
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,  

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie 

 

člena predstavenstva „BIONT, a. s.“, so sídlom v Bratislave 

 

 

Počet obsadzovaných miest: 

3 

 

Organizácia: 

BIONT, a. s., Karloveská 63, Bratislava, IČO: 35 917 571 

 

 

Hlavné činnosti organizácie: 

 

 výskum a vývoj v oblasti prírodných vied,  

 výroba liekov,   

 poradenstvo v oblasti aplikácií chemických a fyzikálnych techník , 

 preprava rádioaktívnych žiaričov,  

 vzdelávacia činnosť v oblasti farmácie, chémie a fyziky vrátane organizovania 

seminárov, školení, kultúrnych a spoločenských podujatí,  

 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek a ambulancia v odbore 

nukleárna medicína, 

 

 

Hlavné úlohy predstavenstva: 

 

 výkon činnosti štatutárneho orgánu akciovej spoločnosti, 

 obchodné vedenie spoločnosti, 

 výkon zamestnávateľského práva, 

 zabezpečenie plnenia uznesení valného zhromaždenia, 

 zabezpečenie vedenia predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh 

a ostatných dokladov spoločnosti, 

 vydávanie vnútorných predpisov spoločnosti ako napr. pracovný poriadok, podpisový 

poriadok, predpis o systéme vnútornej kontroly, organizačný poriadok, 

 predkladá valnému zhromaždeniu výročnú správu a iné návrhy, 

 predkladá návrhy na rokovanie dozornej rady. 

  

 

Kvalifikačné predpoklady: 

 

Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického alebo právnického smeru alebo získané v 

odbore zhodnom alebo príbuznom oblasti činnosti 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; 

všeobecná znalosť ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujme pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, všeobecná 

znalosť 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, 

 všeobecné vedomosti o organizácii riadenia a manažmente obchodných spoločností, 

finančných  nástrojoch potrebných pre efektívne spravovanie spoločnosti,  

 ovládanie anglického jazyka - úroveň B1 

 bezúhonnosť,  

 spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,  

 prax v riadiacich funkciách v dĺžke najmenej 5 rokov,  

 dôveryhodnosť,  

 odborná spôsobilosť, 

 strategické, koncepčné a analytické myslenie,  

 riadiace, organizačné a rozhodovacie schopnosti,  

 schopnosť efektívnej komunikácie.  

 

 

Zoznam požadovaných dokladov: 
 

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

akciovej spoločnosti BIONT, a. s.,  

• profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s 

prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej a riadiacej praxe,  

• overenú kópiu vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom 

dosiahnutom vzdelaní; pri zahraničnom diplome aj rozhodnutie ministerstva o uznaní 

zahraničného diplomu za rovnocenný diplom získaný po absolvovaní vysokoškolského 

vzdelania na území Slovenskej republiky,  

• kópia diplomu, vysvedčenia alebo iného rovnocenného dokladu preukazujúceho 

ovládanie cudzieho jazyka, resp. čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka,   

• projekt stratégie rozvoja spoločnosti v rozsahu najmenej 5 a najviac 10 strán A4, 

zameraný na zabezpečenie vyrovnaného hospodárenia, zefektívnenie chodu 

spoločnosti, zvýšenie efektívnosti vo využívaní finančných zdrojov, personálnu 

politiku, riešenie aktuálnych problémov, presné definovanie cieľa projektu a spôsobu 

na jeho dosiahnutie, perspektívy a spôsoby uplatnenia projektu v praxi, 

• doklad potvrdzujúci riadiacu prax (potvrdenie zamestnávateľa alebo iný relevantný 

doklad, ktorým uchádzač preukáže požadovanú riadiacu prax), 

• výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,  

• písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,  

• písomné čestné vyhlásenie o dôveryhodnosti, 

• písomné čestné vyhlásenie o odbornej spôsobilosti, 

• písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a ostatných 

požadovaných dokladoch,  



• podpísaný písomný súhlas alebo nesúhlas so zverejnením mena, priezviska a titulu, na 

účely zodpovedania mediálnych otázok a otázok doručených na základe zákona č.  

