
Z á z n a m 

zo zasadnutia členov Výberovej komisie pri výberovom konaní na obsadenie miesta 

vedúceho oddelenia životného prostredia Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-

Petržalka dňa 05.09. 2013 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

      Mestská časť Bratislava-Petržalka v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 o výkone práce vo 

verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlásila výberové konanie na obsadenie 

miesta vedúceho oddelenia životného prostredia Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-

Petržalka dňa  21. 07. 2014 na web. stránke mestskej časti a Úradnej tabuli Miestneho úradu 

mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

       Požadované predpoklady, ktoré museli uchádzači splniť, aby mohli postúpiť do 

výberového konania boli za účasti pána prednostu a pracovníčky referátu personálnej práce 

a miezd skontrolované pri otváraní obálok. Požadované predpoklady boli nasledovné: 

  

 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,  

 bezúhonnosť,  

 zdravotná spôsobilosť,   

 odborná prax min. 5 rokov vo verejnej správe, 

 prax v predmetnej oblasti min. 5 rokov,  

 znalosť a orientácia v príslušných právnych predpisov vo vzťahu k samospráve  

 znalosť práce na PC (Word, Excel, internet), 

 osobnostné a morálne predpoklady. 

 

Požadované doklady: 

 Prihláška do výberového konania 

 Vyplnený osobný dotazník (tlačivo ŠEVT) 

 Štruktúrovaný životopis 

 Overený doklad o absolvovanom vysokoškolského vzdelania  

 Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace  

 Fotokópie ďalších dokladov, preukazujúcich získané špeciálne znalosti alebo osobnostné 

predpoklady ďalším vzdelávaním (kópie získaných certifikátov)  

 Písomný súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa 

zákona č. 428/2002  Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

 

      Dňa 05.09.2014 od 9,00 h zasadala výberová komisia, ktorá bola vymenovaná starostom 

mestskej časti v zložení: 

 

predseda     -    Ing. Miroslav Štefánik, prednosta                

členovia      -    Ing. Roman Masár, zástupca starostu           

                   -     Mgr. Ivana Antošová, poslankyňa 

                   -     Mgr. Alžbeta Broszová, zástupca ZV OO 

                   -     PhDr. Zlatica Havlíková,   ref. pers .práce a miezd, zapisovateľka                

 

Do 11. 08. 2014  sa prihlásili  3 uchádzači, ktorí splnili vyhlásené požadované predpoklady.     

        Na výberové konanie, ktoré sa skladá z písomnej časti a osobného pohovoru, boli 

pozvaní:  



1. Ing. Zuzana Juhásová 

      2. RNDr. Jana Lištiaková, PhD. 

      3. PhDr. Pavlína Melichárová 

 

      Výberové konanie na vyhlásenú pracovnú pozíciu vedúceho oddelenia bolo vykonané dňa 

05.09.2014 od 09,00 h v zasadačke miestneho úradu. Uchádzači svojim podpisom potvrdili, 

že sú pripravení  k výberovému konaniu a nič im nebráni zúčastniť sa výberového konania. 

        Výberové konanie otvoril predseda výberovej komisie Ing. Miroslav Štefánik, ktorý 

oboznámil zúčastnených o postupe výberového konania na miesto vedúceho oddelenia. Prvá 

časť bola venovaná vyplneniu písomného testu, ktorý pozostával zo 6 otázok zo všeobecnej 

časti  právnej problematiky vo vzťahu k samospráve. Po rozdaní písomných otázok 

uchádzačom, po niekoľkých minútach pani PhDr. Pavlína Melichárová odstúpila 

z výberového konania. Ostatní pokračovali vo vypĺňaní písomného testu. Dobrá orientácia 

v právnych predpisoch v písomnej časti, umožnila  uchádzačkám zúčastniť sa osobného 

pohovoru. Druhá časť výberového konania spočívala v ústnom pohovore, ktorého sa 

zúčastnili obidve zostávajúce. Vychádzajúc z písomnej časti a z osobného pohovoru s pani 

Juhásovou a Lištiakovou, v ktorom členom výberovej komisie zodpovedali na odborné 

otázky, členovia výberovej komisie uchádzačkám pridelili bodové ohodnotenie 

v hodnotiacom hárku člena výberovej komisie. Po sčítaní bodov z ústneho pohovoru od 

všetkých členov výberovej komisie vznikol nasledovný sumárny hodnotiaci hárok: 

 

Meno uchádzača Celkový počet bodov Dosiahnuté poradie 

Ing. Zuzana Juhásová 

 

22 1 

RNDr. Jana Lištiaková, 

PhD. 

16 2 

PhDr. Pavlína Melichárová 0 odstúpila 

   

         Výberová komisia skonštatovala, že výberové konanie sa uskutočnilo v súlade so 

schválenou  štandardnou organizáciou výberového konania a boli splnené avizované 

podmienky prihlásenia  sa na výberové konanie obidvoma uchádzačmi. Vzhľadom na to, že 

tretí uchádzač odstúpil z výberového konania a  pani Juhásová a Lištiaková sa zúčastnili 

obidvoch častí. Pani Juhásová dosiahla celkový sumárny počet bodov 22 a pani Lištiaková 16 

bodov , výberová komisia  odporúča starostovi  menovať pani Ing. Zuzanu Juhásovú  vedúcou  

oddelenia životného prostredia Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka od 15. 

septembra 2014. 

Odporúčanie výberovej  komisie bude uchádzačovi  oznámené do 10 dní od jeho skončenia.

   

 

Svojim podpisom potvrdzujem správnosť zápisu: 

 

Ing. Miroslav Štefánik          ............................... 

