
 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku vyhlasuje 

výberové konanie č. VK/MK/2020/1 na obsadenie funkcie 

člena dozornej rady štátneho podniku Mincovňa Kremnica 

 

Názov a sídlo podniku: Mincovňa Kremnica š. p., Štefánikovo námestie 25/24, 967 01 Kremnica 

Požadovaný kvalifikačný predpoklad: Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa 

Počet obsadzovaných funkcií: 1 

Špecifické kritériá a požiadavky: všeobecná znalosť zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení 

neskorších predpisov, zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, zákona 

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Iné kritériá a požiadavky: povinnosť spĺňať podmienky podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. v znení 

ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a 

bezúhonnosť. 

Zoznam požadovaných dokladov pre obsadzovanú pozíciu: 

- žiadosť o zaradenie do výberového konania, 
- originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace, resp. notársky overená kópia, 
- profesijný štruktúrovaný životopis, 
- kópia diplomu, osvedčujúceho požadovaný kvalifikačný predpoklad, 
- čestné vyhlásenie o pravdivosti predložených údajov a podkladov, 
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, 
- písomný súhlas so spracovávaním osobných údajov za účelom výberového konania v súlade 

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

Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: do 10. júla 2020 

Kontaktná osoba: JUDr. Zuzana Pániková, tel.: 02/59585213, e-mail: zuzana.panikova@mfsr.sk. 

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

Ministerstvo financií Slovenskej republiky, kancelária generálneho tajomníka služobného úradu, Štefanovičova 5, 

817 82 Bratislava, s označením na obálke výberové konanie č. VK/MK/2020/1. 

Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni. Uchádzači, ktorí zašlú 

prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradení. Prihlášky zaslané elektronickou 

formou taktiež nebudú akceptované. 
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