Podmienky a priebeh výberového konania na obsadenie funkcie člena predstavenstva spoločnosti s
majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky –
Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ako vykonávateľ akcionárskych práv ustanovuje
tieto podrobnosti o výberovom konaní na obsadenie funkcie člena predstavenstva spoločnosti Slovenská záručná
a rozvojová banka, a. s. (ďalej len „obchodná spoločnosť“):
Čl. 1
Vyhlásenie výberového konania
(1) Požiadavku na vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie člena predstavenstva obchodnej
spoločnosti predkladá osobnému úradu ministerstva (ďalej len „osobný úrad“) kancelária generálneho
tajomníka služobného úradu ministerstva. V požiadavke sa uvedie
a) názov a sídlo obchodnej spoločnosti,
b) obsadzovaná funkcia – člen predstavenstva a vedúci zamestnanec,
c) všeobecné a kvalifikačné predpoklady pre obsadzovanú funkciu,
d) kontaktné údaje o osobe, ktorá poskytne uchádzačovi ďalšie informácie.
(2) Osobný úrad prideľuje číslo výberového konania.
(3) Osobný úrad zabezpečí zverejnenie oznámenia o vyhlásení výberového konania na webovom sídle ministerstva
najmenej dva týždne pred jeho začatím.
(4) Oznámenie o vyhlásení výberového konania obsahuje
a) názov a sídlo obchodnej spoločnosti,
b) funkciu, ktorá sa obsadzuje výberovým konaním,
c) všeobecné a kvalifikačné predpoklady pre výkon obsadzovanej funkcie,
d) iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou,
e) zoznam požadovaných dokladov,
f) dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní.
Čl. 2
Všeobecné a kvalifikačné predpoklady pre výkon funkcie člena predstavenstva
(1) Všeobecné a kvalifikačné predpoklady pre výkon funkcie člena predstavenstva obchodnej spoločnosti sú
a) bezúhonnosť,
b) dôveryhodnosť,
c) spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
d) odborná spôsobilosť.
(2) Za bezúhonnú sa na účely podľa odseku 1 písm. a) považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená
za trestný čin majetkovej povahy, za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom riadiacej funkcie alebo za
úmyselný trestný čin.
(3) Za dôveryhodnú sa na účely podľa odseku 1 písm. b) považuje fyzická osoba, ktorá
a) nepôsobila v posledných desiatich rokoch vo funkcii člena štatutárneho orgánu, prokuristu, člena dozornej
rady, vedúceho zamestnanca a vedúceho útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu v banke, v
zahraničnej banke, vo finančnej inštitúcii alebo vo funkcii vedúceho pobočky zahraničnej banky, vedúceho
zamestnanca pobočky zahraničnej banky, ktorej bolo odobraté bankové povolenie alebo iné povolenie na
výkon činnosti, a to kedykoľvek v období jedného roka pred odobratím takéhoto povolenia,
b) nepôsobila v posledných desiatich rokoch vo funkcii člena štatutárneho orgánu, prokuristu, člena dozornej
rady, vedúceho zamestnanca a vedúceho útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu v banke, v
zahraničnej banke alebo vo finančnej inštitúcii, nad ktorou bola zavedená nútená správa alebo zahraničné

reorganizačné opatrenie, a to kedykoľvek v období jedného roka pred zavedením nútenej správy alebo
zahraničného reorganizačného opatrenia,
c) nepôsobila v posledných desiatich rokoch vo funkcii člena štatutárneho orgánu, prokuristu, člena dozornej
rady, vedúceho zamestnanca a vedúceho útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu v banke, v
zahraničnej banke alebo vo finančnej inštitúcii, ktorá vstúpila do likvidácie alebo ktorá sa dostala do
úpadku, na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz, povolená reštrukturalizácia, potvrdené nútené
vyrovnanie alebo povolené vyrovnanie, na ktorú bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre
nedostatok majetku, proti ktorej bolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo na ktorú
bol zrušený konkurz pre nedostatok majetku, a to kedykoľvek v období jedného roka pred vznikom takejto
skutočnosti,
d) nemala v posledných desiatich rokoch právoplatne uloženú pokutu vyššiu ako 50 % zo sumy, ktorú jej
bolo možné uložiť podľa § 50 ods. 2 zákona o bankách,
e) nie je považovaná za nedôveryhodnú osobu podľa osobitných predpisov v oblasti finančného trhu,
f) spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov v posledných desiatich
rokoch vykonávala svoje funkcie alebo podnikala a so zreteľom na tieto skutočnosti poskytuje záruku, že
bude spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávať
obsadzovanú funkciu vrátane plnenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych
predpisov, zo stanov obchodnej spoločnosti, prípadne z jej vnútorných právnych predpisov a aktov
riadenia.
