
Výberové konanie na členov odbornej komisie pre športovú infraštruktúru 
FNPŠ 

 
Fond na podporu športu vyhlasuje výberové konanie na pozíciu člen odbornej komisie 

pre športovú infraštruktúru Fondu na podporu športu 

 

V zmysle tohto oznámenia sa obsadzuje pozícia: 

člen odbornej komisie pre športovú infraštruktúru Fondu na podporu športu 
 

Vyhlasovateľom výberového konania je Fond na podporu športu, Príkopova 3255/6, 831 03 Bratislava, 
IČO: 52846059 (ďalej len „fond“), zriadený zákonom č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o fonde“). 

 

Tento dokument obsahuje nasledovné informácie vo vzťahu k obsadzovanej pozícii:  
- stručný popis Fondu na podporu športu a odbornej komisie pre športovú infraštruktúru; 

- očakávania od úspešného kandidáta/kandidátky;  

- požiadavky na pozíciu člen odbornej komisie pre športovú infraštruktúru Fondu na podporu 
športu a hodnotiace kritériá; 

- finančné ohodnotenie; 

- popis krokov výberového procesu a požiadaviek procesného charakteru;  

- informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov uchádzačov o pozíciu 
(výberové konanie).  

 
Stručný popis Fondu na podporu športu a odbornej komisie pre športovú infraštruktúru  
Fond na podporu športu (ďalej len „fond“) je verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom o fonde, ktorého 
hlavný účel je explicitne upravený v § 1 zákona o fonde. Základným poslaním fondu je podpora a rozvoj 
športu poskytovaním finančných prostriedkov formou príspevkov. Činnosť fondu je zameraná 
prostredníctvom vyhlásených výziev predovšetkým na poskytovanie finančných príspevkov 
na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry. 

Odborné hodnotenie projektov realizuje odborná komisia pre športovú infraštruktúru, ktorá bude 
sformovaná týmto výberovým konaním. Odborná komisia bude mať 10 – 16 členov, za predsedu 
odbornej komisie bol správnou radou fondu vymenovaný podpredseda správnej rady fondu p. Gábor 
Asványi.  

 

Očakávania od úspešného kandidáta/kandidátky  
Odborná komisia pre športovú infraštruktúru bude zriadená správnou radou fondu pre účel 
posudzovania a hodnotenia predložených žiadostí v rámci výzvy č. 2022/002. Po vydaní konečného 
rozhodnutia správnej rady fondu o poskytnutí resp. neposkytnutí príspevku v rámci tejto výzvy členstvo 
v odbornej komisii zaniká. 

Spôsob hodnotenia a hodnotiace kritériá schvaľuje správna rada fondu. Prácu odbornej komisie bude 
podporovať kancelária fondu a pre členov odbornej komisie bude k dispozícii metodický pokyn 
k hodnoteniu. Viac podrobností je možné nájsť na stránke Fondu na podporu športu, konkrétne 
v dokumentoch Štatút odbornej komisie a Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie 
príspevku na projekt podpory športu k výzve č. 2022/002. 

Člen odbornej komisie bude realizovať svoju prácu na základe dohody o vykonaní práce v období 
od 01.05.2023 do 31.07.2023. Intenzita práce bude najvyššia od približne 15.05.2023 do 20.06.2023, 
kedy bude člen odbornej komisie povinný vyhodnotiť náhodne pridelené projekty a zúčastňovať sa 



koordinačných stretnutí s ostatnými členmi komisie raz týždenne v určený čas (osobne alebo online). 
Minimálne prvé a záverečné stretnutie odbornej komisie sa uskutočnia osobne prezenčnou formou. 
Členstvo v odbornej komisii je nezastupiteľné. 

Člen odbornej komisie je povinný pri výkone svojej funkcie konať nestranne a zdržať sa uprednostnenia 
osobného  záujmu pred verejným záujmom. Člen odbornej komisie je povinný vopred deklarovať možný 
konflikt záujmov a je vylúčený z hodnotenia žiadostí, u ktorých by mohlo ku konfliktu záujmov dôjsť 
vzhľadom na vzťah člena odbornej komisie alebo jeho blízkej osoby k hodnotenému projektu alebo 
k osobe žiadateľa o poskytnutie príspevku na projekt. 

 
Požiadavky na pozíciu člen odbornej komisie pre športovú infraštruktúru Fondu na podporu 
športu a hodnotiace kritériá 

Na pozíciu člena odbornej komisie možno vymenovať fyzickú osobu, ktorá: 

a) má plnú spôsobilosť na právne úkony, 

b) je bezúhonná, a 

c) spĺňa požiadavky na odborné znalosti v súlade so štatútom odbornej komisie. 

Funkcia člena odbornej komisie nie je zlučiteľná s pozíciou predsedu správnej rady fondu, člena 
dozornej rady a riaditeľa fondu. 

