
 

CHARAKTERISTIKA PLATOVÝCH TRIED 

 

1. PLATOVÁ TRIEDA 

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné vzdelanie alebo vyššie odborné 

vzdelanie
198

) 

Kvalifikačný predpoklad profesijného vzdelania: základné profesijné vzdelanie 

Odborné činnosti vo vymedzenom úseku štátnej služby vykonávané podľa štandardizovaných 

postupov na úrovni príslušného orgánu finančnej správy.  

Samostatné odborné činnosti vo vymedzenom úseku štátnej služby pri príprave podkladov na 

rozhodovanie orgánu finančnej správy.  

Rozhodovanie na mieste v prvom stupni daňového, colného alebo správneho konania vo 

vymedzenom úseku štátnej služby na úrovni príslušného orgánu finančnej správy.  

Poskytovanie základných informácií daňovým alebo hospodárskym subjektom o ich právach 

a povinnostiach vo vymedzenom úseku štátnej správy na úrovni daňového alebo colného 

úradu.  

Vykonávanie stáleho daňového dozoru alebo ochrany určených objektov na úrovni 

príslušného orgánu finančnej správy. 

Vykonávanie jednoduchých kontrolných činností (napr. fyzická kontrola dopravných 

prostriedkov, tovaru, dokladov a osôb), miestnych zisťovaní vrátane prípravy podkladov na 

rozhodovanie vo vymedzenom úseku štátnej služby na úrovni príslušného orgánu finančnej 

správy. 

 

2. PLATOVÁ TRIEDA 

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie 

Kvalifikačný predpoklad profesijného vzdelania: základné profesijné vzdelanie 

Samostatné ucelené odborné činnosti vo vymedzenom úseku štátnej služby na úrovni 

príslušného orgánu finančnej správy.  

Samostatné ucelené odborné činnosti spojené s požiadavkou voľby správneho postupu             

z viacerých možných riešení, s novými premenlivými informáciami, ktoré sa vykonávajú 

podľa metodických predpisov s presne stanovenými výstupmi na úrovni daňového alebo 

colného úradu.  

Samostatné ucelené odborné činnosti na úseku finančného hospodárenia orgánu finančnej 

správy s celoštátnou pôsobnosťou. 

Odborná príprava rozhodnutí v prvom stupni daňového, colného alebo správneho konania vo 

vymedzenom úseku štátnej služby so štandardizovaným výstupom na úrovni daňového úradu 

alebo colného úradu.  

Rozhodovanie v prvom stupni colného konania o prepustení tovaru do navrhovaného colného 

režimu. 

Príprava podkladov na výkon vnútornej kontrolnej alebo inšpekčnej činnosti vo vymedzenom 

úseku štátnej služby alebo na prešetrovanie sťažností v príslušnom orgáne finančnej správy. 

Vykonávanie kontrolných činností vrátane odbornej prípravy štandardných rozhodnutí vo 

vymedzenom úseku štátnej služby na úrovni príslušného orgánu finančnej správy. 

 

3. PLATOVÁ TRIEDA 

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie 

                                                           

198
) § 16 ods. 5 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. 209/2018 Z. z. 



Kvalifikačný predpoklad profesijného vzdelania: odborné profesijné vzdelanie 

Samostatné odborné špecializované činnosti spočívajúce najmä v analytickej činnosti, vo 

vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie vo vymedzenom úseku 

štátnej služby na úrovni daňového úradu alebo colného úradu.  

Samostatná odborná príprava rozhodnutí v prvom stupni daňového, colného alebo správneho 

konania vo vymedzenom úseku štátnej služby na úrovni príslušného orgánu finančnej správy.  

Riadenie, koordinovanie a usmerňovanie aktivít vo vymedzenom úseku štátnej služby na 

úrovni daňového alebo colného úradu.  

Samostatné ucelené odborné činnosti spojené s požiadavkou voľby správneho postupu                    

z viacerých možných riešení, s novými premenlivými informáciami, ktoré sa vykonávajú 

podľa metodických predpisov so zodpovednosťou za rozhodnutia a výsledky práce s 

dôsledkami na vymedzené úseky štátnej služby na úrovni príslušného orgánu finančnej správy 

s celoštátnou pôsobnosťou i mimo neho.  

Odborná príprava rozhodnutí v prvom stupni konania vo veciach služobného pomeru 

príslušníkov finančnej správy so štandardizovaným výstupom.  

Rozhodovanie v prvom stupni colného konania o prepustení tovaru do navrhovaného colného 

režimu v osobitne zložitých prípadoch. 