(4) Odbornou spôsobilosťou sa na účely podľa odseku 1 písm. d) rozumie
a) ukončené vysokoškolské vzdelanie a najmenej trojročná prax v oblasti bankovníctva alebo v inej finančnej
oblasti,
b) trojročné riadiace skúsenosti v oblasti bankovníctva alebo v inej finančnej oblasti a
c) aktívna znalosť anglického jazyka najmenej na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho rámca pre
jazyky.1
Čl. 3
Doklady preukazujúce splnenie všeobecných a kvalifikačných predpokladov
(1) Doklady preukazujúce splnenie všeobecných a kvalifikačných predpokladov pre výkon funkcie člena
predstavenstva obchodnej spoločnosti sú
a) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
b) čestné vyhlásenie o dôveryhodnosti,
c) čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,
d) kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní,
e) odborný životopis s prehľadom dosiahnutého vzdelania a s prehľadom odbornej praxe,
f) doklad preukazujúci ovládanie anglického jazyka na požadovanej úrovni, príp. čestné prehlásenie
o ovládaní anglického jazyka na požadovanej úrovni.
(2) Osobný úrad vyzve uchádzača, aby mu predložil originál dokladu alebo jeho úradne osvedčenú kópiu, ak na
základe predloženej kópie dokladu nemožno spoľahlivo posúdiť splnenie požadovaných predpokladov.
(3) Uchádzača, ktorý predložil všetky doklady podľa odsekov 1 a 2 a spĺňa predpoklady podľa čl. 2, osobný úrad
zaradí do výberového konania.
Čl. 4
Výberová komisia
(1) Výberové konanie uskutočňuje výberová komisia, ktorú zriaďuje a jej členov vymenúva minister financií
Slovenskej republiky (ďalej len „minister“). Za činnosť výberovej komisie zodpovedá predseda výberovej
komisie.
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(2) Výberová komisia má päť členov a skladá sa z predsedu a štyroch ďalších členov.
(3) Predsedom výberovej komisie je riaditeľ kancelárie generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva.
(4) Ďalšími členmi výberovej komisie sú
a) generálny riaditeľ sekcie finančného trhu ministerstva,
b) štátny tajomník ministerstva,
c) predseda výboru NR SR pre hospodárske záležitosti,
d) člen určený zástupcom zamestnancov obchodnej spoločnosti.
(5) Predsedu a ďalších členov komisie podľa odseku 4 písm. a) až c) môže na zasadnutí výberovej komisie zastúpiť
zástupca písomne poverený generálnym tajomníkom služobného úradu ministerstva; týmto zástupcom nemôže
byť iný člen výberovej komisie.
(6) Tajomníkom výberovej komisie je zamestnanec kancelárie generálneho tajomníka služobného úradu. Tajomník
výberovej komisie nie je členom komisie. Tajomník výberovej komisie najmä
a) organizuje a zabezpečuje priebeh výberového konania,
b) zabezpečuje podklady pre výberové konanie, ktorými sú záznamové hárky,
c) vyhotovuje zápisnicu z výberového konania.