Pre pozíciu člena odbornej komisie pre športovú infraštruktúru je požadované minimálne vysokoškolské 
vzdelanie prvého stupňa. Zároveň sú pre túto pozíciu vhodné nasledujúce požiadavky a spôsobilosti, 
pričom absencia niektorých z nich neznamená automaticky neúspech vo výberovom konaní: 

- vzdelanie/prax v oblasti prevádzkovania športovej infraštruktúry, 

- vzdelanie/prax v oblasti stavebného projektovania, inžinieringu, architektúry a výstavby, 

- vzdelanie/prax v oblasti verejného obstarávania, 

- vzdelanie/prax v oblasti športového manažmentu, 

- vzdelanie/prax v oblasti samosprávy, 

- skúsenosti v oblasti prípravy a realizácie investičných projektov. 

Vyššie uvedené požiadavky a spôsobilosti predstavujú požiadavky na ideálneho uchádzača. 
Nesplnenie niektorej z požiadaviek nie je automaticky diskvalifikačnou okolnosťou pre uchádzača. 

 

Hodnotiace kritériá pre hodnotenie kandidátov sú nasledovné: 

1. Dosiahnuté vzdelanie: 

Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a vyššie – 5 bodov, iné – 0 bodov. 

Doklad o vzdelaní sa preukazuje. 

2. Vzdelanie v oblasti športového manažmentu, stavebníctva, architektúry, ekonómie alebo práva 
– 5 bodov, iné – 0 bodov. 

Doklad o vzdelaní sa preukazuje. 

3. Skúsenosti s výstavbou alebo prevádzkou športovej infraštruktúry: 

5 rokov a viac – 10 bodov, 3 až 5 rokov – 5 bodov, iné – 0 bodov. 

Potvrdenie od zamestnávateľa alebo iný obdobný doklad sa použije na preukázanie skúseností. 

4. Skúsenosti s verejným obstarávaním v stavebnej oblasti: 

5 rokov a viac – 5 bodov, 3 až 5 rokov – 3 bodov, iné – 0 bodov. 

Potvrdenie od zamestnávateľa alebo iný obdobný doklad sa použije na preukázanie skúseností. 

5. Skúsenosti v oblasti prípravy a realizácie investičných projektov: 

5 rokov a viac – 10 bodov, 3 až 5 rokov – 5 bodov, iné – 0 bodov. 



Potvrdenie od zamestnávateľa alebo iný obdobný doklad sa použije na preukázanie skúseností. 

6. Skúsenosť z prostredia športového manažmentu: 

5 rokov a viac – 10 bodov, 3 až 5 rokov – 5 bodov, iné – 0 bodov. 

Potvrdenie od zamestnávateľa alebo iný obdobný doklad sa použije na preukázanie skúseností. 

7. Skúsenosť z prostredia samosprávy v oblasti športu alebo investičnej výstavby: 

5 rokov a viac – 10 bodov, 3 až 5 rokov – 5 bodov, iné – 0 bodov. 

Potvrdenie od zamestnávateľa alebo iný obdobný doklad sa použije na preukázanie skúseností. 

8. Skúsenosti z prostredia stavebného projektovania, inžinieringu, architektúry a výstavby: 

5 rokov a viac – 10 bodov, 3 až 5 rokov – 5 bodov, iné – 0 bodov. 

Potvrdenie od zamestnávateľa alebo iný obdobný doklad sa použije na preukázanie skúseností. 
 
Finančné ohodnotenie 

Finančné ohodnotenie člena odbornej komisie bude založené na dohode o vykonaní práce v období od 
01.05.2023 do 31.07.2023. Odmena za jedno hodnotenie bude stanovená na 75,- EUR brutto. Odmena 
bude vyplatená v prvom výplatnom termíne po ukončení hodnotenia a riadnom prevzatí vykonanej 
práce vrátane protokolu o hodnotení spolu s príslušnou dokumentáciou zo strany fondu. 

 
Popis krokov výberového procesu a požiadaviek procesného charakteru  
Všetci záujemcovia o pozíciu člen odbornej komisie zašlú svoju prihlášku a ďalšie potrebné podklady e-
mailom na adresu vyberovekonania@fnps.sk najneskôr do piatka 24.03.2023 (do 23:59 hod.). Žiadosť 
musí obsahovať nasledujúce prílohy:  

a) podpísaný profesijný životopis v slovenskom jazyku,  

b) motivačný list, v ktorom preukáže svoju vhodnosť na uvedenú pozíciu, 

c) kópiu dokladu o získanom vzdelaní, 

d) údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov1 alebo výpisom z registra trestov nie 
starším ako tri mesiace a možného konfliktu záujmov,  

e) iné overiteľné potvrdenie/-ia preukazujúce kvality, ktoré sú predmetom zverejnených 
hodnotiacich kritérií pre výber členov odbornej komisie najmä však vo forme potvrdenia 
od zamestnávateľa,  

f) súhlas so spracovaním osobných údajov – podpisuje uchádzač vo svojom mene podľa vzoru, 
ktorý tvorí prílohu a) tohto oznámenia. 

Uchádzač je povinný zaslať každý dokument zvlášť formou výlučne vo formáte PDF (buď export alebo 
riadny scan). Fotografie mobilom nebudú akceptované. 

