
Názov obsadzovanej funkcie: daňový špecialista, analytik

Platová trieda: 5

Počet obsadzovaných funkcií: 1

Funkcia spojená s pridelením strelnej zbrane: nie

Orgán finančnej správy: Úrad pre vybrané hospodárske subjekty

oddelenie podporných činností a analýz

Miesto výkonu práce: Bratislava

Druh štátnej služby: prípravná štátna služba

Kvalifikačný predpoklad: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Termín výberového konania: 9.10.2019  o 8:30 h 

Miesto realizácie VK: Finančné riaditeľstvo SR, Mierová 23, 815 11 Bratislava

Overenie spĺňania požiadaviek: ovládanie štátneho jazyka                                                                                                          

schopnosti a osobnostné vlastnosti občana

odborné vedomosti

Zoznam dokumentov: V prípade, že máte o uvedenú pozíciu záujem zašlite žiadosť o zaradenie do výberoveho 

konania  a štruktúrovaný životopis na e-mailovú adresu: 

adriana.martakovahrickova@financnasprava.sk

Termín na podanie žiadosti: 5.10.2019

Podmienky prijatia: bezúhonnosť, spoľahlivosť, zdravotná a duševná spôsobilosť na funkciu, ovládanie 

štátneho jazyka, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, ku dňu vzniku nie je 

členom politickej strany alebo politického hnutia a nie je poberateľom výsluhového 

dôchodku podľa zákona č. 328/2002 Z.z. 

Základná informácia o plate 942,00 €  ( podľa § 161 zákona č. 35/2019 Z.z.)

+ prídavok  za výsluhu rokov (percentuálny podiel z funkčného platu odstupňovaný podľa dĺžky 

započítateľnej odbornej praxe) sa posudzuje individuálne.

+ osobný príplatok možno priznať najskôr  po uplynutí jedného mesiaca od prijatia do služobného 

pomeru.

Predpokladaný termín nástupu: 1.11.2019

Kontaktná osoba: Mgr. Adriana Martáková Hricková

02/ 4827 3079

● Konzultačná činnosť a vypracovávanie odborných stanovísk za účelom zabezpečenia jednotného uplatňovania daňových

    predpisov (vrátane prednášok k ich novelám) na Úrade pre vybrané hospodárske subjekty. 

● Vypracovávanie metodických dopytov, podieľanie sa na spracovaní návrhov na legislatívne úpravy právnych predpisov 

    a metodických materiálov.  

● Spracovávanie komplexných analýz a vyhodnotení činnosti za Úrad pre vybrané hospodárske subjekty. 

● Vypracovávanie podkladov pre výber daňových subjektov na kontrolu,  pre rozpis ukazovateľov v oblasti kontrolnej 

    činnosti a predkladanie návrhov na nové kontrolné postupy.

Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica

Vyhlásenie výberového konania

Číslo výberového konania VK/17/2019/ÚVHS

Hlavnou náplňou bude:

Požadované vzdelanie:

Informácie o výberovom konaní

Ďalšie informácie


