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Kód žiadosti o poskytnutie NFP: NFP3122080BHL4
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Začiatok realizácie projektu: február/2022
Koniec realizácie projektu: apríl/2023

vyhlasuje
VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie 12 pracovných miest do miestnej občianskej poriadkovej služby Drahňov

Výberové kritériá a minimálne požiadavky na obsadenie pracovného miesta:
➢ ukončená povinná školská dochádzka v zmysle zákona č.245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní („školský zákon“),
➢ dosiahnutý vek minimálne 18 rokov,
➢ zamestnanec 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.,
➢ znalosť jazyka cieľovej skupiny – výhoda
➢ znalosť obyvateľov (obyvateľov komunity) – výhoda,
➢ trvalý pobyt v mieste pôsobenia – výhoda,
➢ komunikačné zručnosti, flexibilita, spoľahlivosť, pracovitosť, zodpovednosť.

Doplňujúce výberové kritériá:
➢ motivácia pre prácu s členmi skupín postihnutých alebo ohrozených sociálnym
vylúčením,
➢ zapájanie sa do komunitného života, dobrovoľnícke činnosti, schopnosť pracovať
v tíme, schopnosť riešiť problémy komunity v medziach zverených kompetencií.
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Zoznam požadovaných dokladov, ktoré uchádzač predkladá do výberového konania:
➢ prihláška do výberového konania,
➢ štruktúrovaný životopis,
➢ doklad o ukončení povinnej školskej dochádzky v zmysle zákona č-245/20008 Z.Z.
o výchove a vzdelávaní („školský zákon“),
➢ výpis z registra trestov,
➢ písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového
konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
Informácie o pracovnom mieste:
Názov pracovného miesta: člen Miestnej občianskej poriadkovej služby
Počet pracovných miest : 12 na plný pracovný úväzok
Miesto výkonu práce: katastrálne územie obce Drahňov
Platové podmienky: minimálne mzda platná od 01.01.2022
Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť
osobne na obecný úrad alebo poštou zaslať na adresu : Obec Drahňov, Drahňov 154, 076 74
Drahňov.
V žiadosti je potrebné jednoznačne uviesť názov pracovnej pozície.
Zalepenú obálku so žiadosťou a potrebnými dokladmi je potrebné označiť nasledovným
textom: Výberové konanie – MOPS – NEOTVÁRAŤ !
Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do pracovného pomeru je 26.01.2022 do 15,00
hod.
Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania budú doručené po termíne uzávierky,
nebudú zaradení do výberového konania.
Náplň práce miestnej občianskej poriadkovej služby
➢
➢
➢
➢
➢
➢

ochrana verejného poriadku
ochrana súkromného a verejného majetku
ochrana životného prostredia
ochrana detí a mládeže pre negatívnymi javmi
ochrana plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky
spolupráca pri zabezpečovaní realizácii verejných služieb

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri výberovom konaní zakázaná
diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti
k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie,
manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania,
národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, veku alebo iného postavenia.
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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 Drahňove 13.01.2022
Tibor Jasovsky
starosta obce
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