
MESTSKÁ  ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

Z A P I S N I C A
z výberového konania na obsadenie  pracovného miesta

zdravotná sestra/ zdravotnícky asistent/ opatrovateľka detí
do detských jaslí

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, zverejnila výberové konanie na obsadenie
pracovného miesta zdravotná sestra/ zdravotnícky asistent/ opatrovateľka detí
opakovane na webovej stránke www.banm.sk ; www.profesia.sk ,

Požadované vzdelanie
   vysokoškolské  1. stupňa v odbore ošetrovateľstvo

alebo
   stredoškolské zdravotná sestra/brat alebo zdravotnícky asistent/ka
   stredoškolské vzdelanie + opatrovateľský kurz v rozsahu 220 hodín

Ďalšie   požiadavky:
•  pozitívny vzťah k deťom, empatia, komunikačné zručnosti
•  prax s deťmi vítaná

Výberová komisia pracovala v zložení (prezenčná listina v prílohe):
Predseda  : Mgr. Iveta Marčíková, vedúca oddelenia sociálnych služieb MÚ BNM
Členovia:    Mgr. Alexander Tej, vedúci zariadenia  starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

Elena Bujnová, personálny úsek MÚ BNM

Z 28 žiadostí, ktoré boli doručené na personálny úsek Miestneho úradu Bratislava-Nové
Mesto a spĺňali požadované vzdelanie, komisia vybrala a pozvala na  výberové konanie 21
uchádzačov,  zúčastnilo sa 9 uchádzačov (prezenčná listina v prílohe).

Výberové konanie sa uskutočnilo osobným pohovorom. Výberová komisia hodnotila
jednotlivých uchádzačov na základe osobnej prezentácie a  doplňujúcich otázok k pracovnej
pozícii.

Výberová komisia vyhodnotením všetkých prítomných uchádzačov, s prihliadnutím na
ich očakávania a predpoklady,  rozhodla o uskutočnení II. časti výberového konania
14.11.2017, kde budú pozvaní uchádzači ktorých vybrala výberová komisia a uchádzači, ktorí
sa nemohli zúčastniť výberového konania 7.11.2017.

Do II. časti výberového konania 14.11.2017 bolo pozvaných 7 uchádzačov. Zúčastnila sa iba
1 uchádzačka.
Záver: Výberová komisia konštatovala, že výberové konanie bolo neúspešné, nebol vybratý
žiadny uchádzač na pracovnú pozíciu zdravotná sestra/ zdravotnícky asistent/
opatrovateľka detí.

Výberová komisia navrhla výberové konanie zopakovať.

Výberová komisia navrhla uchádzačke p. Ivane Tutrakanovovej (nespĺňala podmienku vzdelania
opatrovateľky pre deti do troch rokov) uplatnenie  v pracovnej pozícii opatrovateľky v rámci
opatrovateľskej služby, menová návrh prijala.

V Bratislave 14.11.2017 Mgr. Iveta Marčíková
Zapísala: Bujnová                      predseda výberovej komisie
pers.úsek MÚ BNM


