchto jazykov ako jazykov konania pred 
úradom.  
 
Uchádzačom preto oznamujeme, že možnosti výberu druhého jazyka boli v rámci 

tohto výberového konania vymedzené v súlade s týmito nariadeniami a 

vyplývajúcimi záujmami služby.  
 

Na zaistenie rovnosti zaobchádzania s uchádzačmi musí každý absolvovať určité 
testy v druhom jazyku zvolenom z týchto piatich jazykov: ES/EN/FR/DE/IT.  
 

Okrem toho v súlade s potrebami jednotlivých konkrétnych náborov bude úrad 
OHIM vyhodnocovať schopnosť uchádzačov okamžite fungovať v jazykovom 

prostredí zodpovedajúcom skutočnosti na konkrétnom pracovisku, vždy v rámci 
piatich pracovných jazykov úradu OHIM (ES/EN/FR/DE/IT). 

 

                                                           
3 Pozri referenčnú tabuľku na webovej lokalite Europass na tejto adrese: 
http://europass.cedefop.europa.eu/sk/resources/european-language-levels-cefr. 
4 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), 
taliančina (IT).   

http://europass.cedefop.europa.eu/sk/resources/european-language-levels-cefr
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Uchádzači nebudú môcť zmeniť výber jazykov po potvrdení elektronického formulára 
prihlášky. 

 
 

IV. ORIENTAČNÝ HARMONOGRAM VÝBEROVÉHO KONANIA 

 

Približný harmonogram konania bude nasledovný: 

 Orientačný dátum 

Zapísanie do databázy prostredníctvom účtu EPSO 

Elektronická prihláška 7. júla 2014 – 8. augusta 2014 

Fáza výberu na prípadné prijatie do pracovného pomeru 

Testy schopnosti uvažovať v prostredí pod dozorom, 

test schopností a pohovor 

Podľa toho, kedy budú k dispozícii voľné 

pracovné miesta v úrade OHIM 

 
 

V. ZAPÍSANIE DO DATABÁZY 
 
Uchádzači budú vyzvaní, aby vyjadrili záujem o jeden z profilov a funkčných skupín opísaných v časti II. 

Zápisy budú možné len prostredníctvom účtu EPSO v lehote uvedenej v časti IV. Všetci uchádzači, ktorí 

budú reagovať na výzvu, budú zapísaní do databázy, ktoré bude platné 1 rok s možnosťou predĺženia. 
 

 

VI. VÝBER NA PRÍPADNÉ PRIJATIE DO PRACOVNÉHO POMERU 
 

Ak sa uvoľní pracovné miesto, úrad OHIM vyhľadá uchádzačov v databáze zapísaných uchádzačov podľa 
ich životopisov a odpovedí na otázky vyplnených v prehľade schopností počas prihlasovania, a môže 

zostaviť užší výber uchádzačov pre prípadné prijatie do pracovného pomeru. Úrad OHIM pozve 

predbežne vybratých uchádzačov zapísaných v databáze, ktorí najlepšie zodpovedajú požiadavkám 
príslušného pracovného miesta (užší výber), aby sa zúčastnili na testoch schopností uvažovať, teste 

schopností a pohovore.5 Zápisy v tabuľke prehľadu schopností (Talent Screener) sa nepoužijú na 
stanovenie poradia alebo vylúčenie uchádzačov, ale skôr ako doplnkové informácie na stanovenie zhody 

medzi požiadavkami pracovného miesta a kvalifikáciou a odbornou praxou uchádzačov. Na základe 
výsledku testov a pohovoru môže byť uchádzačovi ponúknuté pracovné miesto. Pracovná zmluva bude 

vypracovaná v súlade s článkom 3a6 PZOZ.  

Poznámka: Ak budete vybraní na potenciálny nábor, budete požiadaní, aby ste predložili 

príslušné doplňujúce dokumenty na potvrdenie vyhlásení uvedených vo vašej elektronickej 
prihláške. Ak sa zistí, že poskytnuté informácie sú nepravdivé, budete vylúčení z výberového 

konania (a vaše meno bude odstránené z databázy). 

 
 

1. TESTY SCHOPNOSTI UVAŽOVAŤ 
 

Testy schopnosti uvažovať budú pozostávať zo série podtestov schopností uchádzačov uvažovať, ako je 

stanovené v nasledujúcej tabuľke. Testy schopnosti uvažovať budú vykonávané pomocou počítačov. 
Uchádzači absolvujú tieto testy vo zvolenom druhom jazyku. 
 
