
Názov obsadzovanej funkcie: administrátor IT

Platová trieda: 5

Počet obsadzovaných funkcií: 2

Funkcia spojená s pridelením strelnej zbrane: nie

Orgán finančnej správy: Finančné riaditeľstvo SR, sekcia informatiky,

odbor správy IS, oddelenie správy aplikačných služieb

Miesto výkonu práce: Trstená

Druh štátnej služby: prípravná štátna služba 

Stupeň oprávnenia na oboznamovanie sa s 

tajovanými skutočnosťami:

vyžaduje sa bezpečnostná previerka I. stupňa pre stupeň utajenia - "Vyhradené" *

Kvalifikačný predpoklad: vysokoškolské  vzdelanie  II. stupňa

Študijný odbor:  vzdelanie zamerané na IT - výhodou

Termín výberového konania: 7. 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

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 5.10.2022 do 13:00 hod.

Pozvánky už nebudú posielané.

Požiadavky na uchádzača (výhodou): práca s Windows systémami a základná analýza problémov v týchto OS;

znalosť práce s databázovými prostredím MS SQL;

znalosť anglického jazyka.

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

* Úspešný uchádzač je povinný predložiť do 30 dní odo dňa vzniku  služobného pomeru materiály na bezpečnostnú previerku  podľa § 16 ods. 1  

   zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Požadované vzdelanie:

Informácie o výberovom konaní

Ďalšie informácie

• Zabezpečovanie správy a dostupnosti prevádzky centralizovaných aplikácií informačných systémov a IT služieb a činností súvisiacich s rozvojom informačných 

systémov - v oblasti e-služieb finančnej správy. 

• Sledovanie a monitorovanie dostupnosti a výkonu informačných systémov, následné vyhodnocovanie trendov a vypracovávanie reportov a neštandardných 

výstupov. 

• Riešenie neštandardných stavov a incidentov pri správe informačných systémov za príslušnú oblasť -  a to aj v mimopracovnej dobe, formou pohotovosti - a 

koordinácia používateľov počas výluky systému. 

• Poskytovanie podpory alebo jej zabezpečovanie pre používateľov IT aplikačných služieb. 

• Zabezpečovanie vykonávania príslušných procesov v rámci zavedených štandardov ITIL. 

• Vykonávanie správy používateľských a aplikačných prístupových práv a hesiel v centralizovaných aplikáciách informačných systémov, správy prístupových práv 

externých subjektov k aplikačnej časti informačných systémov. 

• Vypracovávanie odborných stanovísk, podkladov k materiálom a dokumentácií za príslušnú oblasť. 

• Spolupráca pri vývoji a realizácii častí informačných systémov v príslušnej oblasti, účasť v pracovných tímoch projektov.

Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica

Vyhlásenie výberového konania

Číslo výberového konania VK/96/2022/FRSR

Hlavnou náplňou bude:


