Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Bratislava
oznamuje,
že vykonáva výber do prijímacieho konania uchádzačov do služobného pomeru príslušníka
Policajného zboru (ďalej len „policajt“) na základné útvary
služby hraničnej a cudzineckej polície Policajného zboru vo svojej pôsobnosti
Voľné tabuľové miesta policajtov (platová trieda 2):

1. Oddelenie hraničnej kontroly Policajného zboru Bratislava Ružinov-letisko:
(Letisko M. R. Štefánika, Bratislava)
Funkcia:
Príplatky:

Plánovaná hodnosť:

referent
100 €
nerovnomerne rozvrhnutý čas služby
100 €
rizikový príplatok
117 €
príspevok na bývanie (po dvoch rokoch výkonu štátnej
služby)
npráp.

2. Oddelenie cudzineckej polície Policajného zboru BRATISLAVA:
(Hrobáková 44, Bratislava)
Funkcia:
Príplatky:

Plánovaná hodnosť:

referent
100 €
nerovnomerne rozvrhnutý čas služby
100 €
rizikový príplatok
117 €
príspevok na bývanie (po dvoch rokoch výkonu štátnej
služby)
npráp.

Požadujeme:
(v zmysle § 14 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru,
Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky
a Železničnej polície v znení neskorších predpisov)
 Občianstvo Slovenskej republiky a trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
 Vek nad 21 rokov
 Bezúhonnosť - v prijímacom konaní sa preukazuje odpisom z registra trestov
 Spoľahlivosť
 Minimálne úplné stredné vzdelanie s maturitou
 Telesnú, duševnú a zdravotnú spôsobilosť na výkon služby
 Ovládanie štátneho jazyka

Ku dňu prijatia do štátnej služby nie je členom politickej strany alebo politického
hnutia
 Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 Ku dňu prijatia do štátnej služby skončí činnosti, ktorých vykonávanie je
zakázané podľa § 48 ods. 6. a 7. zákona č. 73/1998 Z. z.


Kariérny postup príslušníka Policajného zboru:
1. Policajt bezprostredne po prijatí do služobného pomeru absolvuje denné štúdium na
získanie základného policajného vzdelania v trvaní 10 mesiacov na Strednej odbornej
škole Policajného zboru v Košiciach (počas štúdia je zabezpečené bezplatné
ubytovanie a stravovanie).
2. Policajt v stálej štátnej službe má možnosť pre ďalší kariérny postup získať
špecializované policajné vzdelanie v trvaní troch mesiacov po 1 roku výkonu služby
v stálej štátnej službe.
3. Policajt najskôr po 1 roku výkonu služby v stálej štátnej službe má možnosť
pokračovať vo svojom kariérnom postupe štúdiom na Akadémii Policajného zboru
v Bratislave. Podmienkou vyslania na štúdium je súhlas nadriadeného.

Bližšie informácie o voľných tabuľkových miestach policajtov Vám
poskytneme na tel. č. 09610 46638.

V prípade záujmu písomnú žiadosť o prijatie do služobného pomeru, štruktúrovaný
životopis a fotokópiu dokladu o dosiahnutom vzdelaní zašlite na adresu:
Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Bratislava
Krížna 44, 812 72 Bratislava

