ZÁPISNICA
z výberového konania na obsadenie pracovnej pozície člena Miestnej
občianskej poriadkovej služby Fiľakovo
Dátum a spôsob vyhlásenia výberového konania
Výberové konanie vyhlásené 14.9.2020. Oznam o výberovom konaní zverejnený na úradnej
tabuli mesta, na webovom sídle mesta a na stránke www.istp.sk.
Dátum a miesto konania výberového konania
13.10.2020 o 10.00 hod. v priestoroch veľkej zasadačky Mestského úradu vo Fiľakove
Pracovná pozícia obsadzovaná výberovým konaním:
Výberové konanie bolo vyhlásené na 1 pracovné miesto člena miestnej občianskej poriadkovej
služby vo Fiľakove.
Členovia výberovej komisie:
Mgr. Attila Agócs, PhD., Mesto Fiľakovo
npor. Ján Slovák, OO PZ Fiľakovo
Bc. Pavel Baláž, Mestská polícia Fiľakovo
PhDr. Andrea Mágyelová, Mesto Fiľakovo
Prihlášky a materiály jednotlivých uchádzačov boli skontrolované dňa 13.10.2020. Do
výberového konania sa prihlásilo 8 uchádzačov.
Výberového konania sa zúčastnilo 7 uchádzačov: Juraj Angyal, Anna Barosová, Henrich
Bogdán, Tibor Bogdány, Zoltán Gudela, Dezider Kiss, Csaba Péter
Stanovené kritériá hodnotenia
Výberové kritériá
- 18 rokov veku v deň výberového konania
- ukončená povinná školská dochádzka v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove
a vzdelávaní v znení neskorších predpisov
- uchádzač nesmie byť právoplatne odsúdený:
a) za trestný čin podľa „1.hlavy Trestné činy proti životu a zdraviu“ Trestného zákona č.
300/2005 Z.z.
b) akýkoľvek zločin v zmysle Trestného zákona č. 300/2005 Z.z.
- znalosť jazyka cieľovej skupiny (napr. maďarský jazyk, 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.
Doplňujúce výberové kritériá
- 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.

Priebeh výberového konania:
Výberové konanie prebiehalo ústnym pohovorom s jednotlivými uchádzačmi. Členovia
výberovej komisie kládli potom uchádzačom otázky, ktoré sa týkali hlavne motivácie pracovať
v MOPS Fiľakovo, skúseností s prácou v komunite a beztrestnej minulosti uchádzača.
Každý jeden uchádzač sa po ústnom pohovore s členmi komisie vyhodnotil.
Po vypočutí a vyhodnotení jednotlivých uchádzačov výberová komisia sa uzniesla, že ani
jeden z uchádzačov nevyhovuje na obsadenie pracovného miesta člena hliadky MOPS.
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