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Oznam o vyhlásení výberového konania 
 

Obec Letanovce 
 

vyhlasuje výberové konanie na 
 

• 3 pracovné miesta členov miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) 
 

Výberové konanie sa uskutoční dňa  14.03.2018 o 13.00 hod. v priestoroch Obecného 

úradu (zasadačka) v Letanovciach. 
 
Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, že majú záujem o uvedenú pracovnú pozíciu.  
Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť 
alebo poštou zaslať na adresu OBEC LETANOVCE, Slovenského raja 55, 053 13 LETANOVCE. 

  

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania 09.03.2018 do 12.00 hod.. 

Do tohto termínu musia byť doručené aj poštové zásielky. Žiadosť je potrebné zaslať v zalepenej 

obálke s označením „Výberové konanie MOPS - NEOTVÁRAŤ“.   

 
 
Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po stanovenom termíne 
uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.  
 
Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania: 
 

• žiadosť, v ktorej je jednoznačne určené, o akú pozíciu  sa kandidát uchádza, 

• životopis uchádzača, 

• doklad o  ukončení povinnej školskej dochádzky /vysvedčenie z posledného absolvovaného 
ročníka základnej alebo strednej školy/ 

• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 

• iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne),  
• uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho  

zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval 
 
Záujemcovia, ktorí neboli úspešní vo výberovom konaní dňa 7.2.2018 a majú záujem byť zaradení do 
výberového konania, si požiadajú o opätovné zaradenie žiadosťou, v ktorej bude jednoznačne 
určené, o akú pozíciu sa uchádzajú. Ostatné požadované doklady nepredkladajú.  
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Kvalifikačné predpoklady na pozíciu  člena MOPS  sú: 

 
• ukončená povinná školská dochádzka v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a        

vzdelávaní, 

• dosiahnutý vek 18 rokov 

• znalosť slovenského jazyka (slovom aj písmom ) – podmienka slovom aj písmom 

• absolvovanie kurzu prvej pomoci – výhoda, 

• bezúhonnosť 

 

 Výberové kritériá na pozíciu sú: 
-       znalosť jazyka cieľovej skupiny ( rómsky jazyk), 

• znalosť obyvateľov cieľovej skupiny (obyvateľov komunity), 

• akceptácia zo strany komunity, 

• trvalý pobyt v mieste pracovného pôsobenia – výhoda, 

• predchádzajúce skúsenosti s činnosťou hliadky – výhoda. 

•        bezúhonnosť  

•        dobrý zdravotný stav a fyzická kondícia, 

•        psychická vyrovnanosť, schopnosť uvážlivo riešiť konflikty, 

•        schopnosti pre tímovú spoluprácu 

 

Doplňujúce výberové kritériá na pozíciu sú: 
• motivácia pre prácu s členmi skupín postihnutých alebo ohrozených sociálnym vylúčením,  

             aktívne  zapájanie sa do komunitného života, dobrovoľnícke činnosti, 

• schopnosť pracovať v tíme, schopnosť riešiť problémy komunity v medziach zverených  

      kompetencií, 

• komunikačné zručnosti, flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť, 

• osobný záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike. 

Každý úspešný uchádzač na pozíciu člena MOPS, ktorého výberová komisia vyberie na výberovom 
konaní na uvedenú pozíciu musí byť spôsobilý k právnym úkonom v plnom rozsahu a musí spĺňať 
podmienku bezúhonnosti. Nesmie byť právoplatne odsúdený za trestný čin podľa  1.hlavy : Trestné 
činy proti životu a zdraviu Trestného zákona č. 300/2005 Z.z.a akýkoľvek zločin v zmysle Trestného 
zákona č. 300/2005 Z.z.  Splnenie tejto podmienky preukáže obci predložením výpisu z registra 
trestov (originál alebo overená fotokópia nie staršia ako 3 mesiace). 
 
Na výberové konanie budú pozvaní všetci záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na 

danú pozíciu. Neúspešných kandidátov už obec nebude kontaktovať. 
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Miestom výkonu práce je Obec Letanovce - Strelník, Obec Letanovce 
 
Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 01.04.2018 
 
Náplň práce člena miestnej občianskej poriadkovej služby: 
 
Člen MOPS bude, v súlade so štatútom a pracovnou náplňou, zabezpečovať, v súčinnosti s Policajným 
zborom SR, ochranu verejného poriadku, dbať predchádzaniu vzniku konfliktov a prevenciu 
protiprávneho správania sa vo vylúčenej lokalite, ochranu súkromného a verejného majetku, dbať 
o predchádzanie poškodzovania majetku obyvateľov MRK ako aj ostatých obyvateľov obce a 
verejného majetku, dbať o ochranu životného prostredia a ohlasovať požiare, vykonávať prevenciu 
protiprávneho správania pri nakladaní s odpadmi, dbať o plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky, 
predovšetkým v súvislosti s pohybom po komunikácii a prechodom cez cestu. Člen MOPS nemá 
oprávnenie ukladať sankcie.  
Členovia MOPS budú viesť evidenciu o počte riešených udalostí v oblasti ochrany maloletých a 
mladistvých osôb v spolupráci s PZ SR; v oblasti podpory dochádzky do školy u maloletých osôb; v 
oblasti ochrany životného prostredia; v oblasti ochrany majetku; v oblasti ochrany zdravia a života; o  
 
 
počte riešených udalostí medzi osobami z MRK a väčšinovým obyvateľstvom; o počte riešených 
udalostí medzi MRK a väčšinovým obyvateľstvom, s pomocou hliadky PZ SR; o počte hlásení na PZ SR 
o pohybe cudzích osôb a/alebo motorových vozidiel v obci; o počte spoluorganizovaných podujatí v 
obci a o počte nahlásených podozrení na nelegálny odber elektrickej energie  
 
Člen miestnej občianskej poriadkovej služby, okrem vyššie uvedenej náplne, spracúva denné výkazy 
činnosti.  
 
Zásada nediskriminácie: 
 
V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri výberovom konaní zakázaná diskriminácia 
z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etickej 
skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, 
farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, 
roku alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch 
a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní 
v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(antidiskriminačný zákon). 
 

 
V Letanovciach, 26.02.2018 
 
         v.r. 

Slavomír ZAHORNADSKÝ 
       starosta obce 
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