
 
 
 
 
 
 

  

 

 

MESTO PEZINOK  – MESTSKÁ POLÍCIA  
 

vyhlasuje výberové konanie na miesto 
 

Príslušník Mestskej polície Pezinok   
 

 
Zamestnávateľ :                   MESTO PEZINOK, Radničné námestie 7, 902 01 Pezinok  
Funkcia :                               príslušník mestskej polície (muži, ženy) 
Druh pracovného pomeru : plný úväzok  
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny : od 750 €; po získaní odbornej 
spôsobilosti od 850 € + príplatky podľa zákonníka práce (mzda sa zvyšuje podľa 
pracovných výsledkov a dĺžky praxe v bezpečnostných zložkách). 
 
Informácie o pracovnom mieste : 1. Výkon pracovných činností v zmysle zákona č. 
SNR č. 564/1990 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov;  
2. Príslušník mestskej polície má počas plnenia úloh postavenie verejného činiteľa; 
počas plnenia úloh a je v pracovnom pomere k mestu Pezinok (nie v služobnom 
pomere);  
 
Zamestnanecké výhody, benefity : Zázemie stabilného zamestnávateľa. Práca v 
profesionálnom kolektíve. Profesionálny rast v oblasti policajno bezpečnostných služieb. 
Päť dní dovolenky navyše. Sociálne zabezpečenie v zmysle zákona o obecnej polícii. 
Možnosť využívania vlastnej posilňovne, telocvične a iné. 
 
Informácie o výberovom konaní : Ste dynamická/ý, radi zbierate nové skúsenosti 
a schopnosti ?  Máte prax v požadovanej oblasti ? Radi vás prijmeme do nášho tímu.  
Zašlite nám svoju žiadosť s profesijným životopisom a pripojte svoj súhlas so 
pracovaním osobných údajov v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane 
osobných údajov.    
 
Kvalifikačné predpoklady : Úplné stredné vzdelanie s maturitou.  
 
Požadované doklady : Žiadosť o prijatie do zamestnania a životopis, doklad o 
ukončení štúdia, výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.  
 



Iné kritériá a požiadavky : Trestná a občianska bezúhonnosť, vek vyšší ako 21 rokov, 
osoba duševne a telesne spôsobilá na plnenie úloh obecnej polície, vodičský preukaz 
skupiny B.  
 
Iné vítané doklady alebo odbornosti / znalosti :  Osvedčenie o odbornej spôsobilosti 
pre výkon plnenia úloh mestského policajta, zbrojný preukaz na držanie zbrane a 
streliva pre výkon povolania, zamestnania alebo oprávnenia, Microsoft Word – 
pokročilý, Microsoft Outlook - pokročilý. 
 
Požadované osobné vlastnosti a schopnosti : 

1. Slušné a rázne vystupovanie, schopnosť potlačiť impulzívnosť jednania 
 v záťažových  situáciách. 

2. Prísna sebadisciplína, zodpovednosť a kolegialita. 
3. Kladný vzťah k práci, obetavosť  a iniciatíva pri plnení úloh. 

 
Miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní: žiadosť, profesionálny 
životopis, spolu s dokladmi je potrebné poslať poštou alebo osobne  odovzdať na 
adresu : Mesto Pezinok, Mestská polícia, Radničné námestie 7, 902 01 Pezinok  
Kontaktná osoba : Viera Zvolenská, e-mail : podatelna@msupezinok.sk 
 


