
ZÁPISNICA
z výberového konania na pracovnú pozíciu

REFERENT PRE SPRÁVU ELEKTRONICKEJ REGISTRATÚRY

Dátum a spôsob vyhlásenia výberového konania: 14.04.2016. zverejnené na http://www.banm.skJmestska-cast-
bratislava-nove-Illesto-hlada-reťerenta-pre-spravu-elektronickej-registraturv/.13.04.2016 zverejnené na
www.profesia.sk

Dátum a miesto výberového konania: 25. 05. 2016 o 16,00 hod., v miestnosti Č. 726 Miestneho úradu MČ BNM

Pracovná pozícia obsadzovaná výberovým konaním: Výberové konanie bolo vyhlásené na obsadenie
pracovnej pozície referenta pre správu elektronickej registratúry pre oddelenie Výstavby, investícií a správy
majetku Miestneho úradu MČ BNM.

Zloženie výberovej komisie:
Predseda: Ing. Milan Cagáň, MPH
Členovia: Ing. Kristína Štofková

Ing. Zuzana Miškovská

Výberového konania sa zúčastnili traja (3) uchádzači:
p. Fialková Marta
p. Lehotová Karolína
p. Ing. Štúrová Dagmar

Stanovené kritériá hodnotenia:
AI úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou, prípadne vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore

archívnictvo - prioritné kritérium,
BI prax min. 2 roky v oblasti vedenia správy elektronickej registratúry,
CI pokročilá znalosť práce s PC (MS OFFICE) a s internetom,
DI vysoké pracovné nasadenie, diskrétnosť, aktívny prístup k práci, asertivita, spol'ahlivosť, flexibilita
El možnosť nastúpiť na pracovnú pozíciu 15.06.2016

Priebeh výberového konania:
Výberové konanie prebiehalo formou ústneho pohovoru. Členovia výberovej komisie sa zoznámili so životopismi
a priebehom zamestnaní uchádzačov a potom kládli uchádzačom otázky. Po prezentáciách nasledovalo hodnotenie
uchádzačov podľa vopred stanovených kritérií (hodnotenie spôsobom pridelenia bodov vzostupne od O až 5).

.

Po sčítaní a vyhodnotení výsledkov výberového konania zostavila výberová komisia poradie úspešnosti
uchádzačov nasledovne:
zoznam úspešných uchádzačov:

l. Fialková Marta
 2.Lehotová Karolína
3. Štúrová Dagmar Ing.



·Celkový výsledok hlasovania výberovej komisie a odporučenie:
Výberová komisia sa na základe výsledkov výberového konania na obsadenie pracovnej pozície referenta pre
správu elektronickej registratúry pre oddelenie Výstavby, investícií a majetku Miestneho úradu MČ BNM sa
uzniesla, že víťazom výberového konania je

p. Karolína Lehotová, Bratislava

Podpisy členov výberovej
komisie:

Predseda:
Ing. Milan Cagáň, MPH

Členovia:

Ing. Kristína Štofková

Ing. Zuzana Miškovská

Prílohy:
Prezenčná listina pozvaných
uchádzačov

V Bratislave,
27.05.2016

Zápisnicu vyhotovila: Z. Miškovská
Zápisnicu overila: Ing. Kristína
Štofková

2

.


