
Názov obsadzovanej funkcie: koordinátor exekúcie

Platová trieda: 5

Počet obsadzovaných funkcií: 1

Funkcia spojená s pridelením strelnej zbrane: nie

Orgán finančnej správy: Finančné riaditeľstvo SR, sekcia vymáhania a exekúcie,

odbor koordinácie daňových exekúcií, oddelenie podpory výkonu činností

Miesto výkonu práce: Banská Bystrica

Druh štátnej služby: prípravná štátna služba 

Stupeň oprávnenia na oboznamovanie sa s 

tajovanými skutočnosťami:

nevyžaduje sa

Kvalifikačný predpoklad: vysokoškolské  vzdelanie  II. stupňa

Študijný odbor: neurčuje sa

Znalosť zákonov: Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 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.

Požiadavky na uchádzača (výhodou): počítačová zručnosť: Word, Excel, internet, práca a správa súborov, vytváranie prezentácie, Access.

Termín výberového konania: 4. 10. 2022 o 9:00 hod. (písomná časť)

Miesto realizácie VK: Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica

Overenie spĺňania požiadaviek: ovládanie štátneho jazyka                                                                                                               

schopnosti a osobnostné vlastnosti občana

odborné vedomosti

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

štruktúrovaný životopis na e-mailovú adresu: vyberovekonaniefrsrbb@financnasprava.sk

Termín na podanie žiadosti: najneskôr dňa 28.9.2022 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 služobného pomeru uchádzač 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 1 068,00 €

+ prídavok za výsluhu rokov (percentuálny podiel z funkčného platu v maximálnej výške 587,50 €, 

odstupňovaný podľa dĺžky započítateľnej praxe) sa posudzuje individuálne

+ osobný príplatok možno priznať najskôr  po uplynutí jedného mesiaca od prijatia do služobného pomeru.

Predpokladaný termín nástupu: 1.11.2022

Kontaktná osoba: Ing. Silvia Šuleková

048/43 93 633

• Koordinovanie vykonávania štátnej služby na úseku daňového exekučného konania, záložného práva, konkurzu, reštrukturalizácie, oddlženia a 

medzinárodného vymáhania na úrovni Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky.

• Špecializovaná činnosť na úseku daňovo exekučného konania, záložného práva, konkurzu, reštrukturalizácie, oddlženia a medzinárodného vymáhania 

spočívajúca najmä v analytickej a syntetickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave stanovísk, podkladov na rozhodovanie 

v pôsobnosti Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky.

• Vypracovávanie štatistických prehľadov a analýz v oblasti daňových a nedaňových nedoplatkov na základe predložených požiadaviek. 

• Vypracovávanie analýz, správ a podkladov  pre koncepiu vymáhania daňových a nedaňových nedoplatkov a zásadných materiálov súvisiacich 

s koncepciou a stratégiou vymáhania daňových a nedaňových nedoplatkov.

Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica

Vyhlásenie výberového konania

Číslo výberového konania VK/97/2022/FRSR

Hlavnou náplňou bude:

Požadované vzdelanie:

Informácie o výberovom konaní

Ďalšie informácie

Požiadavky


