
 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, vypisuje výberové 

konanie na obsadenie funkcie 

 

riaditeľa Antidopingovej agentúry SR so sídlom v Bratislave  
 

 

Hlavné úlohy:  

 riadiaca a koordinačná činnosť na celoštátnej úrovni zameraná na plnenie úloh 

vyplývajúcich zo zákona o športe, 

 spoluvytváranie a rozvíjanie koncepcie antidopingového programu, 

 rozvíjanie preventívno-výchovnej, propagačnej a zdravotne-osvetovej činnosti 

zameranej na dôslednú realizáciu boja proti dopingu, 

 organizovanie seminárov a odborných prednášok, týkajúcich sa škodlivosti 

dopingových látok a dopingových metód pre ľudský organizmus, 

 vykonávanie publikačnej činnosti, vydávanie odborných a propagačných materiálov, 

článkov a informácií zameraných na boj proti dopingu v športe, 

 vytváranie na základe zoznamu zakázaných látok a zakázaných metód databázu liekov 

a liečivých prípravkov zakázaných alebo povolených na účely boja proti dopingu, 

 spravovanie a určovanie kritérií pre zaradenie športovcov do národného registra 

športovcov pre testovanie a do systému ADAMS. 

 

 

 

Kvalifikačné predpoklady:  
VŠ II. stupňa  

 

Osobitné kvalifikačné predpoklady:  
Nevyžaduje sa  

 

Funkčné obdobie: 

Podľa § 86 ods. 3 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov funkčné obdobie riaditeľa Antidopingovej agentúry SR je päť 

rokov.  

 

Ďalšie požadované odborné poznatky, schopnosti a osobnostné predpoklady:  

 znalosť štátnej politiky v oblasti športu,  zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ovládanie úloh a pravidiel Svetového 

antidopingového programu, 

 znalosť právnych predpisov upravujúcich právne vzťahy pri výkone práce vo verejnom 

záujme a pracovnoprávne vzťahy zamestnancov ako aj právnych predpisov 

upravujúcich povinností vyplývajúcich z výkonu funkcie verejného funkcionára, 

• ovládanie anglického jazyka - úroveň B1,    

• ovládanie práce s PC (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Internet), 

• riadiaca prax najmenej tri roky, 

• manažérske a organizačné schopnosti,  



• analytické myslenie, schopnosť efektívnej komunikácie, samostatnosť v rozhodovaní,  

prezentačné schopnosti, schopnosť tvoriť stratégie, koncepcie, projekty a analytické 

dokumenty.      

 

 

Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:  
Nevyžaduje sa  

 

Zoznam požadovaných dokladov: 
 

• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania na funkciu riaditeľa 

Antidopingovej agentúry SR,  

• podpísaný profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov 

uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej a 

riadiacej praxe,  

• podpísaný motivačný list,  

• projekt koncepcie rozvoja rezortnej organizácie (rozsah projektu koncepcie je dve až 

päť normostrán), 

• kópiu vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom 

dosiahnutom vzdelaní; pri dokladoch o vzdelaní, ktoré vydala uznaná vzdelávacia 

inštitúcia podľa právnych predpisov členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je 

zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej 

konfederácie alebo tretieho štátu, aj rozhodnutie podľa osobitného predpisu, 

• kópia diplomu, vysvedčenia alebo iného rovnocenného dokladu preukazujúceho 

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

• doklad potvrdzujúci riadiacu prax (potvrdenie zamestnávateľa alebo iný relevantný 

doklad, ktorým uchádzač preukáže požadovanú riadiacu prax), 

• ak uchádzač nie je občanom Slovenskej republiky, podpísané čestné vyhlásenie o 

ovládaní štátneho jazyka, kópia dokladu o úspešnom absolvovaní maturitnej skúšky zo 

štátneho jazyka alebo kópia dokladu o úspešnom absolvovaní štátnej skúšky zo štátneho 

jazyka (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané), 

• podpísané čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,  

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

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

požadovaných dokladoch. 

 

  

 

 

Príslušné platové zaradenie:  

 

• podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone 

práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

 

 

 

 

 

 



Termín podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi:  
 

Do  27. novembra 2020 (do 23,59 hod.). 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 (podpísané) elektronicky, je 

povinný doručiť ju  aj písomne v uzatvorenej obálke 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 „Výberové konanie - číslo výberového 

konania  a „NEOTVÁRAŤ“, (číslo výberového konania sa uvádza aj v žiadosti),  

elektronicky na e-mail:  katarina.matrkova@minedu.sk    

   

Ďalšie informácie:  
na  čísle tel.: 02/59374-286  

 

Číslo výberového konania:  

VK 11/2020 - PRO  

 

 

 

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,  

• 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/ 
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