Kontrolná činnosť vo vymedzenom úseku štátnej služby vrátane odbornej prípravy rozhodnutí 

na úrovni daňového alebo colného úradu.  

Vykonávanie vnútornej kontrolnej činnosti alebo prešetrovanie sťažností na úrovni 

príslušného orgánu finančnej správy.  

 

4. PLATOVÁ TRIEDA 

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo druhého 

stupňa 

Kvalifikačný predpoklad profesijného vzdelania: odborné profesijné vzdelanie 

Samostatné ucelené odborné činnosti vo vymedzenom úseku štátnej služby vykonávané podľa 

individuálne stanovených postupov vopred neurčeným spôsobom na úrovni príslušného 

orgánu finančnej správy.  

Špecializovaná činnosť vo vymedzenom úseku štátnej služby spočívajúca najmä v analytickej 

a syntetickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie 

v pôsobnosti daňového úradu alebo colného úradu.  

Riadenie vykonávania štátnej služby vo vymedzenom úseku štátnej služby na úrovni 

daňového alebo colného úradu alebo v útvare orgánu finančnej správy s celoštátnou 

pôsobnosťou.  

Koordinovanie vykonávania štátnej služby vo vymedzenom úseku štátnej služby na úrovni 

daňového alebo colného úradu alebo v útvare orgánu finančnej správy s celoštátnou 

pôsobnosťou.  

Právne zastupovanie daňového alebo colného úradu v konaní pred súdmi Slovenskej 

republiky. 

Samostatné odborné špecializované činnosti spočívajúce najmä v analytickej činnosti, vo 

vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie vo vymedzenom úseku 

štátnej služby na úrovni orgánu finančnej správy s celoštátnou pôsobnosťou.  

Samostatné ucelené odborné činnosti na úseku vnútornej správy orgánu finančnej správy 

s celoštátnou pôsobnosťou.  

Samostatné ucelené odborné činnosti na úseku zabezpečenia elektronickej komunikácie 

orgánov finančnej správy na úrovni orgánu finančnej správy s celoštátnou pôsobnosťou. 

Samostatná analytická a rozborová činnosť spojená s tvorbou, rozdeľovaním a použitím 

finančných prostriedkov na úrovni orgánu finančnej správy s celoštátnou pôsobnosťou.  



Samostatná činnosť v oblasti poskytovania duchovnej služby v príslušnom orgáne finančnej 

správy. 

Systémové činnosti so samostatným výberom postupov a spôsobov riešení majúce dôsledky 

na viaceré subjekty. 

Vyšetrovanie trestných činov spáchaných v súvislosti s porušením daňových predpisov 

v oblasti dane z pridanej hodnoty pri dovoze tovaru a spotrebných daní alebo colných 

predpisov v skrátenom konaní v pôsobnosti orgánu finančnej správy s celoštátnou 

pôsobnosťou.  

Kontrolná a špecializovaná činnosť vo vymedzenom úseku štátnej služby spočívajúca 

v analytickej a syntetickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a vydávanie rozhodnutí 

v pôsobnosti daňového alebo colného úradu.  

Vykonávanie vnútornej kontrolnej alebo inšpekčnej činnosti vo vymedzenom úseku štátnej 

služby alebo prešetrovanie sťažností a petícií v príslušnom orgáne finančnej správy.  

 

5. PLATOVÁ TRIEDA 

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa  

Kvalifikačný predpoklad profesijného vzdelania: odborné profesijné vzdelanie 

Špecializovaná činnosť vo vymedzenom úseku štátnej služby spočívajúca najmä v analytickej 

a syntetickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie 

v pôsobnosti orgánu finančnej správy s celoštátnou pôsobnosťou.  

Špecializovaná analytická, rozborová a vyhodnocovacia činnosť spojená s tvorbou, 

rozdeľovaním a použitím finančných prostriedkov na úrovni orgánu finančnej správy 

s celoštátnou pôsobnosťou. 

Špecializovaná činnosť spočívajúca najmä v analytickej a syntetickej činnosti, vo 

vyhodnocovaní výsledkov vrátane odbornej prípravy rozhodnutí na úseku systemizácie a 

odmeňovania v pôsobnosti orgánu finančnej správy s celoštátnou pôsobnosťou.  

Riadenie finančného hospodárenia na úrovni orgánu finančnej správy s celoštátnou 

pôsobnosťou.  

