
Názov obsadzovanej funkcie: referent IK

Platová trieda: 4

Počet obsadzovaných funkcií: 1

Funkcia spojená s pridelením strelnej zbrane: áno

Orgán finančnej správy: Kriminálny úrad finančnej správy

oddelenie boja proti internetovej kriminalite, úsek colnej a daňovej kriminality

Miesto výkonu štátnej služby: Bratislava

Druh štátnej služby: prípravná štátna služba

Kvalifikačný predpoklad: VŠ I. stupňa alebo VŠ II. stupňa

Ďalšie požiadavky na vzdelanie nie

Znalosť zákonov:

Termín výberového konania: 05.12.2019 o 9,00 hod.

Miesto realizácie VK: Kriminálny úrad finančnej správy, Bajkalská 24, 824 97 Bratislava

Overenie spĺňania požiadaviek: ovládanie štátneho jazyka

schopnosti a osobnostné vlastnosti občana
psychologické vyšetrenie
previerka fyzickej zdatnosti

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

a štruktúrovaný životopis na e-mailovú adresu: Katarina.Stepanovska@financnasprava.sk, 

Eva.Szaboova@financnasprava.sk

Termín na podanie žiadosti: najneskôr dňa   02.12.2019 (pondelok)

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

štátneho jazyka, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, ku dňu vzniku SP 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 830,00 €

+ 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.                                                                                                                 

+ osobitný príplatok

Predpokladaný termín nástupu: 1.1.2020

Kontaktná osoba: Mgr. Eva Szabóová                    Katarína Štepanovská

02/58251238                              02/58251257

Informácie o výberovom konaní

Požiadavky

•   Samostatné ucelené odborné činnosti vo vymedzenom úseku štátnej služby vykonávané podľa individuálne stanovených postupov vopred 

neurčeným spôsobom na úrovni príslušného orgánu finančnej správy.                                                                                                                  • 

Odhaľovanie a dokumnetovanie trestných činov spáchaných prostredníctvom internetu v súvislosti s porušením daňových predpisov v oblasti dane z 

pridanej hodnosty a spotrebných daní,                  

porušením colných predpisov a predpisov v oblasti práva duševného vlastníctva vykonávané podľa individuálne stanovených postupov vopred 

neurčeným spôsobom na úrovni KÚ FS.                  

•  Vyhľadávanie, vyhodnocovanie a analyzovanie informácií o možnej trestnej činnosti v prostredí internetu .                 

•  Spolupráca s ostatnými organizačnými útvarmi, inými orgánmi a organizáciami pri plnení úloh.                 

                                                              

Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica

Vyhlásenie výberového konania

Hlavnou náplňou bude:

Požadované vzdelanie:

VK/12/2019/KÚFSČíslo výberového konania

Ďalšie informácie

                                                                                  + hodnostný príplatok