 

                                                           
5 Testy a pohovory sa pravdepodobne budú konať v priestoroch úradu OHIM v Alicante. OHIM čiastočne prispeje na cestovné 
výdavky uchádzačov v súvislosti s uplatniteľnými pravidlami náhrad, ktoré nájdete na tejto webovej stránke: 
http://europa.eu/epso/apply/on_going_compet/reimburse/index_en.htm 
6 Podľa článku 3a Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie (PZOZ) a podľa podmienok stanovených 
v PZOZ a všeobecných vykonávacích ustanoveniach inštitúcie, agentúry. 

http://europa.eu/epso/apply/on_going_compet/reimburse/index_en.htm
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Formát testu 

 

Čas 
poskyt-

nutý na 

test 

Jazyk 

testu 

Maximálny 
počet 

bodov  

Minimálny 

požadovaný  
počet bodov 

FS III FS IV 
Podtest 

a) 
Verbálne 

schopnosti 
(test s 

výberom 
viacerých 

možností) 

 

18 minút 

Druhý 

jazyk 

uchádzača 

(J2) 

 

10 

 

5/10 

 

6/10 

Podtest 
b) 

Numerické 
schopnosti 

(test s 
výberom 

viacerých 
možností) 

 

10 minút 

Druhý 

jazyk 

uchádzača 

(J2) 

 

5 

Celkový 

minimálny počet 

bodov za testy  

b a c je 8/15 

Celkový 

minimálny počet 

bodov za testy  

b a c je 9/15 

Pod-

test 
c) 

Abstraktné 

schopnosti  
(test s 

výberom 
viacerých 

možností) 

 

10 minút 

Druhý 

jazyk 

uchádzača 

(J2) 

 

10 

 
Testy sa s najväčšou pravdepodobnosťou budú konať v priestoroch úradu OHIM v Alicante.  
 
 

2. TEST SCHOPNOSTÍ  

 
Uchádzači sa zúčastnia na teste schopností s cieľom posúdiť ich znalosti v nimi vybranom odbore. 

Uchádzači musia tento test absolvovať v jednom z piatich pracovných jazykov úradu OHIM, ktorý 
vymedzí úrad, v súlade s požadovaným konkrétnym profilom pracovného miesta. Test môže byť 

realizovaná na počítači, na papieri alebo môže ísť o praktickú skúšku.    
 

 

Formát testu 
Čas 

poskytnutý 

na test 

Jazyk 

testu 
Maximálny počet 

bodov  

Minimálny 
požadovaný 

počet bodov  
Test 

vo zvolenej 

oblasti 

 
45 minút 

ES alebo EN, alebo 
FR, alebo DE, 

alebo IT   

 
50 

 
25 

 
Test schopností sa s najväčšou pravdepodobnosťou bude konať v priestoroch úradu OHIM v Alicante.  
 
 

3. POHOVOR  

 

Pohovorom sa otestujú všeobecné schopnosti uchádzača, ako aj schopnosti v príslušnej oblasti. 

Pohovor sa uskutoční v jednom z piatich pracovných jazykov úradu OHIM. Pohovor sa s najväčšou 
pravdepodobnosťou bude konať v priestoroch úradu OHIM v Alicante. 

Uchádzačom, ktorí dosiahli minimálny požadovaný počet bodov vo všetkých testoch a ktorí dosiahli 

najlepšie celkové výsledky, môže byť ponúknutá pracovná zmluva. 

 
 

VII. PRESKÚMANIE/OPRAVNÉ PROSTRIEDKY 

 

1. OPRAVNÉ PROSTRIEDKY 
 

Ak sa v ktoromkoľvek kole tohto výberového konania domnievate, že došlo k pochybeniu alebo že úrad 

OHIM nekonal spravodlivo alebo nedodržiaval pravidlá, ktorými sa riadi toto výberové konanie, v dôsledku 



 9 

čoho vám bola spôsobená ujma, môžete využiť tieto opravné prostriedky v poradí uvedenom v tejto 

tabuľke: 
 

Postup Kontaktné miesto Lehota 

1. Žiadosť o preskúmanie  e-mailom úradu OHIM 
contractagentselection@oami.europa.eu 

10 kalendárnych  dní 

2. Podanie sťažnosti podľa 

článku 90 ods. 2 Služobného 

poriadku úradníkov Európskej 
únie7. 
 

