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OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA
Slovenský zväz chovateľov poštových holubov na základe uznesenia prezídia Zväzu vyhlasuje
výberové konanie na prevádzkovateľa Medzinárodnej testovacej stanice poštových holubov,
ktorá sa nachádza v areáli Agrokomplexu – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik, Výstavná 4, Nitra
1.Kritériá a požiadavky.
a/ Do výberového konania sa môžu prihlásiť právnické a fyzické osoby, ktoré majú odborné
predpoklady úspešne zabezpečiť prevádzku testovacej stanice.
b/ Hodnoverné referencie o schopnosti zvládnuť prevádzku testovacej stanice.
c/ Spracovaný projekt na prevádzku MTC.
d/ Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.
e/ U fyzických osôb doklad o bezúhonnosti.
2.Zoznam požadovaných dokladov.
a/ Písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní s uvedením kontaktov ‐ e‐mailová adresa,
telefonický kontakt.
b/ Súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona
č.122/2013 Z .z. o ochrane osobných údajov a o zmene o doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
3.Špecifické podmienky Slovenského zväzu chovateľov poštových holubov pre záujemcov
o prevádzkovanie MTC .
a/ Udržiavať Medzinárodnú testovaciu stanicu poštových holubov v plne funkčnom
prevádzkovateľnom stave po celú dobu fungovania na pozícií prevádzkovateľa.
b/ Možnosť zapojiť testovaciu stanicu do seriálu GRAND – PRIX FCI.
c/ Propagovať Slovensko a SZ CHPH pri súťažiach a vydávaných materiáloch.
4.Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní.
Uzávierka prijímania žiadosti je 31.07. 2017. Do uvedeného termínu musí byť žiadosť doručená na
sekretariát Slovenského zväzu chovateľov poštových holubov. Na neskôr doručenie žiadosti do
výberového konania sa nebude prihliadať.
Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné doručiť v zalepenej obálke označenej heslom
VÝBEROVÉ KONANIE MTC na adresu :
Slovenský zväz chovateľov poštových holubov
Akademická 4
949 01 Nitra
alebo doručiť osobne v zalepenej obálke.
5.Dátum a miesto konania výberového konania.
Výberové konanie sa uskutoční v čase od 31. 07. do 05. 09. 2017. Záujemcom prevádzkovanie MTC
bude zaslaná pozvánka (prostredníctvom elektronickej pošty) na výberové konanie so spresnením
miesta konania ďalšími pokynmi. Účasť na výberovom konaní bude umožnená všetkým uchádzačom,
ktorí splnia podmienky v tomto vyhlásení.

V Stráňavách 14. mája 2017

RNDr. Daniel Dudzik
prezident SZ CHPH

