
ZÁPISNICA 

z vvhodnotenia yýberového konania, ktoré sa uskutočnilo písomnou formou a pohovorom na 

obsadenie pracovnej pozície vedúci oddelenia finančného Miestneho úradu mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „miestny úrad"). 

Dňa 12. apríla 2017 vyhlásila mestská časť Bratislava-Staré Mesto výberové konanie na 

obsadenie miesta vedúceho zamestnanca - vedúceho oddelenia finančného miestneho úradu 

na základe skutočnosti ktorej uchádzači, ktorí splnili požadované podmienky boli pozvaní na 

písomné testy na 15. mája 2017 o 10:30 h. Jedná sa o nasledovných uchádzačov: 

1. Ing. v K1 

2. Ing. p , M 

3. Ing. II. _ M 

4. Ing. Š1 M 

5. Ing. M s· 

I. Dňa 15. mája 2017 sa písomných testov zúčastnili: 

1. Ing. v K 

2. Ing. P M, 

3. Ing. š· M 

4. Ing. M S. 

Prítomných uchádzačov privítal nJDr. Peter Jesenský, prednosta úradu. Informoval ich, že 

písomné testy obsahujú 20 otázok a stanovený čas na vyplnenie testu je 20 minút. Po 

úvodnom slove rozdal písomné testy. Písomné testy sa začali o 10:35 h. Prítomní uchádzači 

v stanovenom limite odovzdali písomné testy. Pri písomných testoch bola prítomná pani 

Janka Greksáková, za referát personálny a mzdový. 

O 11 :00 h výberová komisia v zložení nJDr. Peter Jesenský, prednosta miestneho úradu, Ing. 

Jana Španková, zástupkyňa starostu, Janka Greksáková, Miroslava Krajčová, Mgr. Mária 

Mrázová vyhodnotila písomné testy uchádzačov výberového konania nasledovne: 



1. Ing. V' --- - ·K· 20 správnych odpovedí 

2. Ing. p . M. 19 správnych odpovedí 

3. Ing. š· M 19 správnych odpovedí 

4. Ing.M s 13 správnych odpovedí. 

II. Dňa 15. mája 2017 sa s uchádzačmi, ktorí absolvovali písomný test konali pohovory, a to 

s každým účastníkom samostatne. Po ukončení pohovorov výberová komisia zhodnotila 

výsledok výberového konania a určila nasledovné poradie uchádzačov: 

1. Ing. P M 

2. Ing. V :K 

3. Ing. š - M 

4. Ing.M s 

Podpisy členov komisie: 

nJDr. Peter Jesenský 

Ing. Jana Španková 

Miroslava Kraj čová 

Mgr. Mária Mrázová 

Janka Greksáková 


