
ODDELENIE SPRÁVY MAJETKU - GENERÁLNY ŠTÁTNY 

RADCA  
 

Miesto práce:  

Námestie slobody 12, 

811 06 Bratislava 

Bratislava 

Pozícia / 

odvetvie:  
Právnik 

Ponúkaný plat 

(základná 

mzda): 

1341 EUR 

V zmysle zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je výška tarifného platu 

1340,50 EUR. Štátnemu zamestnancovi je možné priznať osobný príplatok 

podľa § 132 zákona o štátnej službe až do výšky 100% tarifného platu na 

základe úrovne kvality plnenia služobných úloh. 

Termín 

nástupu do 

práce:  

od 1.4.2022 

Druh 

pracovného 

pomeru:  

plný úväzok 

Počet voľných 

miest:  
1 

Informácie o pracovnom mieste 

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:  

• tvorba stratégie a štátnej politiky na úrovni úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti na 

celoštátnej úrovni na úseku správy zaisteného majetku, 

• tvorba koncepcií a programov dlhodobého rozvoja na úseku správy zaisteného majetku, 

• vypracovávanie podkladov a stanovísk k správam a rozborom ústredných orgánov v oblasti 

správy zaisteného majetku, 

• tvorba riešení pre zjednodušenie a zefektívnenie procesu výkonu správy zaisteného majetku 

úradom formou elektronickej komunikácie, 

• tvorba databázy užitočných príkladov dobrej praxe pri zabezpečovaní správy majetku, 

• priamy výkon správy alebo výkon správy zaisteného majetku prostredníctvom poverenej 

osoby a zmluvného správcu v trestnom konaní, v daňovom konaní, v konaní pri preukazovaní 

pôvodu majetku fyzických a právnických osôb v zmysle zákona č. 101/2010 Z. z. o 

preukazovaní pôvodu majetku v znení neskorších predpisov a pri výkone medzinárodných 

sankcií v zmysle zákona č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií a o doplnení 

zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, 

• podieľanie sa na vypracovávaní návrhov vnútorných smerníc úradu na úseku správy 

zaisteného majetku. 

Informácie pre uchádzača:  



Náplňou práce generálneho štátneho radcu – správca, na oddelení správy majetku je 

zaisťovanie a preberanie hnuteľných a nehnuteľných vecí a vykonávanie obhliadok 

nehnuteľností s čím sa spája aj cestovanie po celom Slovensku. Pre tento účel je možné 

využiť referentské vozidlo, kde je potrebné uzatvoriť dohodu o zverení na vedenie 

motorového vozidla, ktorej súčasťou musí byť doklad o uzavretí poistnej zmluvy 

zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania. 

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom o zamestnanie za zaslanie životopisu a motivačného 

listu. 

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov. 

Požiadavky na zamestnanca 

Minimálne požadované vzdelanie:  vysokoškolské II. stupňa 

Jazykové znalosti:  Anglický jazyk (mierne pokročilý – B1) 

Vhodné pre absolventov:  Nie 

Vodičský preukaz:  B 

Všeobecne požadované znalosti:  

• samostatnosť 

• svedomitosť a spoľahlivosť 

• komunikačné zručnosti 

• schopnosť pracovať pod tlakom 

• analytické, koncepčné a strategické myslenie 

• vysokoškolské právnické vzdelanie 

Adresa: 

Úrad pre správu zaisteného majetku 

Námestie slobody 2906/12 

Bratislava – mestská časť Staré Mesto 

Slovenská republika 

V prípade záujmu kontaktujte: 

Zuzana Honzová 

Račianska 71, Bratislava – mestská časť Nové Mesto, 83102, Slovenská republika 

E-mail: zuzana.honzova@justice.sk 


