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OZNÁMENIE O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE NA VYTVORENIE REZERVNÉHO 

ZOZNAMU 

 

Názov pracovného miesta Styčný úradník v styčnej kancelárii úradu EUIPO v Bruseli 

(M/Ž) 

Funkčná skupina/platová 

trieda 

AD 9 

Typ zmluvy dočasný zamestnanec  

Značka  EXT/20/30/AD 9/ICLAD 

Uzávierka žiadostí 27/03/2020 o 24.00 hod. alicantského času (SEČ) 

Miesto zamestnania Brusel, BELGICKO 

Rezervný zoznam platí do 31. 12. 2020 

Počet uchádzačov 

v rezervnom zozname  

3 

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (ďalej len „EUIPO“ alebo „úrad“) organizuje výberové 
konanie s cieľom vytvoriť rezervný zoznam, z ktorého sa obsadí voľné pracovné miesto styčného 
úradníka v styčnej kancelárii úradu EUIPO v Bruseli (Belgicko). 
 
1.  ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 
 

Úrad EUIPO bol zriadený nariadením Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 [teraz nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej 
únie (ďalej len „nariadenie o OZEÚ“)] ako decentralizovaná agentúra Európskej únie (EÚ), aby 
poskytoval ochranu práv duševného vlastníctva podnikom a inovátorom na celom území EÚ i mimo 
nej. Nariadením Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 sa vytvoril zapísaný dizajn Spoločenstva, 
ktorý takisto spravuje úrad EUIPO, a neskôr bol úrad EUIPO nariadením Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 386/2012 z 19. apríla 2012 poverený úlohami súvisiacimi s vymožiteľnosťou práv 
duševného vlastníctva ako Európske stredisko pre sledovanie porušovania práv duševného 
vlastníctva. 

Od svojho založenia v roku 1994 úrad EUIPO sídli v Alicante v Španielsku, odkiaľ riadi zápis 
ochranných známok EÚ a zapísaných dizajnov Spoločenstva, ktoré platia na celom území EÚ. 
Činnosť na úrovni EÚ zahŕňa aj zbližovanie (konvergenciu) nástrojov a postupov v oblasti 
spolupráce s partnermi vo vnútroštátnych a v regionálnych úradoch duševného vlastníctva vo 
všetkých členských štátoch EÚ, používateľmi a inými inštitucionálnymi partnermi. Tieto úrady 
spoločne tvoria Sieť Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EIPN), ktorá sa spoločne usiluje o to, 
aby používateľom poskytovala zhodný postup pri zápise, a to tak na vnútroštátnej úrovni, ako aj na 
úrovni EÚ. 

Úspešný uchádzač bude pridelený útvaru pre inštitucionálne vzťahy (IRS) v rámci oddelenia pre 
oblasť medzinárodnej spolupráce, ktoré patrí pod odbor medzinárodnej spolupráce a právnych vecí 
(ICLAD). 
 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/sk/eu-trade-mark-legal-texts
https://euipo.europa.eu/ohimportal/web/observatory/home
https://euipo.europa.eu/ohimportal/web/observatory/home
https://www.tmdn.org/
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Poslaním odboru ICLAD je posilňovať systém ochrany duševného vlastníctva v EÚ na základe 
európskej a medzinárodnej spolupráce, vonkajšie vzťahy so zainteresovanými stranami úradu 
a riešiť všetky právne veci v rámci celého úradu. 
 
Poslaním útvaru pre inštitucionálne vzťahy je zabezpečovať účasť a podporu zainteresovaných 
strán v rámci celého rozhodovacieho procesu riadením inštitucionálnych vzťahov s inštitúciami EÚ, 
vnútroštátnymi úradmi pre duševné vlastníctvo v členských štátoch, ako aj so združeniami 
používateľov. Útvar pre inštitucionálne vzťahy má na starosti sekretariát správnej rady 
a rozpočtového výboru, stretnutia týkajúce sa nadväzovania spolupráce, ako aj riadenie podujatí 
a zainteresovaných strán. 
 
