
   

 

 

 

 

 

 

 

 

OZNAM O VÝBEROVOM KONANÍ   
 

 

Mestský úrad Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 

 

vyhlasuje výberové konanie na 

1. Sedem pracovných miest na člena miestnej občianskej poriadkovej služby 

2. Jedno pracovné miesto koordinátora miestnej občianskej poriadkovej služby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Výberové konanie sa uskutoční dňa 16. februára 2022 v priestoroch malej zasadacej 
miestnosti Mestského úradu Liptovský Mikuláš číslo 54. 

 

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť, 
alebo poštou zaslať na adresu mestského úradu. Záujemcovia v svojej žiadosti jednoznačne určia, 
o ktorú pozíciu majú záujem (člen miestnej občianskej poriadkovej služby, koordinátor miestnej 
občianskej poriadkovej služby, alebo obe pozície). 

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 10.02.2022. Záujemcovia, ktorých 
žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového 
konania. 

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania: 
• žiadosť, v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza, 
• životopis uchádzača, 
• doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne aktuálne potvrdenie školy o štúdiu (pre pozíciu  
    koordinátora členov miestnej občianskej poriadkovej služby), 
• iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne), 
• uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho  
    zamestnávateľa alebo organizácií s ktorými v minulosti spolupracoval. 

 
Kvalifikačné predpoklady na pozíciu člena a koordinátora miestnej občianskej poriadkovej služby sú:  

• zamestnanec má ukončenú povinnú školskú dochádzku v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove    
   a vzdelávaní („školský zákon“), 
• zamestnanec má minimálne 18 rokov, 
• zamestnanec nesmie byť právoplatne odsúdený za: 
   trestný čin podľa „1. hlavy Trestné činy proti životu a zdraviu“ Trestného zákona č.300/2005 Z.z. a 
   akýkoľvek zločin v zmysle Trestného zákona č.300/2005 Z.z.. 
  po úspešnom výberovom konaní budú musieť predložiť výpis z registra trestov 

Doplňujúce výberové kritériá na obe pozície sú: 

➢ 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. 

Prijímateľ si môže určiť ďalšie kritéria poznajúc prostredie komunity a cieľovej skupiny. 

Na výberové konanie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú 
pozíciu. 

Dátum nástupu do zamestnania je od 1. marec 2022 do 30.06.2023   

Náplň práce miestnej občianskej poriadkovej služby 

Pracovné činností MOPS podľa potrieb danej komunity: 



   

