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Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako zakladateľ štátneho podniku 

Slovensky vodohospodársky podnik, štátny podnik vypisuje v zmysle zákona 

č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku výberové konanie na obsadenie pozície generálny 

riaditeľ štátneho podniku Slovensky vodohospodársky podnik, štátny podnik so sídlom 

v Banskej Štiavnici 

 

Náplň práce:  
- riadenie štátneho podniku v zmysle hlavného zamerania a to najmä zabezpečovanie 

starostlivosti o vodné toky a na nich vybudovaný hmotný investičný majetok, manažment 

starostlivosti  

o kvantitu a kvalitu povrchových a podzemných vôd. Riadenie časti činností Slovenského 

vodohospodárskeho podniku, š.p., ktoré majú charakter výkonov vo verejnom záujme a to 

predovšetkým protipovodňová ochrana a vytváranie plavebných podmienok. 

 

Požadované kvalifikačné predpoklady:  
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického, právneho, technického, 

prírodovedeckého, zamerania najmä v odbore zameranom na vodné hospodárstvo, ekológiu, 

environmentalistiku, životné prostredie alebo manažment. 

 

Špecifické kritériá a požiadavky na uchádzačov: 
- odborná prax minimálne 10 rokov ( najmä v  oblasti právo, ekonómia, manažment, životné 

prostredie - v oblasti ochrany vôd,  

- riadiaca prax minimálne 3 roky v oblasti vodného hospodárstva, 

- odborná spôsobilosť, súvisiaca s činnosťou na úseku ochrany vôd vítaná, napr. odborná 

spôsobilosť pre výkon technicko-bezpečnostného dohľadu na vodných stavbách, odborná 

spôsobilosť na vedenie malých plavidiel, a pod.,  

- znalosť zákona o štátnom podniku, zákona o účtovníctve, právnych predpisov o vodách, 

zákona o správnom konaní, zákonníka práce, Obchodného zákonníka, zákona o správe 

majetku štátu, zákona o verejnom obstarávaní, 

- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 

- osobná integrita, bezúhonnosť, dôveryhodnosť, riadiace schopnosti, komunikatívnosť, 

emocionálna stabilita, rozvinuté interpersonálne zručnosti, 

- znalosť legislatívy Európskej únie v oblasti vodného hospodárstva súvisiacej s činnosťou 

štátneho podniku. 

 

Iné kritériá a požiadavky: povinnosť spĺňať podmienky zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov ako aj zákona č. 111/1990 Zb. 

o štátnom podniku v znení neskorších predpisov. 

 

 



Zoznam požadovaných dokladov pre uvedenú obsadzovanú funkciu: 

- žiadosť o zaradenie do výberového konania, 

- originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace, resp. notársky overená kópia, 

- profesijný štruktúrovaný životopis s podrobným rozpisom odbornej a riadiacej praxe, 

- predloženie návrhu koncepcie rozvoja podniku (v rozsahu minimálne 5 strán), 

- kópia diplomu, osvedčujúceho požadované kvalifikačné predpoklady, 

- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predkladaných údajov a podkladov,  

- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,  

- písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania 

v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zašlú uchádzači 

(do 10 pracovných dní od vyhlásenia výberového konania 8. júna 2020) na adresu: 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, osobný úrad, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 

35 Bratislava s označením na obálke (VK – generálny riaditeľ štátneho podniku SVP, š. p. 

Banská Štiavnica). 

Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni. 

Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania 

zaradení. Taktiež nebudú akceptované prihlášky zaslané elektronickou formou.  

Kontaktná osoba: PhDr. Jana Hruštincová, č.tel.: 02/5956 23 69, 

jana.hrustincova@enviro.gov.sk 

v Bratislave, dňa 25. mája 2020  

 

Ján B U D A J 

    minister 
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