Styčná kancelária v Bruseli má významnú úlohu v rámci poslania úradu EUIPO, a to plniť strategický 
plán a podporovať spoluprácu s cieľom posilňovať Európsku sieť pre duševné vlastníctvo (EUIPN). 
Zabezpečuje každodenné činnosti týkajúce sa vzťahov s inštitúciami EÚ, ako aj s inými 
zainteresovanými stranami úradu EUIPO. Styčná kancelária v Bruseli plní kľúčovú funkciu pri 
zaisťovaní plynulej komunikácie a podávaní správ, ktoré prijíma alebo vypracúva úrad EUIPO. 
Zároveň zohráva ústrednú rolu ako kontaktné miesto a konkrétny rokovací partner v rámci vzťahov 
úradu EUIPO s aktérmi pôsobiacimi v Bruseli. 
 
Viac informácií sa nachádza na webovom sídle úradu EUIPO: 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/home 

 

2.  POVINNOSTI 
 

Úspešný uchádzač sa bude zodpovedať vedúcemu útvaru pre inštitucionálne vzťahy a bude 
poverený vykonávaním týchto pracovných úloh v styčnej kancelárii úradu EUIPO v Bruseli: 
 

• zastupovanie úradu EUIPO a jeho záujmov vo vzťahu k inštitúciám EÚ (Európskemu 
parlamentu, Rade EÚ, Európskej komisii) a iným kľúčovým zainteresovaným stranám, 

• podpora pri plnení poslania a cieľov úradu v súlade so strategickým plánom a aktívna účasť 
na ich vykonávaní, 

• poskytovanie technických odborných znalostí na vysokej úrovni, ako aj analýz a poradenstva 
v rôznych inštitucionálnych, politických a procesných otázkach alebo v akomkoľvek odbore 
týkajúcom sa oblastí zodpovednosti a právomocí úradu, 

• pravidelné podávanie správ o záležitostiach týkajúcich sa právnych predpisov a politík EÚ 
súvisiacich s činnosťou úradu EUIPO, 

• budovanie, udržiavanie a podpora pozitívnych vzťahov so zástupcami európskej tlače, 
s médiami a/alebo inými internými/externými zainteresovanými stranami, 

• koordinovanie špeciálnych podujatí v spolupráci s inštitúciami EÚ, 

• vypracúvanie správ, prejavov, memoránd, prezentácií, spravodajcov a tlačových správ, 

• organizovanie seminárov, stretnutí, slávnostných podujatí a iných akcií zameraných na 
šírenie informácií a/alebo propagáciu, 

• riadenie, koordinovanie a organizovanie každodenných pracovných úloh a činností 
zamestnancov styčnej kancelárie v rámci úradu EUIPO. 

 
Povinnosti platné pre všetkých zamestnancov: 

• aktívne sa usilovať o dosiahnutie cieľov úradu EUIPO v súlade so strategickým plánom, 

• plniť všetky ostatné pracovné povinnosti a úlohy, ktoré môže prideliť priamy nadriadený. 
 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/home
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3.  KRITÉRIÁ OPRÁVNENOSTI 
 
Aby sa uchádzač mohol zúčastniť na tomto výberovom konaní, do dátumu uzávierky podávania 
žiadostí musí splniť všetky tieto podmienky: 
 
Všeobecné podmienky1 

• byť štátnym príslušníkom jedného z členských štátov Európskej únie, 

• mať všetky práva ako občan, 

• mať splnené všetky povinnosti uložené právnymi predpismi o vojenskej službe, 

• spĺňať charakterové požiadavky, pokiaľ ide o vhodnosť na plnenie súvisiacich povinností, 

• byť fyzicky spôsobilý na plnenie pracovných povinností. 
 
Vzdelanie 

• mať vzdelanie zodpovedajúce ukončenému vysokoškolskému štúdiu osvedčené 
diplomom, ak je bežné trvanie vysokoškolského štúdia štyri roky alebo viac, 
 
ALEBO 
 

• mať vzdelanie zodpovedajúce ukončenému vysokoškolskému štúdiu osvedčené 
diplomom a minimálne ročnú príslušnú odbornú prax, ak je bežné trvanie 
vysokoškolského štúdia aspoň tri roky. 

