
Názov obsadzovaných funkcií: analytik

Platová trieda: 5

Počet obsadzovaných funkcií: 1

Funkcia spojená s pridelením strelnej zbrane: nie

Orgán finančnej správy: Finančné riaditeľstvo SR, sekcia boja proti podvodom a analýzy rizík,

odbor analýz a prognóz, oddelenie analýz a prognóz

Miesto výkonu práce: Banská Bystrica

Druh štátnej služby: prípravná štátna služba

Kvalifikačný predpoklad: vysokoškolské  vzdelanie II. stupňa

Študijný odbor: neurčuje sa

Termín výberového konania: 07.10.2020,  o 9:00 h (písomná časť)

Miesto realizácie VK: Finančné riaditeľstvo SR, Wolkerova 34, 974 04 Banská Bystrica

Overenie spĺňania požiadaviek: ovládanie štátneho jazyka                                                                                            

schopnosti a osobnostné vlastnosti občana

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

konania  a štruktúrovaný životopis na e-mailovú adresu: 

vyberovekonaniefrsrbb@financnasprava.sk

Termín na podanie žiadosti: najneskôr do  05.10.2020 do 13:00 hod.

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

šatka, atď.),                                                                                                                  

Dezinfekcia rúk (aj v prípade použiatia jednorázových rukavíc) pri vstupe do 

budovy.

Vlastné písacie pomôcky.                                                                                   

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 

služobného pomeru 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 1 036,50 €

Informácie o výberovom konaní

Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica

Vyhlásenie výberového konania

Hlavnou náplňou bude:

• príprava analytických a štatiastických materiálov v oblasti daňových príjmov a daňových nedoplatkov. 

• analýza dańových priznaní a iných dostupných údajov s cieľom vyhodnocovať správanie a rizikovosť daňových subjektov.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

• krátkodobé odhady daňových výnosov pre potreby štátnej pokladnice.

• odhad akruálnych a hotovostných daňových príjmov štátneho rozpočtu SR v rámci súčinnosti predpovedania príjmov verejného rozpočtu Inštitútom 

finančnej politiky MF SR. 

• spolupráca s ostatnými organizačnými útvarmi na príprave opatrení v oblasti boja proti daňovým únikom. 

• príprava podkladov v rámci pripomienkového konania k legislatívnym návrhom. 

Požadované vzdelanie:

VK/18/2020/FRSRBBČíslo výberového konania

Ďalšie informácie



+ 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: 1.11.2020

Kontaktná osoba: Ing. Andrea Leitlová

048/4393 743


