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Finančná správa láka do svojich radov nových zamestnancov 
 
BRATISLAVA, 01.08.2019: Finančná správa hľadá nových kolegov. Na svojom portáli 
zredizajnovala podstránku venujúcu sa voľným pracovným miestam a vyhlásila viaceré výberové 
konania. To všetko už v zmysle podmienok nového zákona o finančnej správe (Zákon č. 35/2019 
Z. z.) . O výhodách práce vo finančnej správe informuje aj Taxana v novom animovanom videu.  
 
Doterajší colníci a štátni zamestnanci finančnej správy sa v zmysle nového zákona o finančnej správe od 
1.júla stali príslušníkmi finančnej správy. Finančná správa aktuálne vyhlásila viaceré výberové konania 
na neobsadené pozície. Záujemcovia sa tak tiež môžu stať príslušníkmi finančnej správy. Aktuálne 
zverejnené výberové konania sa týkajú pracovných pozícií na daňových úradoch v Trenčianskom 
a Bratislavskom kraji. Finančná správa bude pracovné ponuky priebežne dopĺňať a aktualizovať.  
 
„Pridajte sa k nám“ – tak je pomenovaná nová podstránka na portáli finančnej správy, ktorá obsahuje 
voľné pracovné miesta. Finančná správa ňou chce prilákať do svojich radov nových zamestnancov. Na 
podstránke nájdu záujemcovia o prácu na finančnej správe zosumarizované aj platové náležitosti či 
vybrané benefity, ktoré im budú v prípade úspechu vo výberovom konaní prináležať. Na tieto benefity 
upozorňuje aj Taxana v novom animovanom videu.  
 
Medzi zmieňované benefity patrí napríklad stabilné zamestnanie s možnosťou kariérneho rastu, základná 
výmera dovolenky vo výške šesť týždňov, pružný mesačný pracovný čas a najmä motivačné ohodnotenie. 
Finančná správa totiž samostatným zákonom o finančnej správe získala od 1.júla samostatné platové 
triedy, čo v praxi predstavuje lepšie finančné ohodnotenie.  
 
Zoznam všetkých voľných pracovných pozícií a ďalšie podrobnejšie informácie k jednotlivým výberovým 
konaniam sú dostupné priamo na portáli finančnej správy v časti „Kariéra – Pridajte sa k nám“, na ktorú 
odkazuje aj hlavný banner priamo na titulnej stránke.  
 

 

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom 

zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol 

v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky 

orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk 
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