
Názov obsadzovanej funkcie: správca I

Platová trieda: 1

Počet obsadzovaných funkcií: 1

Funkcia spojená s pridelením strelnej zbrane: nie

Orgán finančnej správy: Daňový úrad Trnava

úsek správy daní, oddelenie správy daní 7

Miesto výkonu práce: Senica

Druh štátnej služby: prípravná štátna služba

Stupeň oprávnenia na oboznamovanie sa s 

utajovanými skutočnosťami:

nevyžaduje sa 

Kvalifikačný predpoklad: úplné stredné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie

Študijný odbor: neurčuje sa

Termín výberového konania: 17. 02. 2023 o 8:30 hodine (písomná časť)

Miesto realizácie VK: Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1, 917 65  Trnava

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 (predpísané tlačivo) a

štruktúrovaný životopis na e-mailovú adresu: vyberovekonaniedutt@financnasprava.sk. V predmete e-mailovej

správy uveďte číslo výberového konania.

Termín na podanie žiadosti: najneskôr do 13. 02. 2023

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 1 037,00 €

(z toho 837,00 € funkčný plat, 200,00 € minimálna výška osobného príplatku, ktorý možno priznať najskôr po uplynutí

jedného mesiaca od prijatia do služobného pomeru v závislosti od kvality plnenia služobných úloh)

+ 460,50 € maximálna výška prídavku za výsluhu rokov (percentuálny podiel z funkčného platu odstupňovaný podľa

dĺžky započítateľnej praxe) sa posudzuje individuálne

Predpokladaný termín nástupu: 15. 03. 2023

Kontaktné osoby: Ing. Kristína Urbanovičová, PhD., Ing. Mária Krupová

033/5900236, 033/5900281

Požadované vzdelanie:

Informácie o výberovom konaní

Ďalšie informácie

Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica

Vyhlásenie výberového konania

Číslo výberového konania VK/7/2023/DÚTT

Hlavnou náplňou bude:

● Poskytovanie základných informácií o právach a povinnostiach daňového subjektu k daniam a poplatkom. 

●  Vydávanie, preberanie a formálna kontrola všetkých typov daňových dokumentov s výnimkou registračných tlačív. 

●  Skenovanie daňových priznaní, hlásení a prehľadov, vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane, účtovných  výkazov a ďalších vstupných dokumentov. 

● Vydávanie potvrdení na žiadosť daňových subjektov.

●  Vyhotovovanie výpisov z daňových priznaní, odpisov zo spisového materiálu, overovanie zhody s originálom a spracovanie úplného žurnalizovaného spisu.


