
MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
PREZÍDIUM HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU 

Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29 
 

V Bratislave, 25. novembra 2022 

 

 

 

Informácia o možnosti zastupovania počas rodičovskej dovolenky na  

Prezídiu Hasičského a záchranného zboru 

 

 

Prezídium Hasičského a záchranného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súlade  

s § 16 ods. 1 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore informuje o možnosti 

zastupovania funkčného miesta počas rodičovskej dovolenky: 

 

Samostatný odborný inšpektor špecialista – oddelenie komunikačné a vnútorných 

záležitostí  

Kancelárie prezidenta HaZZ 

(zastupovanie počas rodičovskej dovolenky) 

 

Služobný úrad:                              Ministerstvo vnútra SR 

Organizačný útvar:                                  Prezídium Hasičského a záchranného zboru 

 Miesto vykonávania štátnej služby:       Bratislava 

Druh štátnej služby:                             dočasná štátna služba 

Platová trieda:                                       7 

 

Kvalifikačné predpoklady podľa § 18 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore: 

 

- vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa; 

- osobitný kvalifikačný predpoklad; 

- odborná prax: viac ako šesť rokov. 

Požiadavky:  

 

- komunikačné zručnosti; 

- znalosť práce s PC; 

- znalosť cudzieho jazyka výhodou; 

- flexibilita, spoľahlivosť, samostatnosť a zodpovednosť; 

- schopnosť pracovať pod tlakom. 

 

Popis služobných činností:  

 

- komunikácia s médiami a verejnosťou; 

- vytváranie komunikačnej stratégie v rámci súvisiacich PR aktivít v HaZZ; 

- práca s webovou stránkou, redakčným systémom SWIFT – www.minv.sk; 

- príprava tlačových správ, podkladov a stanovísk; 

- písanie príhovorov; 

- práca s facebookovou stránkou Hasičského a záchranného zboru; 

- podieľanie sa na tvorbe časopisu Hasiči – Spravodajca; 

- organizačné činnosti v súvislosti s prípravou podujatí a súťaží; 

- plnenie ďalších úloh uložených priamym nadriadeným. 
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Žiadosť o prijatie do služobného pomeru alebo žiadosť o preradenia podľa § 47 zákona  č. 315/2001 

Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore spolu so profesijným životopisom, osobným dotazníkom a 

kópiou dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní je potrebné doručiť na adresu: Prezídium 

Hasičského a záchranného zboru, Drieňová 22, 826 86, Bratislava 29.  

 

 

 

 

 

                                                                                                       plk. Ing. Pavol Mikulášek v.r. 

                                                                                                           prezident 

                                                                                                             Hasičského a záchranného zboru 

    
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


