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Informácia o voľnom funkčnom mieste 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 v znení neskorších 

predpisov informuje o nasledujúcom voľnom funkčnom mieste:  

 

 

Samostatný odborný inšpektor špecialista na oddelení  kontroly Prezídia Hasičského 

a záchranného zboru 

 

Služobný úrad:                              Ministerstvo vnútra SR 

Organizačný útvar:                                  Prezídium Hasičského a záchranného zboru 

Miesto vykonávania štátnej služby:        Bratislava 

Platová trieda:                                       7 

 

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

v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 123/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalóg činností 

v Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov: 

 

- vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie  II. stupňa  

- odborná prax  6 rokov 

 

Požiadavky: 

 

- skúsenosti s vykonávaním kontroly; 

- právne vzdelanie  -  vítané 

- psychická, fyzická a zdravotná spôsobilosť; 

- bezúhonnosť;  

- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu;  

- ovládanie štátneho jazyka;  

- výhoda vodičské oprávnenie typu „B“,  

- pobyt na území Slovenskej republiky. 

 - flexibilita, spoľahlivosť, samostatnosť a zodpovednosť 
 

 

Písomnú žiadosť o prijatie do štátnej služby,  životopis, vyplnený osobný dotazník, doklad o 

dosiahnutom vzdelaní alebo jeho osvedčenú  kópiu, vojenskú knižku alebo iný doklad preukazujúci 

vykonanie vojenskej služby, náhradnej služby alebo civilnej služby, ak ide o uchádzača, ktorý 

vykonal vojenskú službu, náhradnú službu alebo civilnú službu a potvrdenie lekára so špecializáciou 

v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo o spôsobilosti uchádzača podrobiť sa previerke 

fyzickej zdatnosti je potrebné doručiť na adresu: Prezídium Hasičského a záchranného zboru, 

Drieňová 22, 826 86, Bratislava 29. 
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Na vedomie: 

 

Krajské riaditeľstvo HaZZ v Bratislave 

Krajské riaditeľstvo HaZZ v Trnave 

Krajské riaditeľstvo HaZZ v Nitre 

Krajské riaditeľstvo HaZZ v Trenčíne 

Krajské riaditeľstvo HaZZ v Banskej Bystrici 

Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline 

Krajské riaditeľstvo HaZZ v Košiciach 

Krajské riaditeľstvo HaZZ v Prešove 

Záchranná brigáda HaZZ v Malackách 

Záchranná brigáda HaZZ v Žiline 

Záchranná brigáda HaZZ v Humennom 

Stredná škola požiarnej ochrany MV SR 

Požiarnotechnický a expertízny ústav MV SR v Bratislave 

Výcvikové centrum HaZZ Lešť 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


