
MESTSKÁ  ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

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

referent pre sociálnu činnosť,
v oddelení sociálnych služieb Miestneho úradu Bratislava-Nové mesto

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, zverejnila výberové konanie na obsadenie
pracovného miesta referent pre sociálnu činnosť, oddelenia sociálnej služby Miestneho úradu
Bratislava-Nové Mesto od 14.6.2017 na webovej stránke www.banm.sk ; www.profesia.sk ,

Základné požiadavky na pracovnú pozíciu:
· minimálne vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa
      v odbore sociálna práca
· prax v sociálnej oblasti vítaná

Výberová komisia pracovala v zložení (prezenčná listina v prílohe):
Predseda  : Mgr. Iveta Marčíková, vedúca oddelenia sociálnych služieb MÚ BNM
Členovia:    Mgr. Katarína Velšmídová, odd. sociálnych služieb MÚ BNM

Elena Bujnová, personálny úsek MÚ BNM

Na personálny úsek Miestneho úracu Bratislava-Nové Mesto bolo doručených 45 žiadostí .
Posúdením splnenia zverejnených požiadaviek a predpokladov uvádzaných

v žiadostiach  jednotlivých uchádzačov, výberová komisia vybrala a pozvala 8 uchádzačov
na výberové konanie 28.júna  2017:
Mgr. Ivan Sokola, Bc Anna Horváthová, Mgr. Mária Fumačová, Mgr. Lukáš Bečica, Mgr.
PhDr. Martin Bednár, Bc . Lýdia Potúčková, Bc. Stanislav Polaček, Mgr. Soňa Purgiňová,
(prezenčná listina v prílohe)

Výberové konanie sa uskutočnilo osobným pohovorom.
Pri hodnotení uchádzačov komisia vychádzala z predložených žiadostí uchádzačov, ich
osobnej prezentácie a odpovedí na otázky súvisiace s  pracovnou pozíciou referenta pre
sociálnu činnosť.
Vyhodnotením uchádzačov, komisia rozhodla uskutočniť II. kolo výberového konania dňa
29.6.2017, do ktorého pozvala  dvoch najvhodnejších kandidátov a to Mgr. Máriu Fumačovú
a Mgr. PhDr. Martina Bednára (prezenčná listina v prílohe).

Záver: Výberová komisia rozhodla  na základe I. a II. kola VK o poradí najvhodnejších kandidátov na
obsadenie pracovného miesta referent pre sociálnu činnosť  nasledovne:

1. Mgr. PhDr. Martin Bednár
2. Mgr. Mária Fumačová

Predpokladaný termín nástupu do pracovného pomeru je 17. júl 2017, prípadne dohodou.
Všetkým neúspešným uchádzačom bude výsledok výberového konania oznámený

písomne.

V Bratislave 29.06.2017 Mgr. Iveta Marčíková
Zapísala: Bujnová-pers.úsek MÚ BNM                  predseda výberovej komisie


