
Názov obsadzovaných funkcií: koordinátor projektových činností

Platová trieda: 5

Počet obsadzovaných funkcií: 1

Funkcia spojená s pridelením strelnej zbrane: nie

Orgán finančnej správy: Finančné riaditeľstvo SR, sekcia informatiky, odbor stratégie a rozvoja IT služieb,

oddelenie podpory projektov a riadenia výkonnosti

Miesto výkonu práce: Banská Bystrica

Druh štátnej služby:

dočasná štátna služba na zastupovanie príslušníka finančnej správy, 

ktorý je na materskej alebo rodičovskej dovolenke 

Stupeň oprávnenia na oboznamovanie sa s 

utajovanými skutočnosťami:
nevyžaduje sa 

Kvalifikačný predpoklad: VŠ  vzdelanie II. stupňa

Študijný odbor: neurčuje sa

Termín výberového konania: 1.12.2020,  o 9:00 hod. (písomná časť)

Miesto realizácie VK:

Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, 

veľká zasadačka na 4. poschodí.

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  25.11.2020 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.

VK/22/2020/FRSRBBČíslo výberového konania

Ďalšie informácie

Informácie o výberovom konaní

Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica

Vyhlásenie výberového konania

Hlavnou náplňou bude:

Definovanie metodiky a štandardov programového a projektového riadenia FR SR. Zabezpečovanie tvorby a správy projektového portfólia FRSR. 

Získavanie informácií o využívaní finančných zdrojov z fondov EÚ na realizáciu projektov. Príprava podkladov k možnosti realizácie projektov. 

Komunikovanie pri príprave a realizácii projektov so spolufinancujúcimi, riadiacimi organizáciami a zúčastnenými stranami.  Vykonávanie rol projektového 

manažmentu, monitorovanie stavu určených projektov a pripravovanie informácií o stave ich realizácie. Metodická podpora v oblasti projektového 

riadenia. Odborná príprava a školenia v oblasti projektového riadenia. Zabezpečovanie činnosti projektovej kancelárie. Tvorba procesného modelu FS za 

určené oblasti. Navrhovanie merateľných ukazovateľov na dosiahnutie zvyšovania výkonnosti FS, monitorovanie a hodnotenie  výkonnosti FS. 

Vypracovávanie návrhov a hodnotenie Koncepcie rozvoja finančnej správy a ďalších koncepčných materiálov FR SR.

Požadované vzdelanie:



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 €

+ 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: 15.1.2021

Kontaktná osoba: Ing. Silvia Šuleková

048/4393 633