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov od vyhlásenia 

výberového konania, v priebehu procesu výberového konania, ako aj po ukončení 

výberového konania na obsadenie funkcie člena predstavenstva akciovej spoločnosti 

BIONT, a. s. so sídlom v Bratislave.  

Prevádzkovateľ je za týmto účelom oprávnený Osobné údaje ďalej zdieľať 

a odovzdávať. Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať Osobné údaje po dobu 

neodkladne potrebnú na dosiahnutie vyššie vymedzeného účelu, najdlhšie však po dobu 

10 rokov od získania tohto súhlasu alebo do odvolania tohto súhlasu Dotknutou osobou. 

Súhlas je udelený v súlade s §13 ods.1,písm. a) Zákona  č. 18/2018 o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle ktorého spracúvanie 

osobných údajov je zákonné, ak dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním 

osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel.  

Uchádzač vyhlasuje, že tento súhlas udeľuje dobrovoľne, slobodne, vážne a bez nátlaku. 

 

 
Doplňujúce informácie na účely výberového konania: 

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

obzvlášť závažný trestný čin alebo za trestný čin majetkovej povahy, za trestný čin 

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

úmyselný trestný čin. 

 Za dôveryhodnú osobu sa  považuje fyzická osoba, ktorá nebola štatutárnym orgánom 

alebo spoločníkom v obchodnej spoločnosti, ktorá má: 

o nedoplatok na dani podľa osobitného predpisu vyšší ako 3 319 eur, 

o nedoplatok na povinných odvodoch poistného po dobu dlhšiu ako tri mesiace. 

 

 Za odborne spôsobilú sa považuje fyzická osoba, ktorá má znalosť v oblasti 

manažmentu, ekonomiky, práva alebo odborného smeru so zameraním na činnosť 

spoločnosti, predovšetkým z oblasti zdravotníctva, nukleárnej medicíny, výskumu a 

vývoja prípravy rádionuklidov, rádiofarmák, z oblasti riadenia zdravotníctva, 

poisťovníctva.  

 

 
Ďalšie informácie súvisiace s výberovým konaním: 

 Člen štatutárneho orgánu (predstavenstva) obchodnej spoločnosti so stopercentnou 

(výlučnou) majetkovou účasťou štátu sa dňom ustanovenia do funkcie považuje za 

verejného funkcionára podľa čl. 2 ods. 1 písm. zc) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. 

o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení 

neskorších predpisov a preto sa na neho vzťahujú prísnejšie pravidlá. 

 Podľa čl. 10 bod 15 Stanov spoločnosti BIONT, a. s.: „Člen predstavenstva nesmie: 

a) vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s 

podnikateľskou činnosťou spoločnosti, 

b) sprostredkúvať pre iné osoby obchody spoločnosti, 

c) zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným 

ručením, 



d) vykonávať činnosť ako štatutárny orgán, alebo člen štatutárneho orgánu inej 

právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o takú spoločnosť, 

na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť, ktorej štatutárneho orgánu je členom. 

Porušenie týchto ustanovení má dôsledky uvedené v § 65 Obchodného zákonníka“. 

 Podľa čl. 10 bod 9 Stanov spoločnosti BIONT, a. s.: „Predsedu predstavenstva volí a 

odvoláva valné zhromaždenie spomedzi členov predstavenstva. Predseda 

predstavenstva zároveň vykonáva funkciu generálneho riaditeľa spoločnosti“. 

 Podmienky, spôsob, priebeh, určenie postupu, priebehu a základných pravidiel pri 

realizácii výberového konania na obsadenie funkcie člena štatutárneho orgánu 

spoločnosti vrátane pravidiel nominácie členov výberovej komisie upravujú Zásady 

výberového konania na obsadenie miesta člena predstavenstva spoločnosti s 

majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky zo dňa 05.10.2020.  

