
 

 

 
Výzva na vyjadrenie záujmu (časovo neobmedzená) 

 
pre vyslaných národných expertov (VNE) v Agentúre na spoluprácu regulačných 

orgánov v oblasti energetiky (ACER) 
 

REFERENČNÉ ČÍSLO: ACER/SNE/2017/OC 
 

 

1. KTO SME 

Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ďalej len „agentúra“) je 
orgán Európskej únie (EÚ), ktorý bol zákonne zriadený nariadením (ES) č. 713/2009 a funguje 
od roku 2011. Agentúra je ústredný subjekt pre liberalizáciu trhov EÚ s elektrickou energiou 
a zemným plynom. 

Účelom agentúry je pomáhať národným regulačným orgánom (NRO) pri plnení regulačných 
úloh na úrovni Únie, ktoré vykonávajú v členských štátoch, a v prípade potreby koordinovať 
ich kroky. 

V tomto smere agentúra: 

a) Dopĺňa a koordinuje prácu národných regulačných orgánov; 

b) Zúčastňuje sa na príprave pravidiel týkajúcich sa európskej siete; 

c) Prijíma za určitých podmienok záväzné individuálne rozhodnutia o zmluvných 
podmienkach prístupu k cezhraničnej infraštruktúre a o jej prevádzkovej bezpečnosti, 
o cezhraničnom rozdelení nákladov na projekty spoločného záujmu a o podmienkach 
alebo metodikách vykonávania sieťových predpisov; 

d) Poskytuje poradenstvo európskym inštitúciám v otázkach elektrickej energie a zemného 
plynu; 

e) Monitoruje vnútorné trhy s elektrinou a zemným plynom a podáva správy o svojich 
zisteniach; 

f) Monitoruje obchodovanie s veľkoobchodnými energetickými produktmi s cieľom odhaliť 
zneužívanie trhu a zabrániť mu, ako aj zabezpečiť integritu a transparentnosť 
veľkoobchodných trhov s energiou v EÚ. 

Hlavné oblasti, na ktoré je zameraná činnosť agentúry: 

 podpora integrácie európskeho trhu: toto sa uskutočňuje najmä prostredníctvom rozvoja 
spoločnej siete a trhových pravidiel, ako aj koordináciou regionálnych iniciatív, ktoré 
predstavujú konkrétne úsilie účastníkov trhu pracovať v záujme väčšej integrácie,  

 poskytovanie poradenstva inštitúciám EÚ v otázkach transeurópskej energetickej 
infraštruktúry: agentúra vydáva stanoviská k desaťročným plánom rozvoja sietí s cieľom 
zabezpečiť ich súlad s prioritami stanovenými na úrovni EÚ a k návrhu zoznamov 
projektov spoločného záujmu,  

 monitorovanie energetického trhu: hlavným poslaním agentúry je monitorovanie trhu na 
úrovni EÚ a od konca roka 2011 má veľmi konkrétnu zodpovednosť v oblasti dohľadu nad 
veľkoobchodným trhom s energiami.  



 

 

 

Agentúra zamestnáva v súčasnosti viac než 80 zamestnancov a na rok 2017 má schválený 
ročný rozpočet vo výške 13,3 mil. EUR. Vnútorná štruktúra agentúry zahŕňa päť odborov 
(elektrina, plyn, dohľad nad trhom a správanie sa na trhu, integrita trhu a transparentnosť 
a administratíva) a kancelária riaditeľa. Organizačná štruktúra agentúry je uvedená na tomto 
odkaze: 

http://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Organisation/Pages/ACER-departments.aspx 

Agentúra sídli v Ľubľane (Slovinsko). 

 

2. ČO PONÚKAME 

Agentúra môže ponúknuť pozície skúseným a vysoko motivovaným vyslaným národným 
expertom (VNE), ktorí budú pracovať spolu so zamestnancami agentúry. 

Vysielania v agentúre sa riadia rozhodnutím správnej rady agentúry ACER č. 02/2011 
z 3. marca 2011, ktorým sa stanovujú pravidlá vysielania národných expertov do agentúry na 
spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky. Toto rozhodnutie je dostupné na 
webovom sídle agentúry. 

Národný expert zostáva počas doby vyslania naďalej zamestnancom svojho zamestnávateľa. 
Vyslanie nie je rovnocenné so zamestnaním, ani nevedie k zamestnaniu v agentúre. 

