
 
 

 

MESTO  SPIŠSKÉ  VLACHY 

SNP, 34, 053 61  Spišské Vlachy 
 

vyhlasuje výberové konanie na 

 

 jedno pracovné miesto koordinátora členov miestnej 

občianskej poriadkovej služby 
 

 tri pracovných miest na členov miestnej občianskej 

poriadkovej služby 

 

Výberové konanie sa uskutoční dňa 30.03.2022 (streda) o 

09.00. hod. 
 

v priestoroch zasadačky mestského úradu 

Záujemcovia o pracovné miesto môžu žiadosť a požadované doklady doručiť osobne alebo 

poštou v zalepenej obálke na adresu: Mesto Spišské Vlachy SNP34, Spišské Vlachy, 

053 61 s označením obálky „VK-MOPS-NEOTVÁRAŤ“. Záujemcovia vo svojej 

žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem (člen miestnej občianskej 

poriadkovej služby, koordinátor členov miestnej občianskej poriadkovej služby alebo 

obe pozície). 

 

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je deň 29.03.2022 

(utorok) do 15:30 hod. 
 

Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania budú doručené po termíne uzávierky, 

nebudú zaradení do výberového konania. 

 

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti : 
 

 prihláška do výberového konania, v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú 

pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza, 

 životopis uchádzača s uvedením čísla telefónu, 

 doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne aktuálne potvrdenie školy o 

štúdiu (pre pozíciu koordinátora členov miestnej občianskej poriadkovej služby), 

 výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiaci v čase podania prihlášky 
 písomný súhlas uchádzača k použitie osobných údajov pre účely výberového 

konania podľa zákona č. 18/2018  Z. z. o ochrane osobných údajov 

 

 

 



Kvalifikačné predpoklady na pozíciu KOORDINÁTORA  ČLENOV

 MIESTNEJ OBČIANSKEJ PORIADKOVEJ SLUŽBY sú: 

 ukončené minimálne základné vzdelanie, vyššie vzdelanie – výhoda 
 

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu ČLENA MIESTNEJ

 OBČIANSKEJ PORIADKOVEJ SLUŽBY sú: 

 ukončené minimálne základné vzdelanie, stredné, prípadne vyššie vzdelanie – výhoda, 

ukončené minimálne základné vzdelanie znamená mať ukončenú povinnú školskú 

dochádzku v zmysle „školského zákona“ 

Výberové kritériá na OBE POZÍCIE sú: 
 

 minimálny dosiehnutý vek 18 rokov, 

 znalosť jazyka cieľovej skupiny (napr.  rómsky jazyk) – výhoda 

 

 znalosť slovenského jazyka – výhoda 

 

 absolvovanie kurzu prvej pomoci - výhoda 

 

 znalosť obyvateľov cieľovej skupiny (obyvateľov komunity), 

 

 akceptácia zo strany komunity, 

 

 trvalý pobyt v mieste pracovného pôsobenia – výhoda, 

 

 predchádzajúce skúsenosti s činnosťou hliadky – výhoda 

 

 uhradené všetky záväzky voči mestu / (dane a poplatky) 
 

Na výberové konanie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí spĺňajú 

kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu a k prihláške predložia všetky 

požadované doklady. 
 

Každý úspešný uchádzač, s ktorým Mesto Spišské Vlachy uzatvorí zamestnanecký vzťah, musí spĺňať  

podmienku  bezúhonnosti,  ktorú  dosvedčuje  predložením  VÝPISU  Z REGISTRA TRESTOV nie 

starším ako tri mesiace. 

To znamená, že uchádzač NESMIE BYŤ PRÁVOPLATNE ODSÚDENÝ. Ak je alebo bol uchádzač 

odsúdený alebo priznal vinu za úmyselný trestný čin proti životu a zdraviu, proti slobode a ľudskej 

dôstojnosti a proti rodine a mládeži), akýkoľvek zločin v zmysle Trestného zákona č. 300/2005 Z. z.  

nespĺňa kritérium bezúhonnosti. 

 

Miestom výkonu práce je Mesto Spišské Vlachy  

Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 1. apríla 2022. 

V Spišských Vlachoch, dňa: 15.03.2022 

Ľubomír  Fifik, v.r.             

primátor 


