
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  

vyhlasuje výberové konanie  

 na obsadenie funkcie člena predstavenstva akciovej spoločnosti  

BIONT, a.s., so sídlom v Bratislave 

 
 

Počet obsadzovaných miest: 1 
 

Hlavné úlohy predstavenstva:  

Výkon činnosti štatutárneho orgánu akciovej spoločnosti vykonávajúcej výskum a vývoj v oblasti 

prírodných vied, poradenstvo v oblasti aplikácií chemických a fyzikálnych techník, vzdelávacie 

činnosti v oblasti farmácie, chémie a fyziky vrátane organizovania seminárov, školení, kultúrnych 

a spoločenských podujatí, inžiniersku činnosť - obstarávacie služby v stavebníctve, ubytovacie služby 

bez poskytovania pohostinských služieb, prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti,  

prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami, zariadenie spoločných vyšetrovacích 

a liečebných zložiek a ambulancia v odbore nukleárna medicína, výrobu liekov, prepravu 

rádioaktívnych žiaričov.  

 

Všeobecné a kvalifikačné predpoklady pre výkon funkcie člena predstavenstva: 

Kvalifikačné predpoklady:  

vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického, alebo právnického smeru, alebo vysokoškolské 

vzdelanie II. stupňa v odbore zhodnom, alebo príbuznom oblasti činnosti akciovej spoločnosti. 

 

Ďalšie požadované odborné poznatky, schopnosti a osobnostné predpoklady:  
Znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov; osobitne znalosť Zákona č. 460/1992 Zb. Ústava 

SR v znení neskorších predpisov, Zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii 

ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe  

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákona  

č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákona  

č. 311/2001 Z. z., Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov,  Zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory 

výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z o organizácii činnosti vlády a organizácii 

ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. 

Bezúhonnosť, dôveryhodnosť, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, prax v riadiacich 

funkciách v dĺžke najmenej 10 rokov. 

 

Zoznam požadovaných dokladov:  

 písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania na funkciu člena predstavenstva akciovej 

spoločnosti BIONT, a.s., 

 výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,  

 písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,  

 písomné čestné vyhlásenie o dôveryhodnosti, 

 kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,  

 profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov, s prehľadom dosiahnutého 

vzdelania a s prehľadom odbornej praxe a riadiacej praxe, 

 písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov na účely výberového 

konania,  

 písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti, v dokladoch 

o vzdelaní a v ostatných predložených dokladoch. 



Doplňujúce informácie na účely výberového konania: 

 Za bezúhonnú sa považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za trestný čin 

majetkovej povahy, za trestný čin spáchaný v súvislosti  s výkonom riadiacej funkcie alebo za 

úmyselný trestný čin.  

 Za dôveryhodnú sa považuje fyzická osoba, ktorá spoľahlivo, poctivo a bez porušenia 

všeobecne záväzných právnych predpisov v posledných desiatich rokoch vykonávala svoje 

funkcie alebo podnikala a so zreteľom na tieto skutočnosti poskytuje záruku, že bude 

spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávať 

obsadzovanú funkciu vrátane plnenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných 

právnych predpisov, zo stanov spoločnosti, prípadne z jej vnútorných právnych predpisov a 

aktov riadenia. 

 

Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: 
Do 11. apríla 2018. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum elektronického 

doručenia žiadosti. Na žiadosti podané po stanovenom termíne sa neprihliada. 

 

Ak uchádzač podá žiadosť vrátane požadovaných dokladov elektronicky, je povinný doručiť ju na 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR aj písomne a to najneskôr jeden deň pred 

uskutočnením výberového konania. 

 

Na adresu: 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava, s označením čísla 

výberového konania na obálke a v žiadosti, prípadne elektronicky na e-mail:  

monika.bartovicova@minedu.sk a sekretariat.ou@minedu.sk . 

 

Ďalšie informácie: 
na  čísle tel.; 02/59374-324 

 

Číslo výberového konania: 

VK 1/2018 – A.S. 
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