 

Termín podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi:  
 

Do 14. októbra 2020 (do 23:59 hod.) s označením „Výberové konanie č. 9/2020-A. S. BIONT 

- NEOTVÁRAŤ“ na obálke na adresu: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky, odbor podpory rezortných organizácií ministerstva, Stromová 1, 813 30  

Bratislava.  

 

Pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum podania uvedený na poštovej pečiatke; pri 

osobnom doručovaní je rozhodujúci dátum prijatia vyznačený na registračnej pečiatke 

podateľne Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Na žiadosti 

podané po stanovenom termíne sa neprihliada.  

 

 

Číslo výberového konania:  

VK 9/2020 – A. S. BIONT  

 

 

INFORMÁCIE PRE DOTKNUTÉ OSOBY 

 

1. Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a 

športu Slovenskej republiky IČO: 00 164 381 sídlo: Stromová ul. č. 1, 813 30 Bratislava 

webové sídlo: www.minedu.sk  

2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby prevádzkovateľa: Zodpovednú osobu ministerstva 

možno kontaktovať s otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov dotknutých osôb 

a vo veci uplatňovania ich práv uvedených nižšie na e-mailovej adrese 

zodpovednaosoba@minedu.sk  

3. Účel spracúvania osobných údajov dotknutých osôb: Účelom spracúvania osobných údajov 

je realizácia výberových konaní na obsadenie voľných pracovných miest podľa zákona 

o výkone práce vo verejnom záujme. 

4. Práva dotknutej osoby: Uchádzač je oprávnený uplatniť si prostredníctvom žiadosti 

nasledovné práva:  

• právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú (vrátane práva na potvrdenie, či sú 

osobné údaje spracúvané a práva získať kópiu bez nepriaznivých dôsledkov na práva a 

slobody iných),  

• právo na opravu a doplnenie nesprávnych osobných údajov,  

http://www.minedu.sk/
mailto:zodpovednaosoba@minedu.sk


• právo na vymazanie (zabudnutie) (ak je daný niektorý zo stanovených dôvodov a nebránia 

tomu žiadne právnou úpravou definované prekážky),  

• právo na obmedzenie spracúvania údajov (osobné údaje sa uchovávajú, ale inak 

nespracúvajú v stanovených prípadoch, okrem právnou úpravou definovaných výnimiek),  

• právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 

12, 820 07 Bratislava 27.  

Právo na prenos, právo namietať a právo na neuplatňovanie rozhodovania založeného na 

automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania sa na účely výberového 

konania neuplatňuje.  

Viac informácií k ochrane osobných údajov: https://www.minedu.sk/20073-sk/ochrana-

osobnych-udajov-v-rezorte-skolstva/ 
 

 

Zásady výberového konania na obsadenie miesta člena predstavenstva 

spoločnosti s majetkovou účasťou štátu  

v pôsobnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

– BIONT, a. s. so sídlom v Bratislave 

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)  

v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 159 z 2. marca 2011 k návrhu pravidiel výberu, riadenia 

a odmeňovania zástupcov štátu v orgánoch spoločností s majetkovou účasťou štátu v znení  

uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 190 z 19. apríla 2017 a č. 289 z 11. mája 2020, ktorými 

sa dopĺňajú tieto pravidlá ako majoritný vykonávateľ akcionárskych práv ustanovuje tieto 

podrobnosti o výberovom konaní na obsadenie miesta člena predstavenstva spoločnosti 

BIONT, a. s., so sídlom Karloveská 63, 842 29  Bratislava, IČO: 35 917 571, zapísanej v 

obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 3505/B (ďalej len 

„spoločnosť“):  

 

Čl. 1 

 

1. Výberové konanie na obsadenie funkcie člena predstavenstva spoločnosti sa realizuje 

v súlade s  uznesením vlády SR č. 159 z 2. marca 2011 v znení neskorších doplnkov. 

