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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-PETRŽALKA, KUTLÍKOVA Č. 17, 852 12 BRATISLAVA 
 

 

Z Á P I S N I C A 

z výberového konania na obsadenie miesta vedúceho oddelenia komunikácie s verejnosťou 

 

Dátum a spôsob vyhlásenia výberového konania: 

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 komunikácie s verejnosťou, zverejnením na webovej stránke 

mestskej časti a v Petržalských novinách dňa 22. septembra 2017. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Dátum a miesto konania:  

6. novembra 2017 v budove Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

  

 

Výberové konanie uskutočnila výberová komisia, ktorej členov vymenoval starosta mestskej 

časti Bratislava-Petržalka. 

Zloženie výberovej komisie: 

predseda -   Ing. Miroslav Štefánik, MBA, prednosta                

členovia  -   Mgr. Ján Bučan, prvý zástupca starostu 

      -    Mgr., Ing. Michal Radosa, zástupca starostu 

 -    Ing. Peter Janičina, vedúci kancelárie starostu 

-    Mgr. Ivana Vernerová, predseda ZV 

 

V súlade s podmienkami vyhláseného výberového konania sa do stanoveného termínu 

prihlásili dve uchádzačky:   1.  PhDr. Silvia Vnenková  

2. Mgr. Soňa Vinczeová 

                                              

 Členovia výberovej komisie boli oboznámení s dokladmi, ktoré uchádzačky doručili 

spolu so žiadosťou o zaradenie do výberového konania.  

 
 Výberové konanie zahájil Ing. Miroslav Štefánik, ktorý privítal prítomné uchádzačky, predstavil 

im členov výberovej komisie a oboznámil ich s priebehom výberového konania. Výberové 

konanie pozostávalo z písomnej časti a ústneho pohovoru.  

 
  V písomnej časti uchádzačky odpovedali na otvorené otázky, ktoré boli zamerané na ich 

odbornosť a všeobecný prehľad o fungovaní a činnosti samosprávy. Po ukončení písomnej časti 

absolvovali ústny pohovor. V priebehu pohovoru prezentovali svoju osobu, oboznámili členov 

výberovej komisie so svojou odbornou praxou a stručnou predstavou o prioritách oddelenia 

komunikácie s verejnosťou. Následne členovia výberovej komisie kládli uchádzačkám otázky 

smerujúce k overeniu ich schopností, vedomostí a osobnostných predpokladov potrebných pri 

výkone funkcie, pre ktorú bolo vyhlásené výberové konanie. 
 

Členovia výberovej komisie uchádzačkám pridelili bodové ohodnotenie v rozpätí 0-5 bodov za 

písomnú časť a 0-5 bodov za ústnu časť, v hodnotiacom hárku člena výberovej komisie.  
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Po ukončení pohovorov výberová komisia vyhodnotila výsledky výberového konania a určila 

poradie uchádzačiek nasledovne:  

 

P. č. Meno uchádzača Celkový počet bodov Dosiahnuté poradie 

1. PhDr. Silvia Vnenková 43 1. 

2. Mgr. Soňa Vinczeová  19 2. 

 

 

V súlade s výsledkami výberového konania výberová komisia odporučí starostovi mestskej 

časti Bratislava-Petržalka vymenovanie PhDr. Silvie Vnenkovej do funkcie vedúcej oddelenia 

komunikácie s verejnosťou.  

 

  

Prílohy:  

-  Prezenčná listina členov výberovej komisie 

-  Vyhlásenie o ochrane osobných údajov 

-  Prezenčná listina účastníkov 

-  Sumárny hodnotiaci hárok 

 

 

 

Zápisnicu overil:  Ing. Miroslav Štefánik, MBA        ..................................................... 

    

 

     

V Bratislave 06.11.2017 

Zápisnicu spísala: Mgr. Anna Kittlerová 

 


