MH Manažment, a.s.
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta člena Predstavenstva v spoločnosti

Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.,
so sídlom Vysoká 17, 811 06 Bratislava, IČO: 00 604 054

1. Predpoklady na výkon práce:
a) spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
b) bezúhonnosť preukázaná výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
c) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – právnické, ekonomické, technické alebo získané
v odbore zhodnom alebo príbuznom oblasti činnosti spoločnosti,
d) riadiaca prax minimálne 5 rokov,
e) min. 3 ročná odborná prax v oblasti finančného trhu,
f) povinnosť spĺňať a dodržiavať ustanovenia § 196 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov (Zákaz konkurencie)
2. Odborné znalosti: znalosť problematiky v oblasti obchodu, služieb, verejného obstarávania,
prenájmu nehnuteľností, prieskumu trhu, znalosť problematiky v oblasti riadenia a ekonomiky
podniku, znalosť základných princípov zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov (najmä II. časť Obchodného zákonníka – obchodné spoločnosti
a družstvo).
3. Požadované osobnostné predpoklady a zručnosti: riadiace a organizačné schopnosti
a zručnosti, komunikačné a prezentačné schopnosti, spoľahlivosť, dôveryhodnosť,
zodpovednosť, samostatnosť v rozhodovaní, adaptabilita, flexibilita, spoľahlivosť, asertívne
vystupovanie, emocionálna stabilita, odolnosť voči záťaži, rýchlosť a správnosť výkonu,
analytické myslenie.
4. Zoznam požadovaných dokladov zaslaných do výberového konania:

a) písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
b) profesijný životopis, (vlastnoručne podpísaný originál) s uvedením mena, priezviska,
trvalého pobytu, dátumu narodenia,
c) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
d) kópia dokladu o požadovanom vzdelaní (kópia diplomu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní),
e) doklad o min. 3 ročnej odbornej praxi v oblasti finančného trhu oblasti s krátkym
popisom náplne práce/rozsahu zodpovednosti,
f) čestné vyhlásenie o:
-

splnení požiadavky minimálne 5 rokov riadiacej praxe
spôsobilosti na právne úkony,
pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, v diplome a v životopise,
splnení podmienky zákazu konkurencie podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov, v prípade zvolenia za člena predstavenstva,

g) čestné písomné vyhlásenie navrhovanej osoby o tom, že súhlasí s voľbou, že spĺňa
požiadavky ustanovené zákonom o burze a že všetky ním uvedené údaje a
predložené doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé (podpis musí byť úradne overený)
h) písomný slobodne poskytnutý súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov (podľa
zákona SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov) uvedených v žiadosti o zaradenie do
výberového konania na obsadenie miesta člena Predstavenstva, v životopise, a v iných
dokladoch, ktoré boli uchádzačom poskytnuté v rámci výberového konania spoločnosti
MH Manažment, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, na účely
výberového konania s dobou spracúvania do ukončenia výberového konania.
Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na
adresu prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania
osobných údajov.
Požadované doklady uvedené v bode 4 je potrebné zaslať do 02.02.2021 v zalepenej obálke s označením
„VK na miesto člena predstavenstva spoločnosti Burza cenných papierov v Bratislave, a.s., so
sídlom Vysoká 17, 811 06 Bratislava, IČO: 00 604 054“ a „Obálku neotvárať“ na adresu MH
Manažment, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto.
5. Priebeh a vyhodnotenie výberového konania:
Posúdenie zaslaných prihlášok, dokladov jednotlivých uchádzačov a splnenie určených
požiadaviek na uchádzačov bude hodnotiť na výberovom konaní výberová komisia, ktorú určí
predstavenstvo MH Manažment a. s.. Podklady pripraví tajomník výberovej komisie, pričom
tajomník výberovej komisie nemá hlasovacie právo vo výberovom konaní.
Výberové konanie pozostáva z overenia odborných znalostí, osobnostných predpokladov na
osobnom pohovore pred výberovou komisiou, ktorý sa uskutoční dňa 11.02.2021 o 12:30 hod..
Výberová komisia spracuje zoznam úspešných kandidátov výberového konania a predloží ho
predstavenstvu MH Manažment, a. s. O nominácii zástupcov MH Manažment, a.s. do
predstavenstva spoločnosti Burza cenných papierov v Bratislave, a.s., z predloženého
zoznamu rozhodne jediný akcionár spoločnosti Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.,
tzn. MH Manažment, a. s.
6. Termín uskutočnenia výberového konania: 11.02.2021 od 12.30 hod. online

prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. Uchádzač dostane od spoločnosti
MH Manažment, a.s. informáciu o spôsobe napojenia sa na Microsoft Teams.
Zaslaním písomnej žiadosti uchádzač berie na vedomie dátum a spôsob
uskutočnenia výberového konania.
Bližšie informácie na: mhmanazment@mhmanazment.sk

JUDr. Andrej Holák.
podpredseda predstavenstva
MH Manažment, a.s.

