
Oznam o výberovom konaní 
 

Mesto Fiľakovo, Radničná 562/25, 986 01  Fiľakovo  
v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme 

 vyhlasuje výberové konanie na 
 

• dve pracovné miesta na pozíciu príslušník Mestskej polície vo Fiľakove 
 

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie  

do zamestnania doručiť osobne do podateľne mestského úradu alebo zaslať poštou na 
adresu: Mesto Fiľakovo, Mestský úrad, Radničná 25, 98601  Fiľakovo. Obálku označte: „VK 
- príslušník MsP -neotvárať“. Žiadosti zaslané e-mailom nebudú akceptované! 
 
Termín výberového konania oznámime uchádzačom, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady, 7 
pracovných dní pred jeho konaním. Pozvanie na výberové konanie bude uchádzačom 
oznámené elektronickou poštou (e-mail). Z uvedeného dôvodu je nevyhnutné, aby v žiadosti 
uchádzač uviedol aktuálnu e-mailovú adresu!!! 
 
Mesto Fiľakovo si vyhradzuje právo pozvať na osobný pohovor len uchádzačov, ktorí 
na  základe predložených dokladov spĺňajú  požadované predpoklady a požiadavky.  
 
Forma výberového konania:  viackolové výberové konanie. I. kolo: osobný pohovor. II. 
kolo: previerky fyzickej zdatnosti, III. kolo: psychologické vyšetrenie  
 
Druh pracovného úväzku: plný úväzok,  pracovná zmluva sa uzatvára na dobu určitú 1 rok. 
Po jej ukončení je možné pracovný pomer predĺži na dobu neurčitú. 
 
Platové zaradenie:  
Zamestnancovi v pracovnom pomere patrí funkčný plat v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o 
odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v spojení s 
Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené 
stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. 
 
Miesto výkonu práce: Mestská polícia Fiľakovo, Koháryho 8, 98601 Fiľakovo a  mesto 
Fiľakovo. 
  
Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania: dohodou 
 
Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania: 

• písomná Žiadosť o prijatie do zamestnania (s uvedenými kontaktnými údajmi: e-mail, 
číslo telefónu) - povinne 

• štruktúrovaný životopis uchádzača (CV) vo formáte Europass – povinná príloha 

• doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (overená kópia) – povinná príloha 

• čestné prehlásenie o bezúhonnosti – povinná príloha 



• súhlas so spracovaním osobných údajov – povinná príloha - vzor je prílohou tohto 
Oznámenia 

 
Osobné údaje kandidátov, ktorí na osobnom pohovore neuspejú budú po jeho skončení 
zlikvidované v zmysle zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 
 
 Kvalifikačné a osobitné predpoklady na vykonávanie pracovnej pozície:  
 

• vek minimálne 21 rokov, zdravotná, duševná a telesná spôsobilosť  

• minimálne úplné stredné vzdelanie (stredoškolské s maturitou) 

• ovládanie  štátneho jazyka slovom aj písmom 

• schopnosť presne a precízne vykonávať pracovné úlohy  

• zodpovedný prístup k pracovným povinnostiam  

• komunikatívnosť, spoľahlivosť  

• užívateľská úroveň práce s PC a operačným systémom Windows  

• užívateľská úroveň používania kancelárskeho softvéru/Word/  

• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu  

• bezúhonnosť  

• vodičský preukaz skupiny B  
 
V prípade, že na základe výberových kritérií komisia vyhodnotí viacerých uchádzačov ako 
vhodných na obsadzovanú pozíciu, komisia posudzuje doplňujúce výberové kritériá: 

• osobnostné predpoklady:  empatia; schopnosť zvládať náročné situácie spojené s 
výkonom povolania; komunikačné zručnosti; schopnosť pracovať v tíme; schopnosť 
riešiť konflikty 

• znalosť maďarského jazyka 

• odborná spôsobilosť v zmysle § 25 zákona č. 564/1991 Z. o obecnej polícii v znení 
neskorších predpisov  

• zbrojný preukaz 
 

Poznámka: 
 
Každý úspešný uchádzač o pracovnú pozíciu, ktorého výberová komisia vyberie na 
výberovom konaní,  musí byť spôsobilý k právnym úkonom v plnom rozsahu a musí spĺňať 
podmienku bezúhonnosti. Splnenie tejto podmienky preukáže predložením výpisu z registra 
trestov (nie staršieho ako tri mesiace) pri uzatváraní pracovnej zmluvy.  
 
Výberové konanie v I. kole bude prebiehať pohovorom pred výberovou komisiou zriadenou 
vyhlasovateľom tohto výberového konania. Po I. kole úspešní uchádzači postúpia do II. kola, 
kde sa preverí fyzická zdatnosť. Následne sa úspešní uchádzači z II. kola zúčastnia III. kola 
výberového konania, nakoľko predpokladom vzniku pracovného pomeru je tiež úspešné 
absolvovanie psychologického vyšetrenia vybraného uchádzača, pričom vyhlasovateľ si 



vyhradzuje právo neuzavrieť pracovný pomer s vybraným uchádzačom, ktorý úspešne 
neabsolvoval psychologické vyšetrenie.  

 

Každý úspešný uchádzač o pracovnú pozíciu, ktorého výberová komisia vyberie na 
výberovom konaní a úspešne absolvuje psychologické vyšetrenie, musí získať odbornú 
spôsobilosť v zmysle § 25 zákona č. 564/1991 Z. o obecnej polícii v znení neskorších 
predpisov a zbrojný preukaz.  
    
 
Kontaktná osoba: Mgr. Attila Visnyai, zástupca primátora mesta Fiľakovo 
       č.t.: 0474381001, 0915 163 310 
       e-mail: attila.visnyai@filakovo.sk 

 
 

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, rodu 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 znení neskorších predpisov. 


