
Vyhlásenie výberu hlavného kontrolóra športu 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
 

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlasuje výber na obsadenie 

štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii hlavný kontrolór športu. 

 

Druh štátnej služby: dočasná štátna služba podľa § 37 písm. a) zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 60 zákona  

č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

- vymenovanie do funkcie podľa osobitného predpisu 

 

Funkčné obdobie: päť rokov 

 

Predpoklady zaradenia uchádzača do výberu na funkciu hlavného kontrolóra športu: 

• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,  

• bezúhonnosť,  

• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a najmenej päťročná odborná prax v oblasti ekonómie alebo 

práva,  

• vek najmenej 35 rokov, 

• ovládanie štátneho jazyka  

 

Zoznam požadovaných dokladov:  
• žiadosť o zaradenie do výberu,  

• profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača s prehľadom 

dosiahnutého vzdelania a praxe,  

• motivačný list,  

• kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní; 

vysokoškolské vzdelanie získané v cudzine sa preukazuje kópiou dokladu o jeho získaní spolu s kópiou 

dodatku k vysokoškolskému diplomu a s kópiou ich osvedčeného prekladu do štátneho jazyka; kópia 

osvedčeného prekladu dokladov v českom jazyku sa nevyžaduje; vzdelanie získané v cudzine je možné 

preukázať aj predložením kópie dokladu o jeho získaní spolu s kópiou rozhodnutia podľa osobitného 

predpisu,  

• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,  

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

• čestné vyhlásenie o odbornej praxi,  

• čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a ostatných požadovaných dokladoch 

 

Žiadosti o zaradenie do výberu spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať najneskôr 

do 21. apríla 2021 (vrátane) do podateľne MŠVVaŠ, Stromová 1, 813 30 Bratislava s označením 

„Výber – Hlavný kontrolór športu“ a „NEOTVÁRAŤ“, alebo elektronicky e-mailom na adresu  

sekretariat.ou@minedu.sk. 

 

Do výberu budú zaradení uchádzači, ktorí v stanovenej lehote predložili všetky požadované doklady 

a ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra športu.  

 

Výber sa uskutoční dňa 27. apríla 2021 o 10:00 hod. formou osobného pohovoru pred sedemčlennou 

výberovou komisiou zriadenou ministrom a pred prísediacimi bez hlasovacieho práva. Návrh na 

vymenovanie úspešného kandidáta do funkcie hlavného kontrolóra športu predloží minister vláde SR.  

 

Výber nie je výberovým konaním na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta podľa zákona 

č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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