Samostatné odborné špecializované činnosti s rozsiahlymi väzbami medzi rôznymi úsekmi 

činnosti na úrovni orgánu finančnej správy s celoštátnou pôsobnosťou.  

Samostatné odborné špecializované činnosti na úseku služobných vzťahov alebo sociálneho 

zabezpečenia na úrovni orgánu finančnej správy s celoštátnou pôsobnosťou.  

Koordinačná a systémová činnosť vo vymedzenom úseku štátnej služby s dôsledkami na 

územie pôsobnosti colného alebo daňového úradu.  

Výkon individuálnych technických a technologických vysoko odborných činností na úrovni 

orgánu finančnej správy s celoštátnou pôsobnosťou.  

Koordinovanie vykonávania štátnej služby vo vymedzenom úseku štátnej služby na úrovni 

orgánu finančnej správy s celoštátnou pôsobnosťou.  

Riadenie vykonávania štátnej služby vo vymedzenom úseku štátnej služby na úrovni orgánu 

finančnej správy s celoštátnou pôsobnosťou.  

Odborná príprava rozhodnutí v druhom stupni daňového, colného alebo správneho konania vo 

vymedzenom úseku štátnej služby na úrovni príslušného orgánu finančnej správy. 

Odborná príprava rozhodnutí v druhom stupni konania vo veciach služobného pomeru 

príslušníkov finančnej správy.  

Koncepčné, metodické alebo systémové činnosti vo vymedzenom úseku štátnej služby na 

úrovni orgánu finančnej správy s celoštátnou pôsobnosťou.  

Metodické a koordinačné činnosti na úseku vnútornej správy orgánu finančnej správy                    

s celoštátnou pôsobnosťou.  



Vyšetrovanie trestných činov spáchaných v súvislosti s porušením daňových predpisov 

v oblasti dane z pridanej hodnoty pri dovoze tovaru a spotrebných daní alebo colných 

predpisov v pôsobnosti orgánu finančnej správy s celoštátnou pôsobnosťou.  

Vykonávanie vnútornej kontrolnej alebo inšpekčnej činnosti vo vymedzenom úseku štátnej 

služby na úrovni orgánu finančnej správy s celoštátnou pôsobnosťou. 

Vybavovanie sťažností a petícií na úrovni orgánu finančnej správy s celoštátnou pôsobnosťou. 

Právne zastupovanie v konaní pred súdmi Slovenskej republiky na úrovni orgánu finančnej 

správy s celoštátnou pôsobnosťou. 

 

6. PLATOVÁ TRIEDA 

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa  

Kvalifikačný predpoklad profesijného vzdelania: odborné profesijné vzdelanie 

Riadiaca, koncepčná a systémová činnosť pri tvorbe opatrení so zodpovednosťou za 

rozhodnutia na úrovni colného alebo daňového úradu.  

Vysoko špecializované odborné činnosti alebo zložité analytické činnosti, ktorých výsledkom 

sú riešenia zásadného charakteru na úrovni orgánu finančnej správy s celoštátnou 

pôsobnosťou. 

Koncepčná a koordinačná činnosť vo vymedzenom úseku štátnej služby na úrovni orgánu 

finančnej správy s celoštátnou pôsobnosťou.  

Riadenie a koordinovanie systému finančného hospodárenia a bankového styku na úrovni 

orgánu finančnej správy s celoštátnou pôsobnosťou.  

Koordinovanie celoštátneho alebo medzištátneho systému vo vymedzenom úseku štátnej 

služby s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie zložité a rozsiahle systémy 

rôznych odborov a smerov s dôsledkami za rozhodnutia s celoštátnym alebo medzinárodným 

dosahom.  

 

7. PLATOVÁ TRIEDA 

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa  

Kvalifikačný predpoklad profesijného vzdelania: odborné profesijné vzdelanie 

Koordinovanie celoštátneho a medzištátneho systému vo vymedzenom úseku štátnej služby             

s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie zložité a rozsiahle systémy rôznych 

odborov a smerov s dôsledkami na rozhodnutia s celoštátnym alebo medzinárodným dosahom 

na úrovni orgánu finančnej správy s celoštátnou pôsobnosťou. 

Riadenie, organizácia a koordinácia najzložitejších systémov s vysokým počtom rôznych 

spôsobov riešenia vo vymedzenom úseku štátnej služby v orgánoch finančnej správy 

s celoštátnou pôsobnosťou.  

Riadenie, organizácia a koordinovanie zložitého systému ekonomických vzťahov na úrovni 

orgánu finančnej správy s celoštátnou pôsobnosťou. 
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