Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Stromová 1, 813
30 Bratislava (ďalej len „ministerstvo“) v súlade s § 92 ods. 2 zákona č. 440/2015 Z.
z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon“), zverejňuje
výzvu na predkladanie návrhov na kandidátov na
člena a náhradníka komisie pre konanie vo veci dopingu na druhom stupni
Forma výberu: výberové konanie pred výberovou komisiou za účasti verejnosti
Hlavné úlohy člena a náhradníka komisie pre konanie vo veci dopingu:
 vykonáva vypočúvanie právnických a fyzických osôb na ktoré sa
vzťahuje pôsobnosť Antidopingovej agentúry SR a antidopingových pravidiel,
 preskúmava rozhodnutia Komisie pre konanie vo veci dopingu na prvom stupni
a prejednáva a vedie toto konanie,
 vypracúva a vydáva rozhodnutia a odôvodnenia vo veci dopingu na druhom
stupni,
 vykonáva ďalšie činnosti v súlade s § 92 zák. č. 440/2015 Z. z. o športe
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
štatútom komisie.
Počet obsadzovaných miest: tri miesta člena a dvaja náhradníci
Funkčné obdobie: podľa § 92 ods. 4 zákona funkčné obdobie člena a náhradníka
komisie pre konanie vo veci dopingu je 4 roky.
Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:
a) vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa v študijnom odbore právo,
ak ide o predsedu komisie pre konanie vo veci dopingu,
b) odborná prax najmenej tri roky v oblasti právnych vied, prírodných vied,
lekárskych vied, farmaceutických vied alebo vied o telesnej kultúre,
Iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou:
a) bezúhonnosť,
b) spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
c) uchádzač nie je v právnom vzťahu s Antidopingovou agentúrou Slovenskej
republiky
d) znalosť štátnej politiky v oblasti športu, zákona č. 440/2015 Z. z. o športe
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
ovládanie úloh a pravidiel Svetového antidopingového programu, ovládanie
Svetového antidopingového kódexu.
Zoznam požadovaných dokladov:
K návrhom na kandidáta na člena a náhradníka komisie pre konanie vo veci dopingu
s uvedením kontaktných údajov uchádzača a písomným súhlasom uchádzača
o zaradenie do výberového konania sa prikladá:
a) podpísaný profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom dosiahnutého
vzdelania a odbornej praxe kandidáta; podľa § 92 ods. 2 písm. c) zákona
životopis kandidátov sa zverejňuje najmenej 15 pracovných dní pred dňom
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c)

c)
d)
e)
f)

uskutočnenia výberového konania a zaslaním životopisu na tento účel kandidát
súhlasí so zverejnením životopisu,
kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o získaní
požadovaného vysokoškolského vzdelania; 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,
doklad potvrdzujúci najmenej tri roky praxe v oblasti právnych vied, prírodných
vied, lekárskych vied, farmaceutických vied alebo vied o telesnej kultúre,
(potvrdenie zamestnávateľa alebo iný relevantný doklad, ktorým uchádzač
preukáže požadovanú prax),
podpísané čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
podpísané čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
podpísané čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných
v požadovaných dokladoch,
návrh na kandidáta, podpísaný oprávnenou osobou konať za subjekt.

Návrh na kandidátov na člena a náhradníka komisie pre konanie vo veci dopingu na
druhom stupni musí obsahovať identifikačné údaje subjektu, ktorý uvedeného
kandidáta navrhuje a podpis osoby oprávnenej konať za subjekt.
Viac informácií k ochrane osobných údajov: https://www.minedu.sk/20073-sk/ochranaosobnych-udajov-v-rezorte-skolstva/
Výberová komisia pozve na výberové konanie kandidátov, ktorí spĺňajú požadované
predpoklady a kritériá na obsadzovanú funkciu.
Termín podania návrhov spolu s požadovanými dokladmi kandidáta:
Návrhy
s označením
Výzva
2/2021-KKD2
vrátane
požadovaných
dokladov/dokumentov sa podávajú elektronicky výlučne vo formáte PDF (buď export
alebo riadny sken) na e-mail lydia.babiakova@minedu.sk a sekretariat.ss@minedu.sk
do 5. februára 2021 (do 23,59 hod.). Rozhodujúci je dátum elektronického odoslania
návrhu/žiadosti. Na návrhy podané po stanovenom termíne sa neprihliada.
Výberové konanie sa uskutoční dňa 1. marca 2021 ústnou formou.
Ďalšie informácie:
na čísle tel.: 02/59374764
Číslo výberového konania:
Výzva 2/2021 – KKD2
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