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UZNESENIE MsZ č. 1- ....../2021 
 

 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 

v zmysle § 2 ods. 3 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii 

na návrh primátora mesta Pezinok 

 

 

vymenúva 

 

Mgr. Igora Schwarza  

do funkcie náčelníka Mestskej polície Pezinok 

s účinnosťou od 01.04.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) bez pripomienok 

b) s týmito pripomienkami 



 

Dôvodová správa – doplnená dňa 22.03.2021: 

 

Podľa § 2 ods. 3 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, „Náčelníka obecnej polície na návrh 

starostu vymenúva a odvoláva obecné zastupiteľstvo“. 

 

Podľa § 42 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, „Ak osobitný predpis ustanovuje voľbu 

alebo vymenovanie ako predpoklad vykonávania funkcie štatutárneho orgánu alebo vnútorný predpis 

zamestnávateľa ustanovuje voľbu alebo vymenovanie ako požiadavku vykonávania funkcie vedúceho 

zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu, pracovný pomer s týmto 

zamestnancom sa zakladá písomnou pracovnou zmluvou až po jeho zvolení alebo vymenovaní“. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku v roku 2020 odvolalo náčelníka Mestskej polície mesta Pezinok 

a dočasne poverilo Mgr. Igora Schwarza vedením Mestskej polície mesta Pezinok s účinnosťou do dňa 

vymenovania náčelníka Mestskej polície mesta Pezinok. 

 

Dňa 22.12.2020 bolo mestom Pezinok vyhlásené výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície 

náčelník Mestskej polície Pezinok. Žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými 

dokladmi posielali uchádzači elektronickou poštou do termínu 15.01.2021. Po tomto termíne referent 

referátu ľudských zdrojov vyhodnotil všetky doručené žiadosti uchádzačov a uchádzačov spĺňajúcich 

všetky požadované kritéria pozval na výberové konanie. 

 

Pre uskutočnenie výberového konania na obsadenie pracovnej pozície náčelník Mestskej polície 

Pezinok bola vymenovaná výberová komisia v tomto zložení: 

Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok 

Ing. Jana Lehocká, prednostka Mestského úradu Pezinok 

Mgr. Renata Gottschallová, vedúca organizačného oddelenia Mestského úradu Pezinok 

PhDr. Milan Grell, predseda Komisie verejného poriadku a poslanec Mestského zastupiteľstva v 

Pezinku 

JUDr. Roman Mács, poslanec Mestského zastupiteľstva v Pezinku 

 

Prvé kolo výberového konania s vybranými uchádzačmi sa uskutočnilo dňa 10.03.2021. Na prvé kolo 

výberového konania bolo pozvaných 7 uchádzačov, pričom 2 uchádzači pred konaním výberového 

konania ospravedlnili svoju neúčasť a nedostavili sa. V prvom kole výberového konania posúdila 

výberová komisia pracovné skúsenosti a schopnosti uchádzačov a s každým uchádzačom vykonala 

ústny pohovor. 

 

Vyhodnotenie – prvé kolo: 

 

P. č. Meno a priezvisko Postup do ďalšieho kola 

1. JUDr. J. K. áno 

2. Mgr. Š. Š. nie 

3. Mgr. P. K. nie 

4. Mgr. I. S. áno 

5. Mgr. Bc. J. B. áno 

 

 

Do druhého kola výberového konania postúpili už len traja uchádzači, ktoré spočívalo v absolvovaní 

telesných a psychologických testov na overenie si fyzickej a psychickej spôsobilosti na výkon práce 

a testu zo slovenského jazyka. 

 

Fyzické testy absolvovali uchádzači dňa 17.03.2021 v priestoroch Strednej odbornej školy Policajného 

zboru Pezinok. Psychodiagnostické vyšetrenie absolvovali uchádzači dňa 15.03.2021 a 18.03.2021 

v ambulancii PhDr. Murárikovej na Kollárovej 1 v Pezinku. Test zo slovenského jazyka uchádzači 

absolvovali dňa 15.03.2021 a 18.03.2021 v priestoroch Mestského úradu Pezinok. 

 

 



 

Vyhodnotenie – druhé kolo: 

 

Meno a 

priezvisko 

Test zo 

slovenského 

jazyka, 

gramatiky 

Fyzické testy Psychodiagnostika Poradie 

JUDr. J. K. 6 chýb 36,5 b. 

nevyhovel 

spôsobilý, s 

výhradami 

2. 

Mgr. I. S. 16 chýb 69,5 b. 

výborný 

spôsobilý 1. 

Mgr. Bc. J. B. 12 chýb 16 b. 

nevyhovel 

nespôsobilý 3. 

 

 

Vyhodnotenie výsledkov druhého kola výberového konania boli mestu Pezinok doručené dňa 

22.03.2021. 

 

Vzhľadom na ukončenie výberového procesu a vyhodnotenie výsledkov výberového konania, 

primátor mesta Pezinok v súlade s § 2 ods. 3 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii podáva návrh 

na vymenovanie náčelníka Mestskej polície Pezinok, tak ako je to uvedené v návrhu uznesenia. 

 


