
Názov obsadzovanej funkcie: generálny riaditeľ sekcie

Platová trieda: 7

Počet obsadzovaných funkcií: 1

Funkcia spojená s pridelením strelnej zbrane: nie

Orgán finančnej správy: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

sekcia informatiky

Miesto výkonu práce: Bratislava

Druh štátnej služby: dočasná štátna služba

Kvalifikačný predpoklad: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Znalosť zákonov:

Zákon č. 35/2019 Z.z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov

zákon č. 185/2015 Z. z. autorský zákon v znení neskorších predpisov,

zákon č. 18/2018  Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom 

trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách),                                                                                                                                                    

zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov

Schopnosti a osobnostné vlastnosti:
riadiace schopnosti, schopnosť zvládať pracovné zaťaženie, vysoká miera interaktívnej 

komunikácie a asertívnych postojov, manažérske zručnosti

Termín výberového konania: 09. 09. 2020 o 8:30 h

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

Forma výberu: 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. V predmete e-mailovej správy uveďte číslo 

výberového konania.

Termín na podanie žiadosti: najneskôr do 06. 09. 2020

Riadenie, organizovanie a koordinovanie činnosti v oblasti v oblasti účtovania štátnych príjmov, rozvoja a prevádzky informačných systémov, 

informačno-komunikačných technológií, podpory pre koncových používateľov a podpory IT služieb. Riadenie IT projektov realizovaných finančnou 

správou. Zabezpečovanie vypracovávania koncepčných a strategických materiálov, vypracovávania interných riadiacich aktov v pôsobnosti sekcie 

informatiky. Rozhodovanie o odborných otázkach patriacich do vecnej kompetencie sekcie informatiky. Navrhovanie zmeny procesov 

(optimalizácia, aktualizácia procesov, návrhy na zefektívnenie procesov), ktoré majú zásadný väčšinou prierezový charakter, t. j. dotýkajú sa 

viacerých procesov, ktoré patria do jeho vecnej pôsobnosti, vrátane návrhov opatrení na odstránenie nedostatkov v činnosti útvaru, vyplývajúcich 

z vykonaných kontrol. Zabezpečovanie výkonu verejnej moci elektronicky a elektronickej komunikácie orgánov verejnej moci navzájom v rozsahu 

vecnej pôsobnosti sekcie informatiky.

Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica

Vyhlásenie výberového konania

Číslo výberového konania VK/15/2020/FRSRBA

Hlavnou náplňou bude:

Požadované vzdelanie

Požiadavky

Informácie o výberovom konaní



Hygienicko-bezpečnostné opatrenia:    Vstup do budovy len s prekrytím horných dýchacích ciest (rúško prípad. šál, šatka, atď.). 

Dezinfekcia rúk (aj v prípade použitia jednorázových rukavíc) pri vstupe do budovy. Vlastné 

písacie pomôcky .                                                                               

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. 

Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami a stupeň oprávnenia: 

bezpečnostná previerka III. stupňa pre stupeň utajenia "Tajné" *

Základná informácia o plate 1340,50 €  (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: 15.9.2020

Kontaktná osoba: Mgr. Adriana Marťáková Hricková

02/ 4827 3079

Ďalšie informácie

* Úspešný uchádzač je povinný predložiť vedúcemu štátneho orgánu (prezidentovi finančnej správy) do 30 dní odo dňa vzniku služobného pomeru 

materiály na bezpečnostnú previerku podľa § 16 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