Čl. 5
Výberové konanie
(1) Uchádzača, ktorý bol zaradený do výberového konania, výberová komisia písomnou pozvánkou pozve na
výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho uskutočnením; lehota sedem dní sa počíta odo dňa odoslania
pozvánky. V pozvánke sa uvedie dátum a miesto konania výberového konania a hodina začatia výberového
konania.
(2) Výberové konanie sa uskutočňuje pohovorom.
(3) Pohovorom výberová komisia overuje odborné znalosti, schopnosti a osobnostné vlastnosti uchádzača.
(4) Pri pohovore položí každý člen výberovej komisie uchádzačovi dve otázky, jednu odbornú otázku a jednu
osobnostnú otázku. Pohovor hodnotí každý člen výberovej komisie pridelením bodov v rozpätí 0 až 5 za
odpoveď uchádzača na každú položenú otázku každého člena výberovej komisie. Hodnotenie uchádzača
zaznamenáva každý člen výberovej komisie v záznamovom hárku. Celkový počet bodov pre uchádzača sa určí
tak, že sa neberie do úvahy najnižšie hodnotenie od člena výberovej komisie a najvyššie hodnotenie od člena
výberovej komisie, pričom ostatné hodnotenia od členov výberovej komisie sa sčítajú a výsledok tohto súčtu je
celkovým počtom bodov pre uchádzača. Uchádzač kritériám vyhovel, ak celkový počet dosiahnutých bodov je
najmenej 60% z najvyššieho možného počtu bodov z hodnotení, ktoré sa sčítavajú.
(5) Na základe výsledkov dosiahnutých v pohovore výberová komisia odporučí ministrovi uchádzača (uchádzačov)
na voľbu za člena (členov) predstavenstva obchodnej spoločnosti.
(6) V zápisnici z výberového konania tajomník výberovej komisie uvedie
a) názov a sídlo ministerstva ako vyhlasovateľa výberového konania,
b) názov a sídlo obchodnej spoločnosti,
c) obsadzovanú funkciu (funkcie, ak je predmetom výberového konania obsadenie funkcií viacerých členov
predstavenstva obchodnej spoločnosti),
d) údaje o výberovom konaní, a to
1. číslo výberového konania,
2. miesto a dátum konania výberového konania,
e) zloženie výberovej komisie,
f) zoznam uchádzačov, ktorí vyhoveli kritériám pohovoru,

g) odporučenie výberovej komisie podľa odseku 5.
(7) Zápisnicu z výberového konania, podpísanú všetkými členmi výberovej komisie, predkladá predseda výberovej
komisie ministrovi.
(8) O obsadení funkcie (funkcií) rozhoduje minister, pričom osobu, ktorá bude zvolená za člena predstavenstva
obchodnej spoločnosti (resp. osoby, ktoré budú zvolené za členov predstavenstva obchodnej spoločnosti)
vyberie zo zoznamu uchádzačov, ktorí vyhoveli kritériám pohovoru.
(9) Uchádzača, ktorý bol vybraný za člena predstavenstva obchodnej spoločnosti, bezodkladne písomne informuje
o tejto skutočnosti osobný úrad.
(10) Pred zvolením za člena predstavenstva ministerstvo (alebo obchodná spoločnosť na základe pokynu
ministerstva) požiada Národnú banku Slovenska o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zvolenie vybranej
osoby za člena predstavenstva a zároveň za vedúceho zamestnanca obchodnej spoločnosti.
(11) Ak je vo výberovom konaní vybraný uchádzač, ktorý vykonáva funkciu v predstavenstve obchodnej
spoločnosti, na ktorú bol udelený predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa § 9 ods. 4 zákona o
bankách, postup podľa odseku 10 sa nepoužije.
(12) Uchádzačov, ktorí nesplnili všeobecné a odborné predpoklady, uchádzačov, ktorí nevyhoveli kritériám
pohovoru a uchádzačov, ktorí neboli vybraní na obsadzovanú funkciu (funkcie), písomne informuje o tejto
skutočnosti osobný úrad najneskôr do desiatich dní po uskutočnení výberového konania.
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