 
Odborná prax 

• mať minimálne 12 rokov2 príslušnej odbornej praxe na plný úväzok, 

• najmenej šesť rokov v rámci tejto 12-ročnej praxe musí byť nadobudnutých v oblasti 
duševného vlastníctva. 
 

Jazykové zručnosti 

• mať dôkladnú znalosť angličtiny (minimálna úroveň C1) – jazyk 1, 

• mať dobrú znalosť francúzštiny (minimálna úroveň B2) – jazyk 2. 
 

Uvedené úrovne zodpovedajú klasifikácii podľa Spoločného európskeho referenčného rámca 
pre jazyky. 
 
Počítačové zručnosti 
 
Pokročilá počítačová gramotnosť je povinná. Uchádzači musia mať rozsiahle odborné skúsenosti 
s počítačovými aplikáciami, ako napr. balík MS Office alebo pod. (najmä Word, Excel, PowerPoint, 
Outlook), databázami a vyhľadávaním na internete. 
 
 
4.  VÝBEROVÉ KRITÉRIÁ 
 

                                                           
1 Pozri článok 12 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie. 
2 Odborná prax sa počíta od dátumu získania príslušného diplomu, ktorý umožňuje zaradenie do danej 
funkčnej skupiny.  V prípade vzdelania na úrovni, ktorá zodpovedá ukončenému vysokoškolskému štúdiu, ak bežné 

vysokoškolské štúdium trvá najmenej tri roky, nie je možné príslušnú odbornú prax v trvaní jedného roka zahrnúť 
do požadovanej odbornej praxe. V tomto prípade sa vyžaduje celkovo 13 rokov odbornej praxe po získaní diplomu (ak 
vysokoškolské štúdium trvalo 3 roky). 
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Pri výbere uchádzačov s najlepšou kvalifikáciou na pohovor a prípadnú testovaciu fázu bude úrad 
ako výhodu posudzovať tieto kritériá: 
 

• vysokoškolský diplom v odbore práva, 

• postgraduálne štúdium alebo špecializácia v oblasti práva duševného vlastníctva, prípadne 
v súvisiacich odboroch, 

• výborná znalosť práva a politík EÚ, najmä právnych nástrojov a predpisov v oblasti 
duševného vlastníctva, 

• odborná prax v organizácii alebo prostredí podobnom ako úrad EUIPO, 

• predchádzajúca odborná prax v trvaní aspoň jedného roka v oblasti diplomacie, rokovaní, 
vytvárania sietí kontaktov a spolupráce so zainteresovanými stranami na vysokej úrovni, 

• preukázané skúsenosti so zastupovaním organizácie na stretnutiach, konferenciách 
a v rámci sietí na vysokej úrovni, 

• preukázané skúsenosti s medzinárodnou spoluprácou, 

• výborné zručnosti pri príprave textov, najmä textov so strategickým, s politickým a právnym 
zameraním. 

 
Okrem uvedených kritérií sa budú uchádzači pozvaní na pohovor a testovaciu fázu posudzovať aj 
podľa týchto požiadaviek: 
 
Kompetencie 
Najmä: 
• komunikácia: schopnosť vyjadrovať sa jasne a presne v ústnom aj písomnom styku, 
• analýza a riešenie problémov: schopnosť identifikovať rozhodujúce fakty v zložitých otázkach 

a nachádzať tvorivé a praktické riešenia, 
• tímová práca: schopnosť spolupracovať s ostatnými členmi tímu a kolegami z iných 

organizačných útvarov a rešpektovať rozdiely medzi jednotlivcami; vytvoriť zmysel pre tímového 
ducha podporovaním plnenia spoločných cieľov a výmenou poznatkov a skúseností, 

• vzdelávanie a rozvoj: schopnosť rozvíjať a zlepšovať osobné zručnosti a znalosti o organizácii 
a jej prostredí, angažovať sa v školení ostatných, podeliť sa o poznatky a systematicky 
zlepšovať pracovné metódy, 

• stanovovanie priorít a organizácia práce: schopnosť stanoviť si priority, pokiaľ ide 
o najdôležitejšie úlohy, pracovať flexibilne a efektívne si organizovať vlastné pracovné zaťaženie 
a pracovné zaťaženie ostatných, 