Buď poštou na adresu: 

OHIM 

Avenida de Europa, 4 
E-03008 Alicante 

Spain 
Alebo e-mailom na adresu   
contractagentselection@oami.europa.eu 

3 mesiace 

Po ukončení druhého kroku (prvý krok je voliteľný) máte túto možnosť: 
3. V prípade, že bola vaša 
sťažnosť zamietnutá výslovne 

alebo mlčky (po uplynutí 4 
mesiacov od dátumu podania 

sťažnosti (druhý krok)), môžete 

podať odvolanie podľa článku 
270 Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie a článku 91 
služobného poriadku8. 
 

Súd pre verejnú službu Európskej únie 
Rue du Fort Niedergrünewald 

2925 Luxembourg 
 

3 mesiace 

 
Ako všetci občania Európskej únie aj vy máte právo podať sťažnosť Európskemu ombudsmanovi: 

Európsky ombudsman 

1 avenue du Président Robert Schuman — 
CS 30403 

67001 Strasbourg Cedex 

FRANCÚZSKO9
 

 
 

 

 
 

 

                                                           
7 V predmete vášho listu uveďte: referenčné číslo výberového konania, vyše číslo uchádzača a „sťažnosť na základe článku 90 ods. 
2“. 
8 Informácie o spôsobe podávania odvolania a počítaní lehôt sú dostupné na internetovej stránke Súdu pre verejnú službu 
Európskej únie: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5230. 
9 Upozorňujeme, že predložením sťažnosti Európskemu ombudsmanovi sa neprerušuje lehota ustanovená v článku 90 ods. 2 

a v článku 91 služobného poriadku na podanie sťažnosti alebo odvolania na Súde pre verejnú službu podľa článku 270 o fungovaní 

Európskej únie. Takisto pripomíname, že podľa bodu 4 článku 2 všeobecných podmienok výkonu funkcie ombudsmana je potrebné, 

aby podaniu sťažnosti Európskemu ombudsmanovi predchádzali náležité administratívne úkony pred dotknutým orgánom alebo 

inštitúciou. Úplné informácie o tomto postupe pozri na internetovej adrese: 

http://www.ombudsman.europa.eu/media/en/default.htm. 

mailto:contractagentselection@oami.europa.eu
mailto:contractagentselection@oami.europa.eu
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5230
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2. ŽIADOSTI O NÁPRAVNÉ OPATRENIA 

 
V prípade technických problémov, ktoré zabraňujú uchádzačovi v registrácii, je nevyhnutné ihneď 

informovať EPSO v ten istý deň pomocou on-line formulára na webovej stránke EPSO. 

Pokiaľ ide o obsah testov schopnosti uvažovať alebo testu schopností, žiadosti o nápravné opatrenia sa 
musia podať čo najskôr, najneskôr do 10 kalendárnych dní od dátumu konania testu e-mailom na 

adresu contractagentselection@oami.europa.eu.  

Uchádzač musí v žiadosti uviesť svoje číslo uchádzača, informácie potrebné na identifikovanie charakteru 
údajnej chyby a dôvody, prečo sa domnieva, že je potrebné preskúmanie.  

Žiadosti prijaté po uzávierke, alebo ktoré nie sú dostatočne jasné na identifikovanie údajnej 

chyby, sa nebudú zohľadňovať. 
 

 

VIII. KOMUNIKÁCIA 

Vo všetkých fázach konania sa s úradom OHIM komunikuje prostredníctvom e-mailu 
contractagentselection@oami.europa.eu. Na pozvánky na výberové testy a pohovory a na akúkoľvek 

korešpondenciu medzi uchádzačmi a úradom OHIM sa bude používať päť pracovných jazykov úradu 

OHIM (španielčina, angličtina, francúzština, nemčina a taliančina). 

Počas fázy výberu na prípadné prijatie do pracovného pomeru (kapitola VI tejto výzvy na vyjadrenie 
záujmu) sa úrad OHIM bude s uchádzačmi kontaktovať prostredníctvom e-mailu uvedeného v ich konte 

EPSO. Je povinnosťou uchádzačov pravidelne sledovať svoju e-mailovú schránku a kontrolovať 
informácie týkajúce sa ich prihlášky. 

