
Všeobecné podmienky pre výberové konania 

na obsadenie funkcie člena predstavenstva spoločnosti s majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti Ministerstva 

financií Slovenskej republiky 

         Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ako vykonávateľ akcionárskych práv 

ustanovuje tieto všeobecné podmienky pre výberové konania na obsadenie funkcie člena predstavenstva v 

obchodných spoločnostiach, v ktorých jediným akcionárom je Slovenská republika a práva a povinnosti jediného 

akcionára vykonáva ministerstvo (ďalej len „obchodná spoločnosť“): 

 

Čl. I 
Spôsob hodnotenia 

(1) Celkový počet bodov pre každého uchádzača sa určí tak, že sa neberie do úvahy najnižšie hodnotenie od 
ktoréhokoľvek jedného člena výberovej komisie a zároveň najvyššie hodnotenie od ktoréhokoľvek jedného člena 
výberovej komisie. 

(2) Hodnotenia, ktoré sa berú do úvahy sa sčítajú a výsledok tohto súčtu je celkovým počtom bodov pre uchádzača. 

(3) Uchádzač kritériám vyhovel, ak celkový počet dosiahnutých bodov je najmenej 60 % z najvyššieho možného 
počtu bodov z hodnotení, ktoré sa sčítavajú. 

 

Čl. II 
Osobitné ustanovenia o spôsobe vykonania výberového konania  

 (1) Ak je predpokladom na výkon funkcie člena predstavenstva obchodnej spoločnosti znalosť cudzieho jazyka, 

v rámci výberového konania sa splnenie tohto predpokladu overuje vždy písomným testom z cudzieho jazyka 

v požadovanej úrovni. Písomný test z cudzieho jazyka je v rozsahu 10 otázok a časový limit na jeho vypracovanie 

je 15 minút, ak ministerstvo vo vyhlásení výberového konania neurčí inak. Za každú správnu odpoveď v písomnom 

teste z cudzieho jazyka sa uchádzačovi pridelí päť bodov. Maximálny počet bodov za písomný test z cudzieho 

jazyka je 50 bodov. 

(2) Ak nastanú mimoriadne okolnosti, akými sú vyhlásenie opatrení na riešenie mimoriadnej situácie, vyhlásenie 
núdzového stavu, výnimočného stavu alebo iná situácia, ktorá je spojená s obmedzeniami, výrazne sťažujúcimi 
alebo znemožňujúcimi vykonanie osobného pohovoru, je ministerstvo oprávnené vykonať výberové konanie len 
písomnou formou. Časový limit na písomné výberové konanie a ďalšie podrobnosti jeho vykonania určí 
ministerstvo.  

(3) Tajomníkom výberovej komisie je štátny zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti generálnej tajomníčky 
služobného úradu. 

 

Čl. III 
Použitie všeobecných podmienok 

(1) Tieto všeobecné podmienky sa použijú na všetky výberové konania na obsadenie funkcie člena predstavenstva 
v obchodných spoločnostiach. Podmienky pre výberové konania pre konkrétne obchodné spoločnosti účinné ku 
dňu účinnosti týchto všeobecných podmienok zostávajú v platnosti v rozsahu, v akom neodporujú týmto 
všeobecným podmienkam. 

(2) Tieto všeobecné podmienky sa použijú aj na výberové konania na obsadenie funkcie člena predstavenstva v 
obchodných spoločnostiach vyhlásené pred účinnosťou týchto všeobecných podmienok, ktoré ku dňu účinnosti 
týchto všeobecných podmienok neboli ukončené. 

(3) Zrušujú sa všeobecné podmienky pre výberové konania na obsadenie funkcie člena predstavenstva obchodnej 
spoločnosti, ktoré boli vydané pred dňom účinnosti týchto všeobecných podmienok. 



 
Čl. IV 

Účinnosť 
 Tieto všeobecné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 7. októbra 2020 

. 

Ing. Eduard Heger 
podpredseda vlády a minister financií 

Slovenskej republiky 