• kvalita a výsledky: prevziať osobnú zodpovednosť a iniciatívu s cieľom dosahovať výsledky, 
ktoré spĺňajú vysoké normy kvality, podľa stanovených postupov; preukázať jasnú orientáciu na 
zákazníka (interne aj externe); začleňovať systematické a metodické postupy do projektov, ako 
aj do svojej práce a práce svojho tímu, 

• odolnosť voči záťaži: zachovať si výkonnosť aj pod pracovným tlakom, byť flexibilný 
a prispôsobiť sa zmenám pracovného prostredia; povzbudzovať ostatných, aby robili to isté 
a upraviť svoj postoj a postoj tímu s cieľom prispôsobiť sa meniacim sa okolnostiam, 

• riadenie: viesť a riadiť ľudí a tímy, aby dosahovali výsledky; vhodne delegovať prácu vo svojom 
tíme a dávať jasné pokyny; inšpirovať ľudí k nadšeniu a pozitívnemu postoju k práci, ako aj 
k pozitívnemu prínosu k úspechu úradu EUIPO. 

 
 
5.  POHOVORY A PÍSOMNÉ TESTY 
 
Predbežný výber 
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Oprávnení uchádzači, ktorých žiadosti budú podľa kritérií výberového konania uvedených v bode 4 
zaradené medzi najlepšie kvalifikované, môžu byť oslovení, aby sa overili ich jazykové znalosti 
(najmä hovorený prejav v angličtine) a aby preukázali svoju odbornú prax alebo iné zručnosti, 
znalosti a kompetencie. Tento kontakt v rámci predbežného výberu ešte uchádzačom nezaručuje, 
že budú pozvaní na pohovor: ide o jeden z krokov pri výbere najvhodnejších uchádzačov, ktorí majú 
byť pozvaní na pohovor. 
 
Pohovor 
Pohovory sa uskutočnia v Alicante a vzhľadom na povahu práce budú vedené v angličtine. 
Posudzovať sa môžu ďalšie príslušné jazyky uvedené v žiadosti/životopise uchádzača, a to v súlade 
s úrovňami uvedenými v tomto oznámení o voľnom pracovnom mieste. 
Na pohovore sa otestujú uchádzačove znalosti vo veciach týkajúcich sa povinností, ktoré má plniť 
(odborné znalosti a behaviorálne kompetencie), činností úradu, znalosti o EÚ, jeho vhodnosť na 
plnenie úloh, ktoré má vykonávať, a vhodnosť na prácu v medzinárodnom prostredí. 
 
Testy 
Posudzovanie jedného alebo viacerých uvedených aspektov môže pozostávať z jedného alebo 
niekoľkých testov. Uchádzači pozvaní na pohovor a testovaciu fázu dostanú podrobné informácie 
v pozvánke. 
 
 
6.  VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 
 
Všeobecné informácie o výberovom konaní a postupoch prijímania v úrade EUIPO nájdete kliknutím 
na tento odkaz. 
 
 
7.  AKO PODAŤ ŽIADOSŤ 
 
Ak chcete podať žiadosť, kliknite na tento odkaz. 
 
Všetky dokumenty zahrnuté ako odkazy alebo referencie v súvislosti s týmto oznámením sa 
považujú za súčasť tohto oznámenia o voľnom pracovnom mieste. 
 

Dôležité: 

Upozorňujeme uchádzačov, že informácie uvedené v ich žiadosti/životopise/profile sú 
základom na uznanie oprávnenosti a splnenia kritérií výberu. Preto ich vyzývame, aby si 
dôkladne prečítali požiadavky, poskytli príslušné informácie dostatočne podrobne 
a umožnili tak toto posúdenie. Osobitnú pozornosť treba venovať informáciám o vzdelaní 
a odbornej praxi, najmä presným dátumom, opisu povinností, vykonávaných úloh 
a používaných nástrojov. 

 

* V prípade rozdielov medzi jednotlivými jazykovými verziami sa za správne považuje znenie v anglickom jazyku. 

 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/vacancies/general_rules_and_conditions_en.pdf
https://career012.successfactors.eu/career?company=C0001250580P