Pozície VNE dostupné v agentúre sú stanovené podľa profilov v prílohe I.  

 

3. KVALIFIKÁCIE 
 
A. Kritériá oprávnenosti 
  
Uchádzač by mal spĺňať tieto základné kritériá: 

1. Byť zamestnaný v národnej, regionálnej alebo miestnej verejnej správe1 alebo 
medzivládnej organizácii;2 

2. Mať úroveň vzdelania zodpovedajúcu ukončenému vysokoškolskému štúdiu v trvaní 
aspoň tri roky osvedčenú diplomom;  

3. Mať aspoň tri roky odbornej praxe relevantnej pre profily podľa inzerovaných informácií;  

4. Vykonávať prácu pre svojho zamestnávateľa na stálom alebo zmluvnom pracovnom 
mieste po dobu najmenej 12 mesiacov pred vyslaním a zotrvať v službe pre tohto 
zamestnávateľa počas doby vyslania; 

 

                                                 
1 Verejná správa znamená všetky správne služby štátu na centrálnej, regionálnej a miestnej úrovni zahŕňajúce ministerstvá, 
vládu, parlamentné služby, súdy, centrálne banky a správne služby miestnych úradov, ako aj decentralizované správne služby 
štátu a takýchto úradov. Na rovnaký účel verejná správa zahŕňa aj regulačné orgány uvedené v článku 35 smernice 2009/72/ES 
a článku 39 smernice 2009/73/ES. 
2 Riaditeľ agentúry ACER môže v jednotlivých prípadoch povoliť vyslanie VNE od iného zamestnávateľa ako štátna verejná 
správa alebo medzivládna organizácia podľa článku 2.3 rozhodnutia správnej rady č. 02/2011 z 3. marca 2011. 



 

 

B. Kritériá výberu 

5. Kvalifikácia a prax sú uvedené v inzerovaných informáciách v každom jednotlivom 
profile; 

6. Vynikajúce písomné a verbálne komunikačné zručnosti; 

7. Schopnosť pracovať v tíme a pod tlakom. 
 
C. Jazykové znalosti 
  
VNE musí predložiť dôkaz o dôkladnej znalosti anglického jazyka (prednostne úroveň C23) 
a dostatočnej znalosti (úroveň B2) iného jazyka Spoločenstva v rozsahu potrebnom na výkon 
jeho povinností4. 
 

4. VÝBEROVÉ KONANIE 

Uchádzači, ktorí prejavia záujem, sa môžu prihlásiť na ktorýkoľvek profil oznámený 
v prílohe I. Prijaté žiadosti sa budú pravidelne vyhodnocovať. 

Pozícia VNE sa môže ponúknuť podľa potrieb agentúry a dostupných rozpočtových 
prostriedkov: vyslanie sa realizuje na základe výmeny listov medzi riaditeľom agentúry ACER 
a zamestnávateľom VNE.  

 

5. ROVNAKÉ PRÍLEŽITOSTI 

Agentúra uplatňuje politiku rovnakých príležitostí, prijíma žiadosti a posudzuje ich bez ohľadu 
na pohlavie, rasu, farbu pleti, etnický alebo sociálny pôvod, genetické rysy, jazyk, náboženstvo 
alebo vierovyznanie, politické či iné presvedčenie, príslušnosť k národnostnej menšine, 
majetok, narodenie, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu. 

 

6. PODMIENKY VYSLANIA 

Vyslaní národní experti zostávajú naďalej zamestnancami svojho zamestnávateľa, a preto im 
plat bude počas doby vyslania naďalej vyplácať ich zamestnávateľ. VNE majú nárok počas 
celej doby vyslania na denné diéty a mesačné diéty podľa vzdialenosti od ich miesta pôvodu 
a miesta vyslania, ako je upravené v kapitole III rozhodnutia správnej rady agentúry ACER 
č. 02/2011 z 3. marca 2011. 
 

                                                 
3 Podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky, ktorý je k dispozícii na adrese 
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/? 
4 Jazyky EÚ sú: anglický, bulharský, chorvátsky, český, dánsky, estónsky, fínsky, francúzsky, grécky, 
holandský, írsky, litovský, lotyšský, maďarský, maltský, nemecký, poľský, portugalský, rumunský, slovenský, 
slovinský, španielsky, švédsky a taliansky.   