 

2. Zásady výberového konania na členov predstavenstva spoločnosti (ďalej len „zásady 

výberového konania“) rámcovo určujú podmienky, spôsob, určenie postupu, priebehu a 

základných pravidiel pri realizácii výberu na obsadenie funkcie člena štatutárneho orgánu 

spoločnosti, vyhodnocovanie výsledkov výberového konania, vrátane pravidiel nominácie 

členov výberovej komisie. 
 
 

Čl. 2 

Výberové konanie 
 

 

https://www.minedu.sk/20073-sk/ochrana-osobnych-udajov-v-rezorte-skolstva/
https://www.minedu.sk/20073-sk/ochrana-osobnych-udajov-v-rezorte-skolstva/


1. Výberovým konaním sa overujú schopnosti a odborné znalosti uchádzača, ktoré sú potrebné 

alebo vhodné vzhľadom na povahu povinností a kompetencií, ktoré má člen predstavenstva 

spoločnosti vykonávať. 

 

2. Základným princípom výberového konania je transparentnosť a základnou požiadavkou 

odbornosť kandidáta na člena predstavenstva spoločnosti. 

 

3. Pri výberovom konaní sa musí dodržiavať zásada rovnakého zaobchádzania  

v pracovnoprávnych a obdobných právnych vzťahoch ustanovená osobitným zákonom1).  

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania sa zakazuje diskriminácia aj z dôvodu 

manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, 

odborovej činnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného 

postavenia. 

 

4. Výberové konanie vyhlási ministerstvo na svojom webovom sídle najmenej dva týždne pred 

jeho uskutočnením. 

 

5. Oznámenie o vyhlásení výberového konania obsahuje: 

a) názov a sídlo spoločnosti,  

b) funkciu, ktorá sa obsadzuje výberovým konaním,  

c) kvalifikačné predpoklady a všeobecné podmienky pre uchádzača na výkon obsadzovanej 

funkcie,  

d) iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou,  

e) zoznam požadovaných dokladov,  

f) dátum (lehotu) a miesto doručenia žiadosti o účasť na výberovom konaní.  
 
 

Čl. 3 

Kvalifikačné predpoklady a všeobecné podmienky pre výkon funkcie člena 

predstavenstva 

 

 

Kvalifikačné predpoklady a všeobecné podmienky pre výkon funkcie člena predstavenstva 

spoločnosti sú:  

a) vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického alebo právnického smeru alebo 

získané v odbore zhodnom alebo príbuznom oblasti činnosti spoločnosti, 

b) bezúhonnosť,  

c) dôveryhodnosť,  

d) spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,  

e) preukázaná prax v riadiacich funkciách v dĺžke najmenej 5 rokov, 

f) odborná spôsobilosť.  

 

Ad a) na preukázanie požadovaného vysokoškolského vzdelania II. stupňa sa považuje overená 

kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom 

vzdelaní; pri zahraničnom diplome aj rozhodnutie ministerstva o uznaní zahraničného diplomu 

za rovnocenný diplom získaný po absolvovaní vysokoškolského vzdelania na území Slovenskej 

republiky; 

 

                                                           
1 Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon). 



Ad b) za bezúhonnú sa na účely podľa odseku 1 písm. b) považuje fyzická osoba, ktorá nebola 

právoplatne odsúdená za obzvlášť závažný trestný čin alebo za trestný čin majetkovej povahy, 

za trestný čin hospodársky, za trestný čin spáchaný v súvislosti  s výkonom riadiacej funkcie 

alebo za úmyselný trestný čin; 

 

