
Obec Iňačovce, Iňačovce 141, 072 11 

 

 

vyhlasuje výberové konanie  na 

• 1 pracovné miesto - člena miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) 
 

Výberové konanie sa uskutoční dňa  14.09.2022 (streda) o 9.00 hod. v priestoroch  

Komunitného centra Iňačovce, Iňačovce 140, 072 11. 

 

Záujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania 

doručiť osobne alebo zaslať doporučenou poštovou zásielkou v zalepenej obálke s označením 

„Výberové konanie MOPS – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Obec Iňačovce, Iňačovce 141, 072 11. 

 

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 08.09.2022. Záujemcovia, 

ktorých písomné žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú 

zaradení do výberového konania.  

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o prijatie do 

zamestnania:  

• žiadosť o zaradenie do výberového konania,  

• životopis záujemcu, originál podpísaný žiadateľom,  

• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace potvrdzujúci bezúhonnosť v oblasti trestných 

činov podľa 1. hlavy Trestné činy proti životu a zdraviu Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. a 

akéhokoľvek zločinu v zmysle Trestného zákona č. 300/2005 Z. z., originál,  

• doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní – vysvedčenie preukazujúce ukončenie minimálne 

povinnej školskej dochádzky, kópia,  

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu člena rómskej občianskej hliadky sú:  

• ukončená povinná školská dochádzka  

• vek minimálne 18 rokov  

• bezúhonnosť. 

 

Ďalšie výberové kritériá na pozíciu člena MOPS sú: 

• znalosť jazyka cieľovej skupiny  

• znalosť obyvateľov cieľovej skupiny (obyvateľov komunity)  

• akceptácia zo strany komunity 

• trvalý pobyt v mieste pracovného pôsobenia – výhoda 

• predchádzajúce skúsenosti s činnosťou MOPS – výhoda 

 

Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je od 01.10.2022  

Miesto výkonu pracovnej činnosti: Obec Iňačovce 

Plný pracovný úväzok na dobu určitú: do 30.3.2023  

 

 



 

 

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). 

 

                                                                                                        

 

 

                                                                                                                      Ľubomír Macko 

V Iňačovciach, 30.08.2022                                                                             starosta obce 

 

 

 

 


