
Názov obsadzovaných funkcií: referent

Platová trieda: 3

Počet obsadzovaných funkcií: 1

Funkcia spojená s pridelením strelnej zbrane: nie

Orgán finančnej správy: Úrad pre vybrané hospodárske subjekty, kancelária riaditeľa

Miesto výkonu práce: Bratislava

Druh štátnej služby: dočasná štátna služba na zastupovanie príslušníka finančnej správy, ktorý 

je na  materskej dovolenka alebo na rodičovskej dovolenke

Kvalifikačný predpoklad: úplne stredné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie

Termín výberového konania: 28.11.2019 o 8:00 h

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

Overenie spĺňania požiadaviek: ovládanie štátneho jazyka                                                                                                  

schopnosti a osobnostné vlastnosti občana

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: najneskôr dňa 25.11.2019

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 774,50 €

+ 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: 15.12.2019

Kontaktná osoba: Mgr. Adriana Marťáková Hricková

02/ 4827 3079

● Zabezpečovanie spracovávania samostatných analýz, štatistických prehľadov a správ za Úrad pre vybrané hospodárske

   subjekty.

● Sumarizovanie výstupov pre potreby riaditeľa. 

● Zabezpečovanie dodržiavania ustanovení všeobecného nariadenia o ochrane údajov a zákona o ochrane osobných

    údajov. 

● Zabezpečenie spracovávania, vydávania a evidencie interných riadiacich aktov. 

● Poskytovanie súčinnosti  pri vybavovaní dožiadaní od súdov, orgánov činných v trestnom konaní a pod. 

● Vykonávanie ďalších administratívnych úkonov súvisiacich s agendou kancelárie riaditeľa.

Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica

Vyhlásenie výberového konania

Číslo výberového konania VK/23/2019/ÚVHS

Hlavnou náplňou bude:

Požadované vzdelanie:

Informácie o výberovom konaní

Ďalšie informácie


