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VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA
SOCIÁLNEJ POISŤOVNE

Dôvod predloženia:

Materiál obsahuje:

v súlade s § 123 ods. 2 písm. h)
zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom
poistení v znení neskorších zmien
a doplnkov

1. Návrh uznesenia Dozornej rady
Sociálnej poisťovne
2. Predkladaciu správu
3. Zoznam uchádzačov na obsadenie
funkcie hlavného kontrolóra
Sociálnej poisťovne

Materiál predkladá:
JUDr. Ján Richter
predseda Dozornej rady
Sociálnej poisťovne

BRATISLAVA
apríl 2014

Návrh uznesenia
Dozornej rady Sociálnej poisťovne

Dozorná rada Sociálnej poisťovne
a) berie na vedomie
zoznam uchádzačov na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra Sociálnej
poisťovne,
b) vykonala voľbu
z prihlásených uchádzačov na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra Sociálnej
poisťovne,
c) zvolila
do funkcie hlavného kontrolóra Sociálnej poisťovne .................................

Predkladacia správa

V súlade s § 123 ods. 2 písm. h) zákona č. 461/2003 Z. z. č. 461/2003 Z. z.
o sociálnom poistení v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zákon“)
predkladám na zasadnutie Dozornej rady Sociálnej poisťovne informáciu súvisiacu
s voľbou hlavného kontrolóra Sociálnej poisťovne.
Inzerát na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra bol uverejnený v dennej tlači
(Hospodárske noviny) a elektronicky na stránke www.socpoist.sk dňa 24. januára
2014 s požiadavkou zaslania písomných prihlášok do prijímacieho konania do 5
pracovných dní od zverejnenia.
Zákonné požiadavky na uchádzačov o funkciu hlavného kontrolóra Sociálnej
poisťovne, ktoré boli uvedené v inzeráte, vyplývajú z § 245b ods. 2 zákona

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,

najmenej desať rokov praxe v oblasti finančnej kontroly a vnútorného auditu,

v profesijnom životopise je potrebné uviesť špecifikáciu konkrétnych
pracovných činností,

morálna a občianska bezúhonnosť doložená výpisom z registra trestov nie
starším ako 3 mesiace.
Do prijímacieho konania na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra Sociálnej
poisťovne sa prihlásili traja uchádzači: Ing. Kostúrová Oľga, Ing. Tibor Kašiak
a Ing. Ján Vrbacký.
Zoznam prihlásených uchádzačov zoradených podľa dátumu doručenia
prihlášky
je
súčasťou
materiálu.