Ad c) za dôveryhodnú osobu sa na účely podľa odseku 1 písm. c) považuje fyzická osoba, ktorá 

nebola štatutárnym orgánom alebo spoločníkom v obchodnej spoločnosti, ktorá má: 

 nedoplatok na dani podľa osobitného predpisu vyšší ako 3 319 eur, 

 nedoplatok na povinných odvodoch poistného po dobu dlhšiu ako tri mesiace; 

 

Ad d) spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu sa preukazuje čestným vyhlásením; 

 

Ad e) riadiaca prax sa preukazuje dokladom potvrdzujúcim riadiacu prax (potvrdenie        

zamestnávateľa alebo iný relevantný doklad, ktorým uchádzač preukáže požadovanú              

riadiacu prax); 

 

Ad f) za odborne spôsobilú sa považuje fyzická osoba, ktorá má znalosť všeobecne v oblasti 

manažmentu, ekonomiky, práva alebo odborného smeru so zameraním na činnosť         

spoločnosti, predovšetkým z oblasti zdravotníctva, nukleárnej medicíny, výskumu a vývoja 

prípravy rádionuklidov, rádiofarmák, z oblasti riadenia zdravotníctva, poisťovníctva.  
 
 

Čl. 4 

Doklady preukazujúce splnenie kvalifikačných predpokladov 

 a všeobecných podmienok 

 

 

1. Doklady preukazujúce splnenie kvalifikačných predpokladov a všeobecných podmienok pre 

výkon funkcie člena predstavenstva spoločnosti sú najmä 

a) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,   

b) písomné čestné vyhlásenie o dôveryhodnosti, 

c) písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,  

d) overená kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom 

dosiahnutom vzdelaní,  

e) profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov, s prehľadom 

dosiahnutého vzdelania a s prehľadom odbornej praxe a riadiacej praxe, 

f) doklad (potvrdenie) potvrdzujúci riadiacu prax, 

g) osobne vypracovaný projekt koncepcie rozvoja spoločnosti v rozsahu najmenej 5 a 

najviac 10 strán  A4, zameraný na zabezpečenie vyrovnaného hospodárenia, 

zefektívnenie chodu spoločnosti, zvýšenie efektívnosti využívania finančných zdrojov, 

personálnu politiku, riešenie aktuálnych problémov, presne definovanie cieľa projektu 

a spôsobu na jeho dosiahnutie, perspektívy a spôsoby uplatnenia projektu v praxi. 

 

2. Ak na základe predloženej kópie dokladu nemožno spoľahlivo posúdiť splnenie 

požadovaných predpokladov, tajomník výberovej komisie vyzve uchádzača na predloženie 

originálu dokladu alebo jeho úradne osvedčenej kópie.   

 

3. Uchádzača, ktorý predložil všetky požadované doklady podľa odseku 1 a 2 a spĺňa 

predpoklady podľa čl. 3, tajomník výberovej komisie zaradí do výberového konania; 



uchádzačom, ktorí nesplnili predpoklady predložené doklady vráti, okrem žiadosti 

o zaradenie do výberového konania. 

 

 

Čl. 5 

Výberová komisia 

 

 

1. Výberová komisia na obsadenie funkcie člena predstavenstva (ďalej len „komisia“) najmä:  

a) posudzuje žiadosti  uchádzačov o zaradenie do výberového konania a splnenie 

požiadaviek ustanovených v uznesení vlády SR č. 159/2011 k návrhu pravidiel výberu, 

riadenia a odmeňovania zástupcov štátu v orgánoch spoločností s majetkovou účasťou 

štátu v znení  uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 190 z 19. apríla 2017 a č. 289 z 11. 

mája 2020, ktorými sa dopĺňajú tieto pravidlá v spojení s predpokladmi uvedenými 

v oznámení o vyhlásení výberového konania na obsadenie funkcie člena predstavenstva,  

b) vyhodnocuje výsledok výberového konania,  

c) vypracuje zoznam tých, ktorí splnili všeobecné a odborné predpoklady na základe 

výsledkov výberového konania,  

d) predkladá ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu (ďalej len „minister“) zoznam 

tých, ktorí splnili všeobecné a odborné predpoklady a návrh na vymenovanie vybraných 

uchádzačov do funkcie člena predstavenstva.  