 

Výberové konanie pozostáva z nasledujúcich krokov: 

- zbieranie podkladov od všetkých uchádzačov, 

- formálna kontrola a hodnotenie podľa zverejnených kritérií, 

- overenie referencií vybraných uchádzačov, 

- zostavenie zoznamu uchádzačov, ktorí splnili kvalifikačné predpoklady. Tento zoznam bude 
zoradený podľa dosiahnutých bodov z hodnotiacich kritérií a uchádzači budú predložení ako 
kandidáti na členov odbornej komisie na rokovanie správnej rady fondu. Kandidáti môžu byť 
požiadaní, aby sa na zasadnutí správnej rady fondu osobne predstavili, 

 
1 § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 



- správna rada fondu rozhodne o výbere členov komisie na základe zostaveného zoznamu 
uchádzačov. Pri rozhodovaní má k dispozícii nielen informácie o dosiahnutom bodovom 
hodnotení, ale aj všetky prílohy k žiadostiam. 

Po vymenovaní členov odbornej komisie správnou radou fondu sa zverejní správa o výberovom 
procese na webovom sídle fondu. 

 

Zaslaním žiadosti uchádzač berie na vedomie a súhlasí, že: 

- do výberu pre správnu radu fondu sa dostanú iba uchádzači, ktorí najlepšie splnia kritériá 
uvedené v sekcii požiadaviek na danú pozíciu a relevantne to zdokladujú, 

- zaslaním požadovaných dokladov nevzniká uchádzačovi nárok na osobný pohovor, 

- bude bezodkladne povinný hlásiť prípadný lobistický či iný nevhodný a neprimeraný kontakt 
a/alebo konflikt záujmov v súvislosti s výberovým konaním.  

Prípadné otázky prosím adresujte e-mailom na: vyberovekonania@fnps.sk.  

 
Informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov uchádzačov o zamestnanie 
(výberové konanie) podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov 
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) 
I. Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa  
Názov: Fond na podporu športu, Príkopova 3255/6, 831 03 Bratislava, IČO: 52846059  

E-mail: vyberovekonania@fnps.sk  

Web: www.fnps.sk  

II. Kontakt na zodpovednú osobu: fabian@fnps.sk  

III. Informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov na účely výberového konania v súlade 
s čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb 
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „GDPR“)  
Fond na podporu športu, ako prevádzkovateľ poskytuje nasledovné informácie:  

a) účelom spracúvania osobných údajov je výberové konanie pre vznik pracovného pomeru 
s fondom,  

b) spracúvanie osobných údajov na účely výberového konania sa vykonáva na základe žiadosti 
dotknutej osoby v zmysle zákona o fonde, v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce 
vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,  

c) osobné údaje budú v prípade úspešného výberového konania poskytované fondu. Cezhraničný 
prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám sa 
neuskutočňuje, prevádzkovateľovi nevyplýva z osobitných predpisov a ani takýto prenos 
nezamýšľa vykonávať. Prevádzkovateľ nevykonáva ani spracúvanie osobných údajov založené 
na automatizovanom individuálnom rozhodovaní, nevykonáva profilovanie,  

d) poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na účel výberového konania organizovaného 
prevádzkovateľom. V prípade neposkytnutia osobných údajov by nebolo možné sa zúčastniť 
výberového konania, 

e) osobné údaje sa spracúvajú a uchovávajú po dobu trvania výberového konania a následne 
po dobu 5 rokov vymedzenú v registratúrnom pláne v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. 
o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Po uplynutí tejto doby sa osobné údaje likvidujú podľa registratúrneho poriadku v súlade 
so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. Neúspešným uchádzačom prevádzkovateľ vráti nasledovné 
fyzické vyhotovenia dokumentov, najmä: životopis, kópia dokladov o najvyššom vzdelaní a výpis 
z registra trestov SR nie starší ako 3 mesiace. Digitálne kópie dokumentov neúspešných 
uchádzačov sa zničia. 



 
IV. Ochrana práv dotknutých osôb  
Uchádzač je v súlade s čl. 15 až 22 GDPR oprávnený prostredníctvom žiadosti uplatniť si nasledovné 
práva dotknutých osôb:  

a) právo na potvrdenie o spracúvaní osobných údajov, 

b) právo na prístup k osobných údajov (kópiu / odpis svojich osobných údajov), vrátane 
relevantných informácií týkajúcich sa spracúvania osobných údajov,  

c) právo na opravu nesprávnych a právo na doplnenie neúplných osobných údajov,  

d) právo na výmaz osobných údajov,  

e) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,  

f) právo na prenosnosť osobných údajov.  

Právo namietať a právo na neuplatňovanie rozhodovania založeného na automatizovanom 
individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania sa na účely výberového konania neuplatňuje.  

Uchádzač je oprávnený podať žiadosť o výkon práv písomne doručením žiadosti poštou na adresu: 
Fond na podporu športu, Príkopova 3255/6, 831 03 Bratislava. Ak sa dotknutá osoba domnieva, že 
pri spracúvaní osobných údajov boli porušené jej práva má právo podať na Úrad na ochranu osobných 
údajov sťažnosť, resp. návrh na začatie konania. 


