
Názov obsadzovanej funkcie: analytik

Platová trieda: 5

Orgán finančnej správy: Finančné riaditeľstvo SR

sekcia boja proti podvodom a analýzy rizík, odbor boja proti podvodom, 

oddelenie boja proti podvodom

Miesto výkonu štátnej služby: Banská Bystrica

Druh štátnej služby: dočasná štátna služba 

Kvalifikačný predpoklad: minimálne vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Ďalšie požiadavky na vzdelanie nie

Znalosť zákonov:

č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov, č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 

predpisov, č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Termín výberového konania: 25.9.2019 o 9:00 (písomná časť)

Miesto realizácie VK:

Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, zasadačka č. 409 na 4. 

poschodí

Forma výberu: Písomná časť - test na overenie ovládania štátneho jazyka, test na overenie odborných 

vedomostí

Ústná časť - osobný pohovor s uchádzačom

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

konania  a štruktúrovaný životopis na e-mailovú adresu: andrea.leitlova@financnasprava.sk

Termín na podanie žiadosti: najneskôr 22.9.2019 do 13:00 hod.

Pozvánky už nebudú posielané

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, 

Základná informácia o plate 942,00 €

+ 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.

Predpokladaný termín nástupu: 1.10.2019

Kontaktná osoba: Ing. Andrea Leitlová

048/4393743

● Práca s informačnými systémami, spracúvanie a vyhodnocovanie údajov. 

● Analytická a syntetická činnosť.

● Príprava odborných vyjadrení, stanovísk, podkladov a iných výstupov. 

Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica

Vyhlásenie výberového konania

Číslo výberového konania VK/12/2019/FRSRBB

Hlavnou náplňou bude:

Požadované vzdelanie:

Informácie o výberovom konaní

Ďalšie informácie

Požiadavky:


