
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 Kontrolór na útvar miestneho kontrolóra na

Miestnom úrade Bratislava-Petržalka

Dátum a spôsob vyhlásenia výberového konania:
Mestská časť Bratislava-Petržalka v súlade s Príkazom starostu obsadzovať voľné pracovné
miesta výberovým konaním IRA_2021_05_PRS a znení neskorších dodatkov vyhlásila
výberové konanie na obsadenie miesta Kontrolór na útvar miestneho kontrolóra na Miestnom
úrade Bratislava-Petržalka, zverejnením na webovej stránke mestskej časti dňa 17.01.2022
a ďalších verejných oznamovacích prostriedkoch.

Dátum a miesto konania:
23.02.2022, výberové konanie prebehlo prostredníctvom videokonferencie ZOOM

Výberové konanie uskutočnila výberová komisia, ktorej členov vymenoval starosta
mestskej časti Bratislava-Petržalka:
Zloženie výberovej komisie:

meno status v komisii

Ing. Diana Chovancová miestna kontrolórka členka komisie s hlasovacím
právom

Mgr. Andrea Korenková útvar miestneho kontrolóra členka komisie s hlasovacím
právom

Mgr. Katarína
Diheneščíková odborný referent RPČaM členka komisie s hlasovacím

právom

V súlade s podmienkami vyhláseného výberového konania boli pozvaní na pohovor 4
uchádzači a všetci štyria sa v stanovený termín pohovoru zúčastnili.

Menný zoznam pozvaných uchádzačov:
1. M.J.

2. P.K.

3. V.V.V.

4. A.V.

Členovia výberovej komisie boli oboznámení s dokladmi, ktoré uchádzači doručili spolu so
žiadosťou o zaradenie do výberového konania.
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Výberové konanie zahájila Mgr. Katarína Diheneščíková, ktorá privítala prítomných uchádzačov,
predstavila im členov výberovej komisie a oboznámila ich s priebehom výberového konania.
Výberové konanie pozostávalo z ústneho pohovoru.

V priebehu pohovoru uchádzači prezentovali svoju osobu, oboznámili členov výberovej komisie
s doterajšími pracovnými skúsenosťami relevantnými k danej pozícii o ktorú sa uchádzali.
Následne členovia výberovej komisie kládli uchádzačom otázky smerujúce k overeniu ich
schopností, vedomostí a osobnostných predpokladov potrebných pri výkone funkcie, pre
ktorú bolo vyhlásené výberové konanie.

Po ukončení pohovorov výberová komisia vyhodnotila výsledky výberového konania a určila
uchádzača/ov, ktorí boli pozvaní na 2. kolo výberového konania.

P. č. Meno uchádzača Postup do 2. kola

1. M.J. áno

2. P.K. nie

3. V.V.V. nie

4. A.V. áno

V Bratislave 24.02.2022
Zápisnicu spísala: Mgr. Katarína Diheneščíková
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