- monitorovanie a zabezpečenie bezpečnosť detí, hlavne počas ich odchodu do školy a zo školy, 
zabezpečenie bezpečného prechodu školopovinných detí cez cestu a upozorňovanie detí na 
dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, predovšetkým v súvislosti s pohybom po komunikácii a 
prechodom cez cestu; 
- dohliadanie na ochranu verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním (znečisťovanie 
spoločných priestorov v bytových domoch, vandalizmus, t.z. úmyselné poškodzovanie verejno-
prospešných zariadení...); 
- upozorňovanie na protispoločenskú činnosť a protiprávne konanie páchateľa a následne 
oznamovanie danej skutočnosti (skutok, následky a pod.) príslušnej inštitúcii, ktorá má riešenie danej 
skutočnosti v kompetencii; 
- kontrola pohybu a miesta stretávania sa maloletých detí a mládeže vo večerných hodinách bez 
prítomnosti rodičov (napr. cintorín, športoviská,...); 
- účasť a pomoc (po predchádzajúcej dohode so starostom/starostkou obce) pri zabezpečovaní a 
organizácii kultúrnych a športových podujatí a podujatí organizovaných obcou alebo obyvateľmi; 
- monitorovanie a predchádzanie vzniku konfliktu v rámci MRK, ako aj medzi MRK a väčšinovým 
obyvateľstvom; 
- poskytovanie pomoci hliadke Policajného zboru SR a obecnej polície; 
- dohliadanie nad poriadkom a bezpečnosťou v obci 
Povinná súčasť aktivít MOPS s ohľadom na zdroj financovania MOPS v nasledujúcom období (ESF 
REACT-EÚ) musia činnosti príslušníkov MOPS zahrňovať tzv. „zelený aspekt“, to znamená, že musia 
vykonávať v spolupráci s miestnou samosprávou preventívne opatrenia, ktoré prispievajú k ochrane 
životného prostredia. Tieto činnosti musia reflektovať aktuálnu situáciu a problémy v obci a/alebo 
komunite MRK.  
Členovia MOPS sa priebežne zúčastnia školení a rozšíria si informácie z oblastí zameraných napr. na 
vplyvy čiernych skládok a zlého zaobchádzania s odpadom na životné prostredie a zdravie 
obyvateľstva v danej lokalite, praktické aktivity spojené so správnym nakladaním s odpadom, 
recykláciou, prípadne kompostovaním alebo s biomasou a pod. 
Mesto Liptovský Mikuláš si zahrnie do obsahu práce minimálne jednu alebo kombináciu viacerých 
nasledovných činností: 
- upozorňovanie a monitorovanie správneho nakladania s odpadom (napr. kontrola zberných nádob, 
zberných stanovísk); 
- upozorňovať na dôsledky nesprávneho nakladania s odpadom na životné prostredie a zdravie 
obyvateľov MRK; 
- podporovať obyvateľov v recyklácii odpadu a oboznamovať s jej významom (názorné príklady o 
jednotlivých triedených zložkách komunálnych odpadov, ktoré sú povinne triedenými zložkami 
komunálnych odpadov (papier, plasty, sklo, kovy a viacvrstvové kombinovane materiály na báze 
lepenky - tzv. tetrapacky) s ukážkami konkrétnych druhov odpadov, ktoré patria pod jednotlivé 
triedené zložky, a s potrebou príkladov odpadov, ktoré nepatria do zberných nádob určených na 
triedené zložky komunálnych odpadov); 
- osveta a edukácia obyvateľov MRK zameraná na dôležitosť ukladania a triedenia odpadov do 
zberných nádob určených na tento účel, ukladania veľkoobjemových odpadov a drobných stavebných 
odpadov do na to určených zberných nádob, súvisiaca s problematikou odpadov s obsahom 
nebezpečných látok - použité farby, batérie a akumulátory, použité elektrické a elektronické 
zariadenia a pod. - nevyhnutnosť ukladať tieto nebezpečne komunálne odpady do špeciálnych nádob 
s upozornením na negatívne vplyvy týchto nebezpečných odpadov na zdravie a životne prostredie, 
kvalitu vôd a ovzdušia v prípade, že sú uložené alebo vyhodené do okolitého prostredia; 
- kontrola, osveta a edukácia obyvateľov MRK zameraná na zákaz spaľovania komunálnych odpadov 
na voľnom priestranstve, vysvetľovanie negatívnych dopadov, zhoršovanie kvality ovzdušia a 
následné zdravotné riziká s tým spojené; 



   

- informovať o zbere zálohovaných fliaš a po nadobudnutí účinnosti zákona č. 302/2019 Z. z. aj o 
zálohovaní PET fliaš a plechoviek; 
- pôsobiť preventívne pred vznikom požiarov; 
- upozorňovanie na zákaz vypaľovania trávy, lesných a lúčnych porastov a kontrola dodržiavania 
zákazu zakladania ohňov na miestach, ktoré na to nie sú určené a kde hrozí následný požiar; 
- informovať o spôsobe zhodnocovania biomasy (ak sa v lokalite využíva); 
- v prípade vykurovania tuhým palivom, upozorňovať na správne používanie a nesprávne používanie, 
následky na zdravie obyvateľov MRK a možné alternatívy; 
- monitorovanie vytvárania nelegálnych skládok a zabezpečenie ich nahlasovanie príslušným 
orgánom; 
- spolupracovať pri zabezpečovaní odstraňovania nelegálnych skládok s oprávneným a zodpovedným 
subjektom. 
 

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, veku 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). 

 


