
Názov obsadzovanej voľnej 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 vymáhania a exekúcie
Miesto výkonu práce: Bratislava
Druh štátnej služby: dočasná štátna služba
Stupeň oprávnenia na oboznamovanie sa s 
utajovanými skutočnosťami:

vyžaduje sa bezpečnostná previerka II. stupňa pre stupeň utajenia  "Dôverné" *

Kvalifikačný predpoklad: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Študijný odbor: neurčuje sa

Znalosť zákonov: ● Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
● Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov
● Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
● Zákon č. 466/2009 Z. z. o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných 
pohľadávok a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
● Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 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: 10.11.2021 od 8:00 h. 
Miesto realizácie VK: Finančné riaditeľstvo SR, Mierová 23, 815 11 Bratislava
Overenie spĺňania požiadaviek: ovládanie štátneho jazyka

odborné vedomosti
schopnosti a osobnostné vlastnosti občana

Zoznam dokumentov: V prípade, že máte o uvedenú pozíciu záujem zašlite žiadosť o zaradenie do výberového konania , 
štruktúrovaný životopis a prezentáciu vízie na e-mailovú adresu: 
adriana.martakovahrickova@financnasprava.sk.  V predmete e-mailovej správy uveďte číslo 
výberového konania.

Termín na podanie požadovaných dokumentov: najneskôr do 02.11.2021 
Hygienicko-bezpečnostné opatrenia:    Vstup do budovy len s prekrytím horných dýchacích ciest rúškom. Dezinfekcia rúk  pri vstupe do 

budovy. Vlastné písacie pomôcky.                                                                    

Podmienky prijatia: bezúhonnosť, spoľahlivosť, psychofyziologické overenie pravdovravnosti, zdravotná a duševná 
spôsobilosť na funkciu, ovládanie štátneho jazyka, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, ku 
dňu vzniku služobného pomeru nie je členom politickej strany alebo politického hnutia a nie je 
poberateľom výsluhového dôchodku podľa zákona č. 328/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov

Základná informácia o plate 1 340,50 €

Informácie o výberovom konaní

Ďalšie informácie

Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica
Vyhlásenie výberového konania

Hlavnou náplňou bude:

Koordinovanie celoštátneho a medzištátneho systému na úseku vymáhania a exekúcie s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie 
zložité a rozsiahle systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami na rozhodnutia s celoštátnym alebo medzinárodným dosahom na úrovni 
Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky.

●  Riadenie, organizovanie a koordinovanie plnenia služobných úloh v oblasti vymáhania (vrátane medzinárodného vymáhania), koordinácie daňových exekúcií 
a analytickej činnosti v tejto oblasti. 
● Koncepčné riadenie a  metodické usmerňovanie činnosti daňových úradov v oblasti vymáhania (vrátane medzinárodného vymáhania) a koordinácie 
daňových exekúcií, vrátane zabezpečovanie metodického dohľadu na daňových úradoch. 
● Zabezpečovanie vypracovávania koncepčných materiálov a interných riadiacich aktov v oblasti vymáhania a koordinácie daňových exekúcií vrátane 
medzinárodného vymáhania. 
●  Kontrola plnenia úloh na úseku vymáhania a koordinácie daňových exekúcií, vrátane stanovovania strategických cieľov sekcie a vyhodnocovania činnosti 
daňových úradov v tejto oblasti. 
●  Participovanie na tvorbe stratégie daňovej politiky. 
●  Zabezpečovanie vypracovávania stanovísk a pripomienok k odborným materiálom finančnej správy, dohodám a zmluvám týkajúcich sa poskytovania 
údajov v pôsobnosti sekcie. 
●  Predkladanie návrhov na legislatívne zmeny súvisiacich právnych predpisov vrátane pripomienkovania návrhov na legislatívne zmeny. 
●  Plnenie úloh nadriadeného v zmysle pracovnoprávnych a iných všeobecne záväzných právnych predpisov a interných riadiacich aktov, plnenie ďalších 
služobných úloh podľa pokynov príslušného nadriadeného.

Požadované vzdelanie:

VK/30/2021/FRSRBAČíslo výberového konania

Požiadavky

Predloženie vízie riadenia sekcie vymáhania a exekúcie, formou prezentácie, elektronicky najneskôr do 02.11.2021.



+ prídavok  za výsluhu rokov (percentuálny podiel z funkčného platu v maximálnej výške 737,50 €, 
odstupňovaný podľa dĺžky započítateľnej praxe) sa posudzuje individuálne
+ osobný príplatok možno priznať najskôr  po uplynutí jedného mesiaca od prijatia do služobného 
pomeru
+ príplatok za riadenie v sume 300,00 €

Predpokladaný termín nástupu: 15.12.21
Kontaktná osoba: Mgr. Adriana Marťáková Hricková

02/ 4827 3079

* 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. 