Ing. Roman Masár                 ............................... 

Mgr. Ivana Antošová             ...............................    

  

Mgr. Alžbeta Broszová          ............................... 



PhDr. Zlatica Havlíková        ................................ 

 

 

 

 

V Bratislave 08.09.2014 

Zapísala: Z. Havlíková  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z á z n a m 



zo zasadnutia členov Výberovej komisie pri výberovom konaní na obsadenie miesta 

vedúceho oddelenia projektového riadenia Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-

Petržalka dňa 05.09. 2013 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

      Mestská časť Bratislava-Petržalka v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 o výkone práce vo 

verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlásila výberové konanie na obsadenie 

miesta vedúceho oddelenia projektového riadenia Miestneho úradu mestskej časti 

Bratislava-Petržalka dňa  21. 07. 2014 na web. stránke mestskej časti a Úradnej tabuli 

Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

       Požadované predpoklady, ktoré museli uchádzači splniť, aby mohli postúpiť do 

výberového konania boli za účasti pána prednostu a pracovníčky referátu personálnej práce 

a miezd skontrolované pri otváraní obálok. Požadované predpoklady boli nasledovné: 

  

 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,  

 bezúhonnosť,  

 zdravotná spôsobilosť,   

 odborná prax min. 5 rokov vo verejnej správe, 

 prax vo vedúcich funkciách min. 3 rokov,  

 znalosť a orientácia v príslušných právnych predpisov vo vzťahu k samospráve  

 znalosť práce na PC (Word, Excel, internet), 

 osobnostné a morálne predpoklady. 

 

Požadované doklady: 

 Prihláška do výberového konania 

 Vyplnený osobný dotazník (tlačivo ŠEVT) 

 Štruktúrovaný životopis 

 Overený doklad o absolvovanom vysokoškolského vzdelania  

 Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace  

 Fotokópie ďalších dokladov, preukazujúcich získané špeciálne znalosti alebo osobnostné 

predpoklady ďalším vzdelávaním (kópie získaných certifikátov)  

 Písomný súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa 

zákona č. 428/2002  Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

 

      Dňa 05.09.2014 o 11,00 h zasadala výberová komisia pre výber vedúceho oddelenia 

projektového riadenia, ktorá bola vymenovaná starostom mestskej časti v zložení: 

 

predseda     -    Ing. Miroslav Štefánik, prednosta                

členovia      -    Ing. Roman Masár, zástupca starostu           

                   -     Mgr. Ivana Antošová, poslankyňa 

                   -     Mgr. Alžbeta Broszová, zástupca ZV OO 

                   -     PhDr. Zlatica Havlíková,   ref. pers .práce a miezd, zapisovateľka                

 

Do 11. 08. 2014  sa prihlásila  1 uchádzačka, ktorá  splnila vyhlásené požadované 

predpoklady.     

        Na výberové konanie, ktoré sa skladá z písomnej časti a osobného pohovoru, bola 

pozvaná: 



  

1. Mgr. Jana Jecková 

 

      Výberové konanie na vyhlásenú pracovnú pozíciu vedúceho oddelenia bolo vykonané dňa 

05.09.2014 o 11,00 h v zasadačke miestneho úradu. Uchádzačka svojim podpisom potvrdila, 

že je pripravená  k výberovému konaniu a nič jej nebráni zúčastniť sa výberového konania. 

       Výberové konanie otvoril predseda výberovej komisie Ing. Miroslav Štefánik, ktorý 

oboznámil zúčastnených o postupe výberového konania na miesto vedúceho oddelenia. Prvá 

časť bola venovaná vyplneniu písomného testu, ktorý pozostával zo 6 otázok zo všeobecnej 

časti  právnej problematiky vo vzťahu k samospráve. Dobrá orientácia v právnych predpisoch 

v písomnej časti, umožnila  uchádzačke zúčastniť sa osobného pohovoru. Druhá časť 

výberového konania spočívala v ústnom pohovore. Vychádzajúc z písomnej časti a 

z osobného pohovoru s pani  Jeckovou, v ktorom členom výberovej komisie zodpovedala na 

odborné otázky, členovia výberovej komisie uchádzačke pridelili bodové ohodnotenie 

v hodnotiacom hárku člena výberovej komisie. Po sčítaní bodov z ústneho pohovoru od 

všetkých členov výberovej komisie vznikol nasledovný sumárny hodnotiaci hárok: 

 

 

Meno uchádzača Celkový počet bodov Dosiahnuté poradie 

Mgr. Jana Jecková 24 1 

   

   

   

       Výberová komisia skonštatovala, že výberové konanie sa uskutočnilo v súlade so 

schválenou  štandardnou organizáciou výberového konania a boli splnené avizované 

podmienky prihlásenia  sa na výberové konanie pani Jeckovou. Vzhľadom na to, že sa pani 

Jecková  zúčastnila obidvoch častí a dosiahla celkový sumárny počet bodov 24 z 25, výberová 

komisia  odporúča starostovi  menovať pani Mgr. Janu Jeckovú vedúcou oddelenia 

projektového riadenia Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka od 15. septembra 

2014. 

Odporúčanie výberovej  komisie bude uchádzačovi  oznámené do 10 dní od jeho skončenia.

   

 

 

Svojim podpisom potvrdzujem správnosť zápisu: 

 

Ing. Miroslav Štefánik          ............................... 

Ing. Roman Masár                 ............................... 

Mgr. Ivana Antošová             ...............................    

  

Mgr. Alžbeta Broszová          ............................... 

PhDr. Zlatica Havlíková        ................................ 

 

 

 

V Bratislave 08.09.2014 

Zapísala: Z. Havlíková  

 

 