 

 

7. OCHRANA ÚDAJOV 

Žiadosti o pozície VNE nebudú uchádzačom vrátené a agentúra ich bude uchovávať 
v evidencii.  

Účelom spracovania osobných údajov, ktoré uchádzači predložia, je spravovať ich žiadosť(-ti) 
vzhľadom na možný (predbežný) výber a prijatie do zamestnania v agentúre. Osobné údaje sú 
spracované oprávnenými zamestnancami agentúry, ktorým sú sprístupnené. V niektorých 
prípadoch môže agentúre pri výbere uchádzačov pomáhať externý odborník, ktorý bude 
viazaný rovnakými zásadami ochrany osobných údajov. 

Agentúra sa riadi 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. 

Na činnosť agentúry dohliada európsky dozorný úradník pre ochranu údajov 
(http://www.edps.europa.eu). V prípade akýchkoľvek ďalších otázok sa uchádzači môžu 
obrátiť na zodpovednú osobu na e-mailovej adrese: DPO@acer.europa.eu. Uchádzačom 
odporúčame oboznámiť sa s vyhlásením o ochrane osobných údajov, v ktorom agentúra 
vysvetľuje, ako spracúva osobné údaje v súvislosti s náborom a postupmi výberu. Je k 
dispozícii na na webovom sídle agentúry. 
 

8. POSTUP PRI PODÁVANÍ ŽIADOSTI 

Žiadosti sú platné len vtedy, ak uchádzači predložia: 

 podrobný životopis v európskom formáte v anglickom jazyku,  

 motivačný list (maximálne 1 strana) v anglickom jazyku s vysvetlením, v akých pozíciách 
získali svoje znalosti a odborné skúsenosti,  

 riadne vyplnené čestné vyhlásenie, ktoré obsahuje potvrdenie o podpore zo strany vysielajúcej 
správy. 

Žiadosti je potrebné poslať v anglickom jazyku a prostredníctvom e-mailu na túto platnú 
adresu: selection-sne@acer.europa.eu s uvedením referenčnej značky tejto výzvy na vyjadrenie 
záujmu v predmete správy. 

Na uľahčenie výberového konania bude celá komunikácia s uchádzačmi týkajúca sa tejto 
voľnej pozície prebiehať v angličtine. 

Táto výzva na vyjadrenie záujmu je časovo neobmedzená bez konečného termínu na 
predkladanie žiadostí. 

Ak sa v ktorejkoľvek fáze konania zistí, že niektorá z informácií, ktoré poskytol uchádzač, nie 
je správna, príslušný uchádzač bude vylúčený. 
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Príloha I – ACER/SNE/2017/OC 

 

PROFIL A – Politika nariadenia REMIT, predkladanie informácií o transakciách 

a základných údajov 
 

(a) Príspevok k príprave usmernenia agentúry ACER o záležitostiach politiky nariadenia REMIT a/alebo 

o predkladaní správ o veľkoobchodných energetických produktoch a základných údajov týkajúcich sa 

informačného systému agentúry v rámci nariadenia REMIT;  

 

(b) Príspevok k posúdeniu a príprave odporúčaní pre Európsku komisiu o delegovaných a vykonávacích 

aktoch v rámci nariadenia REMIT, posúdenie a príprava usmernenia o uplatňovaní nariadenia REMIT 

pre národné regulačné orgány podľa článku 16 ods. 1) nariadenia REMIT, príprava výročných správ pre 

Európsku komisiu podľa článku 7 ods. 3 nariadenia REMIT a k iným právnym a politických otázkam, 

ktoré sa týkajú nariadenia REMIT. 

  

(c) Komunikácia a vzájomný styk s národnými regulačnými orgánmi a s týmito zainteresovanými stranami: 

registrované mechanizmy predkladania správ, organizované trhové miesta, asociácia účastníkov trhu 

s energiou, ENTO-G, ENTSO-E, GIE a akákoľvek iná strana predkladajúca správu;  

 

(d) Zodpovednosť za príspevok k vykonávaniu iných podobných úloh podľa pridelenia vedúcim oddelenia 

a/alebo riaditeľa. 

 

POŽADOVANÉ KVALIFIKÁCIE: 

 

(a) Vysokoškolské vzdelanie v odbore ekonómia, strojárstvo alebo pod. 