 
 

IX. DÔVODY NA VYLÚČENIE V SÚVISLOSTI S REGISTRÁCIOU 
 
EPSO a OHIM dbajú na dodržiavanie zásady rovnosti zaobchádzania. Preto, ak v niektorom kole 

výberového konania EPSO alebo OHIM zistí, že ste si vytvorili viac účtov EPSO, podali viac prihlášok na 

toto výberové konanie alebo ste uviedli nepravdivé vyhlásenia, budete z výberu vylúčení. 

Každý podvod alebo pokus o podvod podlieha možným sankciám. Upozorňujeme, že inštitúcie/agentúry 
zamestnávajú iba tie osoby, o ktorých bezúhonnosti niet pochýb. 
 
 

X. OSOBITNÉ USTANOVENIA  
 

a) Okolnosti existujúce v čase podania prihlášky 

1. Ak ste uchádzač so zdravotným postihnutím alebo ste v situácii, ktorá by mohla sťažiť priebeh 

skúšok, označte príslušné okienko v elektronickej prihláške a uveďte opatrenia, ktoré 
považujete za potrebné na uľahčenie vašej účasti na testoch alebo absolvovaní pohovoru. 

Musíte tiež uviesť číslo tohto výberového konania a číslo svojej prihlášky. 
2. Po potvrdení elektronickej prihlášky nám čo najskôr zašlite lekárske potvrdenie alebo 

osvedčenie príslušného orgánu o svojom zdravotnom postihnutí. Po preskúmaní doplňujúcich 

dokumentov sa v rámci možnosti môže vyhovieť opodstatneným požiadavkám a môžu sa 
prijať osobitné opatrenia prispôsobené konkrétnemu prípadu. 
Žiadosti a doplňujúce dokumenty pošlite  
buď e-mailom na adresu: contractagentselection@oami.europa.eu 
alebo poštou na adresu: 

OHIM 
Resources Department 

(Contract agent selection) 
Avenida de Europa, 4 

E-03008 Alicante 

Spain 

 

mailto:contractagentselection@oami.europa.eu
mailto:contractagentselection@oami.europa.eu
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b) Okolnosti, ktoré vzniknú po podaní prihlášky 

1. Ak uvedené okolnosti vzniknú po uzávierke elektronického podania prihlášky, musíte o tom čo 
najskôr informovať úrad OHIM. Uveďte písomne, aké opatrenia považujete za nevyhnutné. 

2. Príslušné dokumenty pošlite 

buď e-mailom na adresu: contractagentselection@oami.europa.eu 
alebo poštou na adresu: 

OHIM 
Resources Department 

(Contract agent selection) 

Avenida de Europa, 4 
E-03008 Alicante 

Spain 

 

 

 

XI. SPÔSOB PODANIA PRIHLÁŠOK A STANOVENÁ LEHOTA 
 

Podať prihlášku musíte elektronicky podľa pokynov na webovej lokalite EPSO 

(http://europa.eu/epso/apply/jobs/index_en.htm) a najmä v on-line príručke prihlasovania. Prihlášku 
musíte vyplniť v španielčine, angličtine, francúzštine, nemčine alebo taliančine. 

 

Uchádzať sa môžete len o jednu funkčnú skupinu a jeden profil.  
 

Vašou povinnosťou je zabezpečiť, aby elektronické podanie prihlášky prebehlo v stanovenej lehote. 
Odporúčame vám, aby ste nečakali do poslednej minúty, pretože môže nastať preťaženie internetovej siete 

alebo môže dôjsť k poruche v internetovom spojení, a tak by ste museli proces elektronického podania 

prihlášky opakovať, čo však po uplynutí stanovenej lehoty už nie je možné. 

Po potvrdení prihlášky už nebudete môcť vykonať žiadne zmeny; vložené údaje okamžite spracuje úrad 
OHIM v spolupráci s úradom EPSO s cieľom zorganizovať výberové konanie. 

 

KONEČNÝ TERMÍN NA PODANIE PRIHLÁŠOK (vrátane potvrdenia): 

08. augusta 2014 o 12.00 (poludnie) bruselského času. 

 

http://europa.eu/epso/apply/jobs/index_en.htm

