
Názov obsadzovaných funkcií: referent oddelenia právneho

Platová trieda: 2

Počet obsadzovaných funkcií: 1

Funkcia spojená s pridelením strelnej zbrane: áno

Orgán finančnej správy: Colný úrad Bratislava
Oddelenie právne

Miesto výkonu práce: Bratislava

Druh štátnej služby: prípravná štátna služba

Stupeň oprávnenia na oboznamovanie sa s 
utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa 

Kvalifikačný predpoklad: minimálne úplne stredné vzdelanie, alebo vyššie odborné vzdelanie
Ďalšie požiadavky na vzdelanie: výhodou je vzdelanie v odbore právo

Znalosť zákonov: neurčuje sa

Termín výberového konania: 4.11.2021 o 8:00 hod

Miesto realizácie VK: Colný úrad Bratislava, Miletičova 42, 824 59 Bratislava

Overenie spĺňania požiadaviek: ovládanie štátneho jazyka  
schopnosti a osobnostné vlastnosti občana 
Previerka fyzickej zdatnosti      
psychologické vyšetrenie 

Zoznam dokumentov:
V prípade, že máte o uvedenú pozíciu záujem zašlite žiadosť o zaradenie do výberoveho konania a 
štruktúrovaný životopis na e-mailovú adresu:  vyberovekonaniecuba@financnasprava.sk

Termín na podanie žiadosti: najneskôr 01.11.2021 do 16:00 hod.
Hygienicko-bezpečnostné opatrenia    Vstup do budovy len s prekrytím horných dýchacích ciest rúškom. Dezinfekcia rúk (aj v prípade 

použitia jednorázových rukavíc) pri vstupe do budovy. Vlastné písacie pomôcky. V prípade 
prítomnosti príznakov akútneho respiračného ochorenia je účastník výberového konania povinný 
zostať v domácej izolácii, za takéhoto stavu Vaša účasť na výberom konaní nie je možná.   

Samostatné ucelené odborné činnosti na úseku správnych deliktov v súvislosti s porušením colných a daňových predpisov a vymáhania daňových a
colných nedoplatkov spojené s požiadavkou voľby správneho postupu z viacerých možných riešení, s novými premenlivými informáciami, ktoré sa
vykonávajú podľa metodických predpisov s presne stanovenými výstupmi na úrovni colného úradu. Odborná príprava rozhodnutí v prvom stupni
daňového, colného alebo správneho konania na úseku správnych deliktov v súvislosti s porušením colných a daňových predpisov a vymáhania daňových
a colných nedoplatkov so štandardizovaným výstupom na úrovni colného úradu.

Požadované vzdelanie:

Požiadavky

Informácie o výberovom konaní

Ďalšie informácie

Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica

Vyhlásenie výberového konania

Číslo výberového konania VK/21/2021/CÚBA

Hlavnou náplňou bude:



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., 
štátny občan Slovenskej republiky

Základná informácia o plate 791,00 € funkčný plat
+ prídavok  za výsluhu rokov (percentuálny podiel z funkčného platu v maximálnej výške 435,50 € 
odstupňovaný podľa dĺžky započítateľnej odbornej praxe) sa posudzuje individuálne.
+ hodnostný príplatok (od 81,50 € do 105,00 € v závislosti od dosiahnutého vzdelania)
+ osobný príplatok možno priznať najskôr  po uplynutí jedného mesiaca od prijatia do služobného 
pomeru.

Predpokladaný termín nástupu: 1.12.21

Kontaktná osoba: Mgr. Miroslava Menczerová, Mgr. Ľubomíra Állová
02/50263741, 02/5026 3740