 

2. Komisiu zriaďuje a jej členov vymenúva minister. Minister z členov komisie určuje 

predsedu komisie. 

 

3. Komisia má päť členov a skladá sa z predsedu a ďalších štyroch členov. Členmi výberovej 

komisie sú spravidla zástupcovia vykonávateľa akcionárskych práv, ako aj externí odborníci 

z oblasti zdravotníctva, nukleárnej medicíny, výskumu a vývoja prípravy rádionuklidov, 

rádiofarmák, z oblasti riadenia zdravotníctva, poisťovníctva, práva, ekonómie a 

manažmentu. 

 

4. Tajomníkom komisie je zamestnanec odboru podpory rezortných organizácií ministerstva,  

určený riaditeľom odboru podpory rezortných organizácií; tajomník komisie nie je členom 

komisie. Tajomník komisie najmä: 

a) organizuje a zabezpečuje priebeh výberového konania,  

b) zabezpečuje podklady pre výberové konanie, 

c) vyhotovuje zápisnicu z výberového konania,  

d) zachováva mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s 

výkonom funkcie tajomníka komisie. 

 

5. Komisia zodpovedá za riadny priebeh výberového konania. Členovia komisie objektívne a 

nestranne hodnotia schopnosti, osobnostné vlastnosti a odborné znalosti, ktoré uchádzač 

preukáže vo výberovom konaní. 

 

6. Rokovanie komisie vedie predseda komisie. Predseda komisie hodnotí uchádzačov 

rovnakým spôsobom ako člen komisie. 

 

7. Predseda a členovia komisie majú právo zaujímať stanoviská k predpokladom jednotlivých 

uchádzačov na základe predložených dokladov. 

 



8. Predseda a členovia komisie sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa 

dozvedeli v súvislosti s výkonom funkcie člena komisie. 

 

Čl. 6 

Podrobnosti o priebehu výberového konania  

 

 

1. Uchádzača, ktorý bol zaradený do výberového konania, tajomník komisie pozve na výberové 

konanie elektronickou formou prostredníctvom emailovej komunikácie najmenej sedem dní 

pred jeho uskutočnením. V pozvánke sa uvedie dátum a miesto konania výberového konania 

a hodina začatia výberového konania.  

 

2. Výberové konanie pozostáva z týchto častí:   

a) Písomný odborný test 

Písomný odborný test pozostáva z 30 odborných otázok a 10 všeobecných otázok, 

pričom časový limit na jeho vypracovanie je 40 minút. Za každú správne zodpovedanú 

otázku odborného testu bude uchádzačovi pridelený jeden bod. Maximálny počet bodov, 

ktorý môže uchádzač dosiahnuť je 40 bodov. Minimálny počet bodov, ktoré musí 

uchádzač v odbornom teste dosiahnuť, aby vyhovel a postúpil do ústnej časti, je 20 

bodov. 

b) Písomný test z anglického jazyka 

Písomný test z ovládania anglického jazyka pri výberovom konaní pozostáva zo 40 

otázok a časový limit na jeho vypracovanie je 60 minút. Za každú správne zodpovedanú 

otázku testu z anglického jazyka bude uchádzačovi pridelený jeden bod. Maximálny 

počet bodov, ktorý môže uchádzač dosiahnuť je 40 bodov. Minimálny počet bodov, ktoré 

musí uchádzač v teste z anglického jazyka dosiahnuť aby vyhovel a postúpil do ústnej 

časti, je 20 bodov. 

c) Osobný pohovor uchádzača s členmi výberovej komisie sa uskutoční v prípade 

úspešného absolvovania písomnej časti uvedenej v písmene a) a b). 

