
 

Mesto Banská Bystrica zastúpené primátorom  mesta – Jánom Noskom  

príjme do pracovného pomeru uchádzača na pozíciu: 

príslušník mestskej polície – člen obvodu 

 

Kvalifikačné predpoklady a iné kritéria: 

- úplné stredoškolské vzdelanie, min.vek 21 rokov, držba zbrojného preukazu  

- odborná spôsobilosť príslušníka obecnej polície získaná zmysle § 25 zákona č. 564/1991 

Z. z. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a doplnkov výhodou 

Požadovaná prax: 

- prax v odbore výhodou 

Iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou: 

 

- telesná a duševná spôsobilosť 

- bezúhonnosť 

- vodičský preukaz skupiny B 

- komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť voči 

stresu, organizačné schopnosti, koncepčné myslenie 

 

Stručná charakteristika pracovného miesta: 

 

Vykonáva činnosti vyplývajúce zo zákona č. 564/1991 Z. z. o obecnej polícii v znení neskorších 

zmien a doplnkov na úseku zabezpečovania verejného poriadku v obci. 

 

Zoznam požadovaných dokladov: 

- profesijný štruktúrovaný životopis 

- presnú adresu pre doručovanie písomností, e-mailovú adresu a telefonický kontakt 

- fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 

- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých uvádzaných údajov, čestné vyhlásenie o 

spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti 

- súhlas so spracovaním osobných údajov (vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov sa 

nachádza na webovej stránke Mesta Banská Bystrica www.banskabystrica.sk – úrad -zamestnanie 

v samospráve). 

http://www.banskabystrica.sk/


Bez súhlasu so spracovaním osobných údajov nebude možné prijať žiadosť kandidátov. 

Mesto Banská Bystrica si vyhradzuje právo neprizvať na osobné pohovory uchádzačov, ktorí 

nespĺňajú všetky uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia v termíne požadované doklady. 

O termíne a mieste uskutočnenia osobných pohovorov budú uchádzači informovaní. 

Informácia pre uchádzača: 

Predpokladaný termín nástupu: 16.09.2019  

Základná zložka mzdy: v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v 

znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri 

výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Kontaktná osoba:   

Ing. Andrej Majling – vedúci oddelenia vnútornej správy mestskej polície,                   

tel. 048/4330812, mail: 

 
 

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru je potrebné doručiť osobne alebo poštou do 

15.8.2019 (rozhoduje dátum evidenčnej pečiatky MsÚ Banská Bystrica) na adresu: 

Mestská polícia Banská Bystrica 

Československej armády 26 

974 01 Banská Bystrica 

 

 

 

 

andrej.majling@banskabystrica.sk 


