Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava,
prijme: Zástupca náčelníka pre funkčné útvary
Miesto výkonu práce: Bratislava
Poriadkový útvar mesta: Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer
Termín nástupu: od 01.06.2021, príp. dohodou
Finančné ohodnotenie: základná mzda je od 1500 EUR brutto mesačne
Odmeny a osobné príplatky pre danú pozíciu budú závisieť od skúseností finálneho kandidáta,
vopred určených výkonnostných ukazovateľov a odpočtu plnenia určeného plánu rozvoja
organizácie.
Pohyblivá časť mzdy je priznaním najmä osobného a riadiaceho príplatku k tarifnej mzde, čo u
vybraného uchádzača zohľadní hodnotenie kvalitatívneho plnenia predpísaných kvalifikačných
a odborných predpokladov vrátane skutočnej praxe uchádzača.
Rámcová náplň práce
Zástupca náčelníka pre funkčné útvary:
1. organizuje a metodicky riadi činnosť funkčných útvarov mestskej polície
2. predkladá náčelníkovi správy, informácie, analýzy a návrhy opatrení na úseku ktorý
riadi, kontroluje plnenie prijatých opatrení a vyhodnocuje ich efektívnosť
3. mesačne a štvrťročne vyhodnocuje výsledky práce jemu podriadených útvarov; v
prípade potreby vedie porady s vedúcimi oddelení
4. predkladá návrhy náčelníkovi vo veciach spojených s personálnym obsadením útvarov,
ktoré priamo riadi
5. zúčastňuje sa na práci v určených komisiách mestskej polície a na základe rozhodnutia
náčelníka v komisiách, kde je delegovaná účasť mestskej polície
6. ukladá úlohy z oblasti zabezpečovania realizácie všeobecne záväzných nariadení,
požiadaviek primátora, ako i špecifické úlohy týkajúce sa plnenia úloh a postavenia
mestskej polície vyplývajúceho zo zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii
v znení neskorších predpisov
7. riadi a kontroluje prácu jemu pridelených zamestnancov, zabezpečuje prijatie včasných
a účinných opatrení na ochranu majetku zamestnávateľa
8. zabezpečuje a participuje na vzdelávacích aktivitách
9. zastupuje náčelníka v čase jeho neprítomnosti v rozsahu jeho práv a povinností, okrem
vecí, ktoré si náčelník vyhradil len do svojej pôsobnosti
10. plní ďalšie úlohy podľa pokynov náčelníka a úlohy vyplývajúce zo Zákonníka práce,
Zákona o výkone práce vo verejnom záujme a interných predpisov v rámci pracovnej
náplne
Požiadavky na vzdelanie a znalosti:
1. ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
2. bezúhonnosť
3. zdravotná spôsobilosť
4. riadiaca prax min. 5 rokov
5. znalosti práce s PC, základy kancelárskej sady Office
6. dobré komunikačné a organizačné schopnosti, koncepčné myslenie, samostatnosť,
spoľahlivosť, presnosť, flexibilita, odolnosť voči stresu
7. odborná spôsobilosť príslušníka obecnej polície podľa § 25 zákona SNR č. 564/1991
Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, v prípade nesplnenia podmienky

odbornej spôsobilosti, možnosť zúčastniť sa odbornej prípravy a zložiť skúšky odbornej
spôsobilosti
Zoznam požadovaných dokladov:
1. profesijný životopis
2. overená fotokópia dokladu o dosiahnutom najvyššom vzdelaní
3. súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
4. výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
5. lekársky posudok
6. vyplnený osobný dotazník
Benefity:
- príspevok na bývanie vo výške 100 € / mesiac
- hodnostný príplatok
- príplatky za vedenie služobného motorového vozidla
- 13. a 14. plat (do výšky funkčného platu k 31.5. a 30.11. s podmienkou odpracovania
6 mesiacov)
- vernostná odmena po odpracovaní 5, 10, 15, 20 rokov
- jubilejná odmena
- náborový príspevok vo výške 2 000 € (vyplácaný priebežne)
- voľný cestovný lístok na MHD
- príspevok na stravovanie vo forme platobnej karty (aj počas dovolenky)
- príspevok zo sociálneho fondu na sociálnu výpomoc do výšky 150 € (PN viac ako 6
týždňov)
- príspevok zo sociálneho fondu na regeneráciu pracovných síl
- doplnkové dôchodkové sporenie 2,5 % mzdy
- náhrada príjmu počas PN počas 10 kalendárnych dní vo výške 80 % denného
vymeriavacieho základu
- príspevok na kúpeľnú liečbu vo výške 150 €
- pracovná rehabilitácia v rozsahu 7 kalendárnych dní (po dosiahnutí veku 40 rokov
a odpracovaní 2 rokov)
- MultiSport karty
- možnosť ubytovania v ubytovacom zariadení zamestnávateľa.
Termín nástupu: 01.06.2021 prípadne dohodou
Žiadosť spolu s požadovanými podkladmi doručte elektronicky do 10.05.2021 (vrátane) na
adresu: personalne@mp.bratislava.sk
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru a osobný dotazník sú dostupné na internetovej
stránke www.msp.bratislava.sk.
Výberové konanie s uchádzačmi, ktorí spĺňajú požadované kritériá bude vykonané
dňa 18.05.2021.