Osobný pohovor sa uskutočňuje formou riadeného rozhovoru s členmi komisie, ktorí 

kladú otázky zamerané najmä na preverenie odborných znalostí a schopností uchádzača 

pre výkon obsadzovanej funkcie člena predstavenstva a riadiacich, organizačných a 

osobnostných predpokladov pre výkon tejto funkcie. Pri osobnom pohovore odpovedá 

uchádzač na otázky položené členmi komisie. Každý člen výberovej komisie hodnotí 

odpovede uchádzača komplexne, pridelením bodov v rozpätí od 0 do 5 bodov. 

Maximálny počet bodov, ktorý môže uchádzač dosiahnuť je 25 bodov, minimálny počet 

bodov, ktorý musí uchádzač dosiahnuť, aby bol vo výberovom konaní úspešný, je 15 

bodov. Hodnotenie uchádzača zaznamenáva každý člen výberovej komisie 

v záznamovom hárku. 

 

3.  Počas pohovoru kladú členovia komisie uchádzačovi otázky, ktorými zisťujú mieru, v akej 

plní kvalifikačné predpoklady a všeobecné podmienky uvedené v oznámení o výberovom 

konaní. 

 

4. Počas pohovoru s uchádzačom nie sú ostatní uchádzači prítomní. 

 

5. Výberová komisia vyhodnotí výsledky uchádzačov výberu na základe komplexného 

posúdenia: 

a) požadovaných predpokladov na vykonávanie funkcie člena štatutárneho orgánu 

akciovej spoločnosti,  



b) výsledku písomného odborného testu, 

c) výsledku písomného testu z anglického jazyka, 

d) odborných znalostí a schopností uchádzača pre výkon obsadzovanej funkcie 

štatutárneho orgánu, na základe výsledku dosiahnutých bodov z ústnej časti výberového 

konania. 

 

6. Na základe predložených dokladov uchádzačov, vyhodnotenia výsledku písomného 

odborného testu, písomného testu z ovládania anglického jazyka a osobného pohovoru so 

zúčastnenými uchádzačmi, komisia zhodnotí celkový výsledok výberového konania a podľa 

neho určí poradie uchádzačov, ktorí vyhoveli stanoveným kritériám.  

 

7. V zápisnici z výberového konania tajomník výberovej komisie uvedie najmä: 

a) názov a sídlo ministerstva ako vyhlasovateľa výberového konania, 

b) názov a sídlo spoločnosti,  

c) obsadzovanú funkciu v predstavenstve spoločnosti,  

d) údaje o výberovom konaní, a to  

1. číslo výberového konania,  

2. miesto a dátum konania výberového konania, 

3. zloženie výberovej komisie,  

4. výsledok výberového konania,  

5. poradie uchádzačov na základe výsledku výberového konania.  

 

8. Zápisnicu z výberového konania, podpísanú predsedom a členmi výberovej komisie, 

predkladá predseda komisie ministrovi na ďalšie konanie. 

 

9. O nominácii zástupcov štátu do predstavenstva spoločnosti rozhodne na základe výsledku 

výberového konania  minister. 

 

10. Komisia písomne oznámi každému uchádzačovi výsledok výberového konania 

do desiatich dní od jeho skončenia.  

 

11. Výsledok výberového konania zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle.  

 

12. Ak na základe výberového konania ani jeden z uchádzačov nesplní stanovené požiadavky, 

ministerstvo vyhlási nové výberové konanie. Ministerstvo si tiež vyhradzuje právo 

kedykoľvek počas vyhlásenia výberového konania toto výberové konanie zrušiť.  

 

 

Čl. 7 

Úhrada nákladov výberového konania 

 

 

Náklady spojené s vyhlásením a realizáciou výberového konania hradí ministerstvo. Náklady 

spojené s pobytom a účasťou na výberovom konaní si hradí každý uchádzač sám. 
 

 

V Bratislave dňa 05.10.2020 

 

Branislav Gröhling v. r.  

       minister 



 

 

 