 

 

PROFIL B – Analýza údajov 
 

(a) Príspevok k rozvoju metód agentúry na analýzu údajov; 

 

(b) Navrhovanie a príprava metód analýzy kvality údajov; 

 

(c) Programovanie a vývoj analytických aplikácií pomocou bežného analytického a štatistického softvéru 

(programovací jazyk Excel, R, Alice); 

 

(d) Vypracovávanie dokumentov pod dohľadom týkajúcich sa uvedených aktivít; 

 

(e) Zodpovednosť za príspevok k vykonávaniu iných podobných úloh podľa pridelenia vedúcim oddelenia 

a/alebo riaditeľa. 

 

POŽADOVANÉ KVALIFIKÁCIE: 

 

(a) Vysokoškolské vzdelanie v odbore ekonómia, strojárstvo alebo pod; 

 

(b) Vynikajúce analytické schopnosti a bohaté skúsenosti v oblasti riadenia a analýzy údajov. 
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PROFIL C – sieťové predpisy pre plynárenstvo  

(a) venovať sa činnostiam súvisiacim s monitorovaním vykonávania sieťových predpisov pre plynárenstvo 

(správy, odôvodnené stanoviská, obhajoba); 

(b) podporovať tím pre sieťové predpisy v iných činnostiach zameraných na podávanie správ, napr. správ a 

analýz o podmienených kapacitách, realizácii prírastkového procesu, revízii vnútroštátnych postupov 

pre konzultácie o sadzbách a zavádzaní sadzieb; 

(c) pomáhať pri činnostiach súvisiacich s monitorovaním trhu s plynom, a to v súlade s povinnosťami 

agentúry v tejto oblasti vrátane výpočtu, vývoja a zdokonaľovania ukazovateľov týkajúcich sa vplyvov 

sieťových predpisov; 

(d) koordinovať a podporovať relevantné pracovné skupiny agentúry podľa požiadaviek vedúceho tímu alebo 

vedúceho odboru pre plynárenstvo; 

(e) podporovať tím pre sieťové predpisy pri plnení iných úloh podľa požiadaviek, napr. pri plánovaní jeho 

činností; 

(f) zodpovedať za prispievanie k vykonávaniu iných podobných úloh zverených vedúcim odboru a/alebo 

riaditeľom. 

POŽADOVANÉ KVALIFIKÁCIE: 

(a) vysokoškolské vzdelanie v odbore ekonómia, strojárstvo alebo v podobnom odbore; 

(b) najmenej tri (3) roky pracovných skúseností v národnom regulačnom orgáne v oblasti energetiky pred 

vyslaním; 

(c) najmenej päť (5) rokov odbornej praxe. 

 

PROFIL D – elektrická energia  

(a) prispievať k činnostiam agentúry, pokiaľ ide o prijímanie podmienok a metód stanovených podľa: 

 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1485 z 2. augusta 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie pre 

prevádzkovanie elektrizačnej prenosovej sústavy; 

 nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1222 z 24. júla 2015, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie 

kapacity a riadenie preťaženia; 

 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2195 z 23. novembra 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie o 

zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave; 

(b) prispievať k činnostiam agentúry, pokiaľ ide o monitorovanie vykonávania sieťových predpisov a 

usmernení; 

(c) prispievať k činnostiam agentúry, pokiaľ ide o zriadenie, ako aj monitorovanie a analyzovanie výkonnosti 

regionálnych operačných centier, ako je to uvedené v článku 43 [prepracovaného znenia nariadenia (ES) 

č. 714/2009 o elektrine podľa návrhu COM(2016) 861/2] a článku 8 [prepracovaného znenia nariadenia 

(ES) č. 713/2009 podľa návrhu COM(2016) 863/2]; 

(d) prispievať k vypracúvaniu rámcových usmernení, sieťových predpisov a usmernení v oblastiach 

uvedených v článku 55 písm. m) až písm. p) [prepracovaného znenia nariadenia (ES) č. 714/2009 o 

elektrine podľa návrhu COM(2016) 861/2]. Tieto oblasti zahŕňajú: pravidlá nediskriminačného, 

transparentného poskytovania nefrekvenčných podporných služieb vrátane regulácie napätia v ustálenom 

stave, zotrvačnosti, rýchleho prívodu prúdu, schopnosti štartu z tmy; riadenie odberu vrátane pravidiel 

agregácie, skladovania energie a obmedzenia odberu; pravidlá v oblasti kybernetickej bezpečnosti a 

pravidlá týkajúce sa regionálnych operačných centier. 
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POŽADOVANÉ KVALIFIKÁCIE: 

(a) vysokoškolské vzdelanie v odbore ekonómia, strojárstvo alebo v podobnom odbore; 

(b) najmenej tri (3) roky odbornej praxe súvisiacej s úlohami opísanými v profile. 

