
 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky,  

vyhlasuje v ý b e r o v é  k o n a n i e  na obsadenie funkcie generálny komisár pre slovenskú 

expozíciu na Svetovej výstave EXPO 2020 Dubaj. 

 

 

Obsadzovaná funkcia - generálny komisár Svetovej výstavy EXPO 2020 Dubaj 

Právne predpisy k obsadzovanej funkcii: 

 Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. 

 Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 

verejnom záujme v znení neskorších predpisov. 

 Nariadenie vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri 

výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov. 

 

1. Špecifikácia pracovného miesta 

 

Platová trieda: 11. platová trieda podľa zákona č. 553/2003 o odmeňovaní Z. z. o odmeňovaní 

niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. 

 

Najnáročnejšia pracovná činnosť podľa katalógu činností: 01.11.07 Koordinovanie, metodické 

usmerňovanie a organizovanie domácich výstav alebo zahraničných výstav. 

 

Miesto vedúceho zamestnanca podľa zákona o VZ: nie je. 

 

Pracovnoprávny vzťah bude uzatvorený na dobu určitú  - počas výkonu funkcie generálneho komisára 

Svetovej výstavy EXPO 2020 Dubaj.  

 

2. Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. Stupňa. 

3. Požadované odborné znalosti:  

 

 odborná prax v oblasti výstavníctva, medzinárodných konferencií alebo podujatí celoštátneho 

charakteru - nutná,  

 znalosť zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujem v znení neskorších predpisov, 

zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 

záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády 

a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, Ústavy Slovenskej republiky, 

zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, 

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, 

 odborné znalosti o výstavníctve, činnosti medzinárodnej výstavníckej organizácie so sídlom 

v Paríži – BIE (Bureau International des Expositions), hospodárstve Slovenskej republiky, 

zahraničnej politike Slovenskej republiky, zahraničnom obchode, priamych zahraničných 

investíciách, cestovnom ruchu, svetovom hospodárstve, medzinárodných organizáciách 

a integračných zoskupeniach (EÚ, OECD, WTO, MMF, SB, EBRD, OSN), medzinárodnom 

platobnom styku, medzinárodnom hospodárstve a zmluvnom práve vrátane Viedenskej konvencie 

o diplomatických a konzulárnych stykoch, znalosť diplomatického protokolu, 

 ovládanie anglického jazyka pokročilá úroveň C - skúsený používateľ jazyka, úroveň C1, znalosť 

ďalšieho svetového jazyka je vítaná. 

 

 

4. Schopnosti a osobnostné vlastnosti: 
 

 komunikatívnosť, samostatnosť, riadiace a organizačné schopnosti a zručnosti, flexibilita, 

spoľahlivosť, zodpovednosť, asertívne vystupovanie, emocionálna stabilita, odolnosť voči záťaži. 

 IT zručnosti - Microsoft Office, Internet Explorer, MS Outlook,  

 vodičský preukaz skupiny B. 



 

 

5. Zoznam požadovaných dokladov: 

a) písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania, 

b) kópia dokladu o požadovanom vzdelaní, 

c) doklad o preukázaní ovládania anglického jazyka na pokročilej úrovni C - skúsený používateľ 

jazyka, úroveň C1, 

d) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, 

e) štruktúrovaný životopis, 

f) čestné vyhlásenie, v ktorom uchádzač čestne vyhlasuje, že: 

 je zdravotne spôsobilý na vykonávanie danej najnáročnejšej činnosti, 

 má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, 

 ovláda anglický jazyk na pokročilej úrovni C – skúsený používateľ jazyka, úroveň C1 (ak 

nepredloží doklad podľa písm. c),  

 všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé, 

g)  písomný súhlas uchádzača o tom, že Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky môže 

spracúvať osobné údaje uchádzača na účely výberového konania až do ukončenia výberového 

konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. 

 

Požadované doklady uvedené v bode 5. je potrebné doručiť do 30.05.2018 do 15.00 hodiny v zalepenej 

obálke s označením „VK na miesto generálneho komisára Svetovej výstavy EXPO 2020 Dubaj“ a 

„Obálku neotvárať“ na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, osobný úrad, Mlynské nivy 

44/a, 827 15 Bratislava 212. 

 
6. Termín uskutočnenia výberového konania:  

Výberové konanie sa uskutoční dňa 13.06.2018 o 10.00 h. v zasadačke č. 313 Ministerstva hospodárstva 
Slovenskej republiky, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212. Zaslaním písomnej žiadosti uchádzač 
berie na vedomie dátum a miesto uskutočnenia výberového konania. 

 
7. Priebeh a vyhodnotenie výberového konania: 

Splnenie určených požiadaviek na uchádzačov bude hodnotiť na výberovom konaní výberová komisia. 
Výberová komisia bude zložená z 3 členov s hlasovacím právom a 1 tajomníka komisie (určený 
zamestnanec osobného úradu MH SR bez hlasovacieho práva). Posúdenie zaslaných prihlášok a 
dokladov jednotlivými uchádzačmi vyhodnotia členovia výberovej komisie. Podklady im pripraví 
tajomník výberovej komisie. 

   
Výberové konanie bude pozostávať z overenia odborných znalostí, osobnostných predpokladov na 

osobnom pohovore pred 3 člennou výberovou komisiou.  

 

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

 

 

 

 

 

 


