Mesto Moldava nad Bodvou
Mestský úrad, Školská 356/2, 045 01 Moldava and Bodvou

vyhlasuje výberové konanie na pozíciu:
ČLEN MIESTNEJ OBČIANSKEJ PORIADKOVEJ SLUŽBY
Pracovné podmienky:
o pracovný pomer na dobu určitú – do 30.11.2022 (miesto vytvorené v rámci projektu Miestna občianska
poriadková služba II. v Moldave nad Bodvou; Operačný program Ľudské zdroje; Prioritná os: 8); plný
pracovný úväzok
o predpokladaný termín nástupu – 01.10.2021
o miesto výkonu práce – územie mesta Moldava nad Bodvou
Základná zložka mzdy v € (v hrubom)
o 623,00 €
Počet obsadzovaných miest:
o 2 (dve miesta)
Požadovaná kvalifikácia:
a) Kvalifikačný predpoklad:
 ukončená povinná školská dochádzka
 vek minimálne 18 rokov
b) iné predpoklady:
 zdravotná spôsobilosť
 bezúhonnosť.
Výberové kritéria:
o znalosť slovenského jazyka,
o znalosť jazyka cieľovej skupiny (napr. maďarský jazyk, rómsky jazyk) - výhoda,
o znalosť obyvateľov cieľovej skupiny (obyvateľov komunity),
o akceptácia zo strany komunity,
o trvalý pobyt v mieste pracovného pôsobenia,
o predchádzajúce skúsenosti s činnosťou hliadky – výhoda.
Náplň práce občianskej hliadky:
o zúčastňovať sa všetkých školení, kurzov, seminárov, poučovania a pod., ktoré budú v rámci projektu
organizované pre zvýšenie kvalifikácie členov MOPS
o pomáhať v činnosti terénnych sociálnych pracovníkov a ich asistentov - asertívne (kľudne, s pochopením)
zjednávať poriadok a riešiť konflikty medzi príslušníkmi MRK ako aj konflikty v celej obci
o dohliadať na dodržiavanie verejného poriadku pri organizovaní kultúrnych, športových a iných akcií
o dohliadať na dodržiavanie nočného pokoja v marginalizovaných rómskych komunitách - monitorovať
okolie rodinných domov, obydlí a iného súkromného majetku v marginalizovaných rómskych komunitách
o monitorovať a vykonať činnosti predchádzajúce vzniku verejného znečistenia odpadmi - dohliadať nad
poškodzovaním súkromného a verejného majetku
o dohliadať nad miestami, v ktorých dochádza k stretávaniu sa maloletých detí v neskorých večerných
hodinách v záujme prevencie užívania drog a iných návykových látok
o asistovať pri výkone kontroly maloletých osôb do 15 rokov veku, ktoré sa zdržiavajú bez dozoru
zákonných zástupcov po 21,00 hod. na verejných miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje
o zisťovať dôvody prečo sa maloleté deti nezúčastňujú povinnej školskej dochádzky
o upozorňovať na správne nakladanie s odpadmi a na zákaz vypaľovania trávy a zákaz zakladania ohňov na
miestach, ktoré na to nie sú určené a kde hrozí následný vznik požiaru

o monitorovať a oznamovať vznik nelegálnych skládok odpadu - monitorovať a ohlasovať nelegálny odber
elektrickej energie, vody a pod.
o monitorovať drobné násilné činy (napr. hádzanie kameňov do áut, škrabanie laku na autách, sprejovanie
stien a pod.) a vykonávať operatívne zákroky na zabránenie tomuto konaniu deťmi a mladistvými
o pomáhať pri výkone činnosti mestskej polície alebo policajného zboru v osadách
o zabezpečovať bezpečnosť detí, hlavne počas príchodu do školy a odchodu zo školy, na cestných
komunikáciách a zabezpečovať ich bezpečný prechod cez priechod prechodcov
o viesť dennú evidenciu o počte riešených udalostí počas výkonu práce
o vykonávať ďalšie práce podľa pokynov pracovníka, zodpovedného za realizáciu projektu.
Zoznam požadovaných dokladov:
o žiadosť o účasť na výberovom konaní s uvedením telefonického kontaktu (prihláška),
o profesijný životopis v štruktúrovanej forme so zameraním na pracovné skúsenosti, originál podpísaný
uchádzačom,
o úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní - vysvedčenie preukazujúce
ukončenie minimálne povinnej školskej dochádzky,
o čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
o čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti,
o iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení, osvedčenie, a podobne).
Poznámka: Na účel preukázania bezúhonnosti podľa § 3 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. je potrebné pred uzavretím
pracovného pomeru predložiť údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a)
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Informácie pre záujemcu:
Svoju žiadosť spolu s ďalšími prílohami doručte v zalepenej obálke s nápisom „Výberové konanie – člen MOPS
(2) – NEOTVÁRAŤ!“ poštou na adresu: Mesto Moldava nad Bodvou, Mestský úrad, Školská 356/2, 045 01
Moldava nad Bodvou alebo osobne do podateľne MsÚ – Bartalosova 16, 045 01 Moldava nad Bodvou, do
17.09.2021, 11:00 hod.. V žiadosti je potrebné jednoznačne uviesť názov pracovnej pozície. Na posúdenie
dodržania lehoty na podanie prihlášky je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti o účasť na výberovom konaní (nie
potvrdenie pošty, že záujemca svoju žiadosť odoslal). Žiadosti doručené po stanovenom termíne alebo neúplné
žiadosti nemusia byť zaradené do výberového konania.
Kontaktovaní a na pracovný pohovor pozvaní budú len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady
a iné kritéria a požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom.
O termíne, mieste a forme výberového konania budú uchádzači informovaní písomne alebo telefonicky.
Zaslaním žiadosti o účasť na výberovom konaní dáva záujemca súhlas so spracovaním a archiváciou osobných
údajov v súlade s článkom 6, bod 1, písm. a) Nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 216/679 a zákonom
č. 18/2018 Z. z.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov alebo výberové konanie v jeho priebehu zrušiť
bez udania dôvodu.
Uchádzači sami nesú náklady, ktoré im účasťou vo výberovom konaní vzniknú.
V Moldave nad Bodvou 06.09.2021

JUDr. Ing. Slavomír Borovský
primátor

