
M E S T O   M A L A C K Y 

Bernolákova 5188/1A 

901 01 Malacky 

 

 

 Telefón E-mail  

 034/796 61 01 msp@malacky.sk  

  

    

 

Č. z.: 1477/2023   V Malackách 24. januára 2023 

 

 

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE POZÍCIE  

VEDÚCI ODDELENIA PREVENTÍVNYCH AKTIVÍT 

 

 
Mesto Malacky  v súlade s ustanovením  § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom 

záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície vedúci 

Oddelenia preventívnych aktivít Mestskej polície Malacky. 

 

Informácie o pracovnom mieste 

Rámcová náplň práce 

• riadenie a realizácia preventívnych aktivít pracoviska mestskej polície 

• spracovanie materiálov potrebných na výkon preventívnych aktivít 

• spracovanie príspevky do médií v oblasti prevencie kriminality a iných sociálno-patologických javov 

• vyhodnocovanie stavu realizácie preventívnych aktivít 

• príprava a organizácia činnosti zamestnancov pri spoločenských podujatiach 

• podieľanie sa na výkone stálej prípadne hliadkovej činnosti 

• spracovanie zoznamu miest, kde je potrebné vykonávať zvýšenú  kontrolu 

• vyhľadávanie a spracovanie projektov prevencie (výzvy, súťaže) 

• riadenie činnosti pri obstarávaní, budovaní, prevádzke a obsluhe kamerového systému 

 

Miesto výkonu práce: Malacky       

Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok, pracovný pomer na dobu určitú na jeden rok 

s možnosťou predĺženia pracovného pomeru na dobu neurčitú  

Termín nástupu: podľa dohody 

Platové podmienky: podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone 

práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

 

Kvalifikačné predpoklady 

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním: 

• stredoškolské s maturitou 

• nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie 

• vysokoškolské I. stupňa 

• vysokoškolské II. stupňa 

 

Iné kritériá a požiadavky 

• odborná spôsobilosť na plnenie úloh príslušníka obecnej polície, odbornú spôsobilosť spĺňa aj 

príslušník obecnej polície, ktorý získal vzdelanie v študijnom odbore bezpečnostná služba na 

strednej škole alebo na vysokej škole 

• bezúhonnosť 

• psychická spôsobilosť 

• vodičský preukaz skupiny B 

• znalosť práce s PC (MS Office, internet) 

• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, zdravotná spôsobilosť 

• organizačné schopnosti, samostatnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, flexibilita, komunikatívnosť 

• riadiaca prax resp. prax v oblasti činností uvedených v rámcovej náplni práce výhodou 
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 Telefón E-mail  

                                               034/796 61 01              msp@malacky.sk 

Zoznam požadovaných dokladov  

• žiadosť o účasť na výberovom konaní  

• podpísaný štruktúrovaný životopis s uvedením telefonického a e-mailového kontaktu 

• overená kópia dokladu o vzdelaní 

• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu a o zdravotnej spôsobilosti 

 

 

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní 

Žiadosť s priloženými požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením 

„Výberové konanie – vedúci oddelenia preventívnych aktivít – neotvárať“ najneskôr do 24. februára 2023              

do 12.00 h na adresu: Mestský úrad Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky. Žiadosti doručené po 

tomto termíne nebudú zaradené do výberového konania (neakceptuje sa posledný deň lehoty ako dátum 

odoslania na podacom lístku pošty). 

Termín, miesto a hodinu výberového konania oznámi vyhlasovateľ uchádzačom, ktorí splnili podmienky 

k účasti na výberovom konaní, písomne najmenej sedem dní pred jeho uskutočnením. 

      

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD. 

                                                                                                              primátor mesta 
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