
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

Z Á Z N A M
výberového konania na obsadenie miesta vedúceho oddelenia sociálnych služieb 

Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto

Mestská Časť Bratislava-Nové Mesto, vyhlásila výberové konanie na obsadenie pracovného 
miesta „vedúci oddelenia sociálnych služieb Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto“ . 
Informácia o výberovom konaní bola zverejnená na webovej stránke www.banm.sk ; 
ww-w.profesia.sk , v tlači: Bratislavské noviny

Výberové konanie sa uskutočnilo v súlade s § 5 Zákona 552/2003 o výkone práce vo 
verejnom záujme v znení neskorších zmien dňa 13.04.2015 9,00 hod. v budove Miestneho 
úradu Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava.

Výberová komisia menovaná starostom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
pracovala v zložení: Ing. Mgr. Baník Ľubomír -  prednosta MÚ BNM 

Ing. Martin Bôhm -  poradca starostu MČ BNM 
Slavomíra Kelleyová-zástupca zamestnancov

Prihlášky do výberového konania doručilo 7 záujemcov. Dňa 24.3.2015 výberová 
komisia otvorila obálky a skontrolovala splnenie podmienok účasti uchádzačov vo 
výberovom konaní, pričom skonštatovala, že 1 uchádzač nesplnil podmienky. 26.3.2015 
oznámil jeden uchádzač odstúpenie z výberového konania. Zostávajúci 5 uchádzači boli 
pozvaní na výberové konanie dňa 13.4.2015:
Výberového konania sa zúčastnili:

1. Mgr. Marčíková Iveta,
2. Mgr. Valentová Mária,
3. PhDr. Hrebíková Jana,
4. PhDr. Lávová Jana,
5. Mgr. Uličná Martina

Výberové konanie prebiehalo ústnym pohovorom a vlastnou prezentáciou 
uchádzačov. Zo strany členov výberovej komisia boli kladené otázky.

Výberová komisia pri hodnotení uchádzačov postupovala podľa podmienok 
uvádzaných vo vyhlásení výberového konania ako i osobnej prezentácie uchádzačov.

Po vyhodnotení výsledkov komisia učila nasledovné poradie uchádzačov:
1. Mgr. Marčíková Iveta, Mgr. Uličná Martina
2. PhDr. Hrebíková Jana
3. PhDr. Lávová Jana
4. Mgr. Valentová Mária

Výberová komisia rozhodla o opätovnom pozvaní uchádzačiek, ktoré sa umiestnili na prvých 
miestach, Mgr.Marčíková Iveta a Mgr. Uličná Martina, do druhej časti výberového konania na 
deň 16.4.2015, kde sa určí konečné poradie uchádzačov.



Druhej časti výberového konania sa zúčastnili Mgr. Marčíková Iveta a Mgr. Uličná Martina, 
a bolo zamerané na odborné znalosti uchádzačiek v nadväznosti na oblasť, ktorú zabezpečuje 
oddelenie sociálnych služieb.

Na základe vyhodnotenia výsledkov, naplnenia predpokladov, kritérií, požiadaviek 
výberovej komisie, ako i predstáv a požiadaviek uchádzačov, výberová komisia určila 
nasledovné konečné poradie uchádzačov

1. Mgr. Marčíková Iveta
2. Mgr. Uličná Martina
3. PhDr. Hřebíková Jana
4. PhDr. Lávová Jana
5. Mgr. Valentová Mária

Ing. Mgr. Ľubomír B a n í k  
predseda výberovej komisie

Príloha:
Prezenčné listiny

Zapísala: Bujnová-pers.úsek MÚ BNM 
V Bratislave 16.04.2015

sarinova
, v. r.


