
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 
 

vyhlasuje 
 

podľa § 5 ods. 3 zákona č. 308/2018 Z. z. o Národnom jadrovom fonde a o zmene a doplnení zákona 

č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2018 Z. z.“) a podľa § 5 

zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon č. 552/2003 Z. z.“) 
 

výberové konanie 
 

na obsadenie miesta podpredsedu a člena Rady správcov  

Národného jadrového fondu (ďalej len „jadrový fond"). 
 

Za člena rady správcov môže byť vymenovaná fyzická osoba, ktorá:  

a) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 

b) je bezúhonná, 

c) má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, 

d) ) spĺňa požiadavku odbornej praxe minimálne 10 rokov v oblasti: 

    1) jadrovej energetiky, jadrového výskumu, alebo radiačnej ochrany v jadrových  zariadeniach, 

    2) vypracúvania ekonomických alebo finančných koncepcií a analýz v oblasti jadrovej energetiky, 

    3) projektovania a realizácie stavieb jadrových zariadení alebo 

    4) aplikácie práva v oblasti jadrovej energetiky, 

d) nie je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, dozorného alebo 

kontrolného orgánu právnickej osoby, ktorá je držiteľom súhlasu alebo držiteľom povolenia vydaného 

úradom. 
 

Kritéria a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou: (podľa § 5 ods. 3 písm. d) a § 9  

zákona č. 552/2003 Z. z.) - preukázanie toho, že nepodniká a nie je členom riadiacich, kontrolných 

alebo dozorných orgánov spoločnosti alebo organizácií, ktoré vykonávajú činnosť podľa § 13 ods. 1 

písm. a) zákona č. 308/2018 Z. z. 
 

K žiadosti o účasť na výberovom konaní treba doložiť: 

1. profesijný štruktúrovaný životopis, 

2. čestné vyhlásenie o splnení požiadavky 10 rokov odbornej praxe, v niektorej z uvedených oblastí, 

3. overenú kópiu diplomu alebo dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 

4. čestné prehlásenie o bezúhonnosti, 

5. čestné vyhlásenie o tom, že nepodniká, nevykonáva inú zárobkovú činnosť, nie je členom 

riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú 

podnikateľskú činnosť alebo že do 30 dní odo dňa vymenovania za člena Rady správcov 

jadrového fondu ukončí túto činnosť alebo členstvo v riadiacich, kontrolných alebo dozorných 

orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť, 

6. súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. - Zákon o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Uvedené doklady je potrebné zaslať do 04.02.2019 v zalepenej obálke s označením „Výberové 

konanie na miesto podpredsedu a člena v Rade správcov Národného jadrového fondu ", a „Obálku 

neotvárať" na adresu: Ministerstvo hospodárstva SR, Osobný úrad. Mlynské nivy 44/a, 827 15 

Bratislava 212.  

 



Uchádzačom, ktorí splnia podmienky výberového konania bude na výberové konanie zaslaná 

pozvánka.  

 

Bližšie informácie na č. tel. 02/4854 1333, spirova@mhsr.sk. 
 
 

 


