
Názov obsadzovanej funkcie: účtovník štátnych príjmov

Platová trieda: 1

Počet obsadzovaných funkcií: 1

Funkcia spojená s pridelením strelnej zbrane: nie

Orgán finančnej správy: Finančné riaditeľstvo SR, odbor účtovania štátnych príjmov, 

oddelenie účtovania štátnych príjmov Prešov

Miesto výkonu práce: Prešov

Druh štátnej služby: prípravná štátna služba 

Stupeň oprávnenia na oboznamovanie sa s 

tajovanými skutočnosťami:

nevyžaduje sa 

Kvalifikačný predpoklad: minimálne úplné stredné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie

Študijný odbor: neurčuje sa

Znalosť zákonov: Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení

Termín výberového konania: 04. 10. 2022 o 8:00 hod. (písomná časť)

Miesto realizácie VK: Daňový úrad Košice, Železničná 1, 041 90 Košice

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 na e-mailovú adresu: adriana.martakovahrickova@financnasprava.sk .      V 

predmete e-mailovej správy uveďte prosím číslo výberového konania.

Termín na podanie žiadosti: najneskôr do 30. 09. 2022 do 13:00 hod.

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 782,00 €

+ prídavok za výsluhu rokov (percentuálny podiel z funkčného platu v maximálnej výške 430,50 €, 

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: Mgr. Adriana Marťáková Hricková

02/ 4827 3079

Požadované vzdelanie:

Požiadavky

Informácie o výberovom konaní

Ďalšie informácie

• Práca v informačnom systéme zahŕňajúca odborné činnosti v oblasti účtovníctva štátnych príjmov.

• Realizácia platobného styku za daňovú časť finančnej správy – vytváranie prevodových príkazov na poukázanie  finančných prostriedkov daňovým subjektom. 

• Overenie zaplatenej úhrady vrátane zistenia detailov o platbe.

• Identifikácia neidentifikovaných platieb.

• Prevody dane z príjmov FO do rozpočtov obcí a VÚC.

• Preúčtovanie preukázania podielu zaplatenej dane na verejnoprospešný účel.

Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica

Vyhlásenie výberového konania

Číslo výberového konania VK/99/2022/FRSR

Hlavnou náplňou bude:


