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Malý Slavkov

Vyhlásenie výbeľového konania
Obec Malý Slavkov v súlade s $ 5 zákon a č. 55212003 Z. z. o výkone práce vo veľejnom
záujme v znení neskoršíchpľedpisov vyhlasuje qýberové konanie na
1

pracovné miesto člena miestnej občianskej poriadkovej služby.

Záujemcovia o pľacovnú pozíciu môŽu písomnú Žiadosť o prijatie do zamestnania osobne
doručiťalebo poštou zaslať na adresu obecného úradu. Záujemcovia vo svojej Žiadosti
jednoznačne uľčia,Že ide o pozíciu člena miestnej občianskej poriadkovej sluŽby.
Uzávierka na pľedkladanie žiadostío prijatie do zamestnania je 23. februára2022 do 13.00
hod. Do tohto termínu musia byt' doručenéaj poštovézásielky.
Záujemcovia, ktorých Žiadosti budú doručenépo termíne uzávierky, nebudú zaradení do
qýbeľovéhokonania. Uchádzač je povinný doručiťsvoju písomnúžiadosť a všetky požadované
doklady najneskôr do 23.02.2022 do 13.00 hod. na adresu:

obec Malý Slavkov, Gerlachovská' 52,060 01 Malý Slavkov s označením: ,rVýberové
konanie MoPs _ Neotvárat''''
Výberové konanie sa uskutočni dŤn25. februáľa 2022 o l0.00 hod. v budove obecného úradu
v Malom Slavkove. Uchádzači, ktorí splnia všetky stanovené náleŽitosti, budú pozvaní na
osobný pohovoľ, na ktoľom budú prezentované ich vedomosti a skúsenosti.

l. Minimálne kvaliÍikačnépredpoklady

a iné požiadavky na výkon funkcie

a) ukorrčerrélnirrirnálrre základrre vzdelanie, ukorrčerrá povilurá školská doclúdzka v znrysle

zákonač,.24512008 Z. z. o

ýchove avzde|ávani,

b) dosiahnutie veku 18 rokov,
c) znalosť slovenského jazyka.

2.Yýberové kritéria
a) znalosť jazykacieľovej skupiny (rómsky

jazyk) - výhoda

b) znalosť obyvateľov cieľovej skupiny,
c) akceptácia zo stľany komunity,
d) trvalý pobyt v mieste pľacovného pôsobenia - výhoda,
e) predchádzajírce skúsenosti s činnosťou hliadky - výhoda,

Í) bezúhonnosť (pľeukazuje sa výpisom z registľa trestov nie staršímako 3 mesiace)'

g) psychická vyľovnanosť, schopnosť uváŽlivo riešiťkonflikty,
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h) schopnosti pre tímovúspoluprácu

i) zapájanie sa do verejného života v obci
3. Uchádzač o

a pomoc pľi rôznych

kultúmych aktivitách - výhoda

funkciu pľedložínasledovné doklady

a) žiadosťo prijatie do zamestnania,v ktorej je jednoznačne určená, pozícia, o ktorú sa kandidát

uchádza, ktoľá bude obsahovať jeho meno, pľiezvisko, dátum narodenia, bydlisko a kontaktné
údaje (e-mail a telefónne číslo),
b) pľofesijný Životopis,

c) vysvedčenie s doloŽkou o ukončenípovinnej školskej dochádzky, prípadne doklad
naj

o

vyššom dosiahnutom vzdelaní,

d) výpis z registra trestov nie staršíako tri mesiace,
e) iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školenía podobne),

I

uchádzač môže predloŽiť aj odporučania alebo pracovné hodnotenia od pľedchádzajúceho
zamestnávateľa alebo organizácii s ktoľými v minulosti spolupracoval
g) potvrdenie o zdľavotnej spôsobilosti uchádzača - potvrdené lekárom.

4. Rozsah úväzku
Pracovný pomer bude uzavľetý na plný pľacovný ixäzok, tj. 1,0.

5.

Teľmínnástupu do zamestnania

Uspešný whádzač nastúpi do zamestnania od Ol.03.2022.
Miestom qýkonu práce je obec Malý Slavkov.

6.

Tľvanie pracovného pomeľu

Pľacovná zmluva sa uzatvára na dobu určitú,a to na
poskytnutí nenávratného finančnéhopríspevku.

9

mesiacov

v súlade so zmluvou

o

7.Mzdové podmienky

V

súlade s podpísanou zmluvou o poskytnutí nenávľatného finančnéhopľíspevku a výškou
poskytnutej dotácie bude zamestnancovi poskytnutá minimálna mzdapodľa legislatívy platnej
v danom kalendáľnom roku. Na výberové konanie budú pozvaníibazáujemcovia, ktoľíspĺňajú
kvalifikačnépredpoklady na danú pozíciu. KaŽdý úspešnýlchádzač, s ktoĺ1ým obec uzatvoľí
zamestnanecký vďah, musí spĺňať podmienku bezúhonnosti, (záujemca nespĺňa kľitérium
bezúhonnosti, ak bol odsúdený alebo priznalvinuzaúmyselný trestný čin pľoti Životu azdraviu,
pľoti slobode a ľudskej dôstojnosti a proti rodine amlrádeži).

8. Popis pľacovných činností
ochrana verejného poľiadku:
- monitoľuje a

predchádzavznikukonfliktov v rámci MRK, MRK
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- vykonáva pľevenciu proti narušovaniu veľejného poriadku a zásahy pri nadmeme hlučnom
správaní a výtľžnostiach;

príslušníkomPZSR prípady hĺoziaceho väčšiehokonfliktu a protipľávneho
konania zo strany obyvateľov obce' súvisiaceho s udľžanímveľejnéhoporiadku;
- neodkladne hlási

je nápomocná hliadke Policajného zboru SR;

-

- monitoľuje a hlási príslušníkomPZSR pohyb cudzích osôb a motoľových vozidiel v obci v
neskorých večeľných a nočných hodinách a počas víkendov a sviatkov;

- poskytuje základne právne informácie občanom v oblasti ochľany verejného poriadku a
ochrany Životného prostredia v ľámci svojej kompetencie;
- monitoruje a nahlasuje priestupky a spolupracuje s

ocÚ pri ukladaní blokových pokút;

je nápomocný, po pľedchádzajúcom súhlase starostu obce, pri zabezpečovaní a organizácii
kultúmych a športových podujatí, podujatí organizovaných obcou, alebo členmi MRK;
-

je nápomocný pľi zabezpečovaní poriadku počas vyplácania sociálnych dávok. - dohliada na
poriadok a bezpečnosťv obci
-

ochrana súkľomnéhoa veľejného majetku:
výkonom svojej činnosti predchádza poškodzovaniu majetku obyvateľov

MRK ako

aj

ostatných obyvateľov obce;

- monitoruje ochĺanu ľodinných domov a obydlí dlhodobo opustených (úmrtímmajiteľa,
majiteľov, ktorí sa dlhodobo zdržiavaji v zahĺaničí);
- dohliada na ochľanu verejného majetku pľed poškodzovaním (znečisťovanie spoločných
pľiestorov v býových domoch, vandalizmus, t.z. úmyselnépoškodzovanie verejnoprospešných zariadeni a priestranstiev...);
- monitoruje a hlási prípady podozrení z nelegálneho odberu elektrickej eneľgie Policajnému
zboru SR, nelegálny odber vody a nelegálne pľipojenie nakana|izáciu starostovi obce;

- poskytuje základne infoľmácie
trestného činu);

-

v oblasti pľevencie diskĺiminácie (ako sa nestať obeťou

upozoňuje na pľotispoločenskúčinnosťa protiprávne konanie páchateľa a následne

oznamuje danú skutočnosť(skutok, výsledky a pod.) príslušnej inštitúcii,ktoľá má riešenie
danej skutočnosti v kompetencii;
- je oprávnený pri spáchaní trestného činu' alebo bezpľostredne po ňom obmedziť osobnú
slobodu osoby, ktorá sa skutku dopustila. Takú osobu musí bezodkladne odovzdať iÍvaruPZ
SR, útvaru Vojenskej polície alebo útvaru Colnej správy (zákoĺ č,. 30112005 Z.z. trestný
poľiadok);

ochľana detí a mládeže pred negatívnymi javmi:
- monitoľuje azabezpečuje bezpečnosť detí, hlavne počas ich odchodu do školy azo školy,
zabezpečuje bezpečný prechod školopovinných detí cez cestu a upozoňuje deti na dodrŽiavanie
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pravidiel cestnej pľemávky, predovšetkým v súvislosti s pohybom po komunikácií
cez cestu,

a

prechodom

kontroluje pohyb maloletých detí v danej lokalite a obci v neskorých večeľnýchhodinách bez
pľítomnosti ľodičov;
-

- kontroluje miesta stretávania sa detí amládeže vo večerných

hodináchbez kontľoly rodičov

(napr. cintorín, športoviská'...);

spolupráci sPZ SR asistuje pri výkone kontľoly maloletých osôb do l5 rokov - a mladistqich
18 rokov, ktoľésa zdržiavajúbez dozoru zákonných zástupcov po 21 .00 hod. na verejne
prístupných miestach, v ktoých sa podávajú alkoholické nápoje, alebo požívajúalkoholické
nápoje a iné návykové látky (zákonč.2l9l1996 Z.z. o ochĺane predzneužívanímalkoholických
nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb) ;
-v

osôb do

- poskytuj e základné

informácie v oblasti ochľany zdtavia a hygieny;

ochrana životného prostredia:
- upozoľňuje občanov na spľávne nakladanie s komunálnym odpadom a v prípade porušenia

prijíma opatrenia na zabránenie pľotiprávneho konania(zákaz sypania odpadu mimo
odpadových nádob, do potoka, zak|adania nelegálnych skládok)

;

- upozorňuj e na zákaz vypaľovania trávy, lesných a lúčnychporastov a v pľípadeporušenia
prij íma opatrenia na zabránenie protipľávneho konania;
- ohlasuje požiar Hasičskémuazáchľanrlémuzboru SR;

dodržiavanie zákazuzakladania ohňov na miestach, ktoľéna to nie sú určenéa kde
hrozí následný poŽiar;
- kontroluje

- monitoruje spal'ovanie

VZN

škodliých látok v pieckach

na tuhé palivo a porušovanie pľíslušných

o ochrane ovzdušia,

- monitoľuje a nahlasuje pľípadynelegálnych skládok komunálneho

a stavebného odpadu

(zékonč,.2231200lZ.z. o odpadoch ); - upozorňuje a nahlasuje prípady stavieb bez stavebného
povolenia;
-

poskytuj e základne informácie v oblasti prevencie a ochrany Životného pľostredia;

-

vykonáva iné činnosti na zák|ade pokynov staľostu.

ochľana plynulosti

a bezpečnosti cestnej pľemávky:

- monitoruj e a zabezpečuje bezpečnosť detí' hlavne počas ich odchodu do školy a zo školy,
zabezpečuje bezpečný pľechod školopovinných detí cez cestu a upozoňuje deti na dodržiavanie
pravidiel cestnej pľemávky, predovšetkým v súvislosti s pohybom po komunikácii a
prechodom cez cestu, zabraňuje ukladaniu predmetov na komunikáciu, ktoré ohĺozujú
bezpečnosť cestnej premávky;
- pľedchádza a zist'uje

vinníkov poškodzovania vozidiel' objektov a zranenia osôb, ku ktorým

dochádza vplyv m hádzania kameňov

;
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- monitoruje a okamŽite nahlasuje Policajnému zboru SR pľípadyjázd vodičov motoľových a

nemotoľových (cyklisti) účastníkovcestnej premávky pod vplyvom alkoholu' alebo osobami
bez vodičskéhooprávnenia a osobami, ktorým bolo vodičskéopľávnenie odobraté políciou,
ľesp. im nebolo vôbec vydané (pľioritou je bezkonfliktne odhovoľit'' resp. zabrániť, avšak v
prípade neuposlúchnutia nahlásiť) ;

V

oblasti prevencie môže bý' súčasťoučinnosti člena občianskej hliadky spolupráca pľi
organizovaní a prípľave woľkshopov a komunitných stľetnutí s deťmi a mládeŽou z MRK a
osobne sa zúčastňovaťuvedených diskusných stľetnutí.
Člen miestnej občianskej poľiadkovej sluŽby, okĺem vyššieuvedenej náplne, spľacúva denné

ýkazy činnosti.
V súlade so zásadou ľovnakého zaobchádzaniaje pri výberovom konaní zakázanádiskĺiminácia
z dôvodu pohlavia, náboŽenského vyznania alebo viery, rasy' príslušnostik náboŽenskej alebo
etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manŽelského stavu a
rodinného Stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania,náľodného alebo
sociálneho pôvodu' majetku, veku alebo iného postavenia.

Zásadu ľovnakého zaobchádzania v pľacovnoprávnych vďahoch a obdobných pľávnych
vďahoch ustanovuje zákonč.365l2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektoých oblastiach
a o ochĺane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektor.ých zákonov (antidiskĺiminačný
zákoĺ).

V Malom Slavkove, dňa:

17. 02.2022

(}llcc }lal.ý Slal'kĺlv
(icr'lirchtlvskiĺ
{)ó{) {)

l
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i\4ltlý Slal'kov

Ladislav oľavec
starosta obce
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