 

PROFIL E – dohľad nad veľkoobchodným trhom s energiou  

(a) prispievať k rozvoju metód a nástrojov agentúry v oblasti ohľadu; 

(b) prispievať k navrhovaniu a realizácii modelov monitorovania; 

(c) prispievať ku kontrole údajov podľa nariadenia REMIT na odhalenie podozrivého správania na trhu; 

(d) vypracúvať dokumenty týkajúce sa uvedených činností;  

(e) zodpovedať za prispievanie k vykonávaniu iných podobných úloh zverených vedúcim odboru a/alebo 

riaditeľom. 

POŽADOVANÉ KVALIFIKÁCIE: 

(a) vysokoškolské vzdelanie v odbore ekonómia, strojárstvo, matematika, fyzika alebo počítačová veda; 

(b) vynikajúce analytické zručnosti a skúsenosti s používaním softvérových nástrojov v oblasti dohľadu;  

(c) znalosť veľkoobchodných trhov a/alebo produktov s energiou;  

(d) znalosť programovania aspoň v jednom štatistickom softvérovom balíku sa bude považovať za výhodu. 

 

PROFIL F – správca/vývojový pracovník Sharepoint  

(a) spravovať a podporovať serverovú infraštruktúru Sharepoint a služby v oblasti každodenného riadenia;    

(b) udržiavať a inovovať servery Sharepoint;  

(c) navrhovať a udržiavať pracovné postupy platformy Sharepoint;  

(d) navrhovať a spravovať formuláre pomocou Sharepoint Designer a InfoPath;  

(e) spravovať a udržiavať infraštruktúru servera Windows; 

(f) zodpovedať za prispievanie k vykonávaniu iných podobných úloh zverených vedúcim odboru a/alebo 

riaditeľom. 

POŽADOVANÉ KVALIFIKÁCIE: 

(a) vysokoškolské vzdelanie v odbore informačné systémy, strojárstvo alebo v podobnom odbore; 

(b) vynikajúce zručnosti v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT) – systémy Windows, 

server Sharepoint, vytváranie sietí, MS SQL. 

 

 



 

 

 
 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

Ja, dolupodpísaná/-ý: 

PRIEZVISKO:  

KRSTNÉ MENO(-Á):  

DÁTUM a MIESTO NARODENIA:  

ŠTÁTNA PRÍSLUŠNOSŤ:  

 

VYHLASUJEM, ŽE 

 

  Som zamestnaná/-ý v národnej, regionálnej alebo miestnej verejnej správe alebo medzivládnej 

organizácii1; 

  Mám úroveň vzdelania zodpovedajúcu ukončenému vysokoškolskému štúdiu v trvaní aspoň 

tri roky osvedčenú diplomom; 

  Mám aspoň tri roky odbornej praxe relevantnej pre profily podľa informácií oznámených 

v prílohe I (Ref. _______); 

  Pracujem pre môjho zamestnávateľa na stálom alebo zmluvnom pracovnom mieste po dobu 

najmenej 12 mesiacov (pred vyslaním); 

  Môj zamestnávateľ podporuje, že sa uchádzam o túto pozíciu (môj zamestnávateľ mi bude aj 

naďalej vyplácať môj plat, zachová moje postavenie v správe počas doby vyslania a bude 

zodpovedný za všetky moje sociálne práva súvisiace so zamestnaním, najmä sociálne 

zabezpečenie a dôchodok) 

 

Miesto:  Dátum

: 

 Podpis:  

 

                                                 

1 Verejná správa znamená všetky správne služby štátu na centrálnej, regionálnej a miestnej úrovni zahŕňajúce 

ministerstvá, vládu, parlamentné služby, súdy, centrálne banky a správne služby miestnych úradov, ako aj 

decentralizované správne služby štátu a takýchto úradov. Na rovnaký účel verejná správa zahŕňa aj regulačné orgány 

uvedené v článku 35 smernice 2009/72/ES a článku 39 smernice 2009/73/ES. 


