
ZÁPISNICA
z výberového konania na obsadenie prac. pozície

ÚDRŽBÁR SPRÁVY BUDOV - VODIČ

Dátum a spôsob vyhlásenia výberového konania: 10. 02. 2016, zverejnené na http://www.banm.sk/10722-sk/mestska-
cast-bratislava-nove-mesto-hlada-zaujemcu-na-pracovnu-poziciu-udrzbar-spravv-budov-vodic/

Dátum a miesto konania: 08.03.2016 od 08,30 - 10,30 hod. v miestnosti Č. 726 Miestneho úradu MČ BNM

Pracovná pozícia obsadzovaná výberovým konaním: Výberové konanie bolo vyhlásené na obsadenie
pracovnej pozície údržbár správy budov - vodič na oddelenie výstavby, investícií a správy majetku Miestneho
úradu MČ BNM.

Zloženie výberovej komisie:
Predseda: Ing. Milan Cagáň, MPH
Členovia: Ing. Zuzana Miškovská

Ing. Tibor Csomor

Výberového konania sa zúčastnilo sedem uchádzačov:
1. Ľuboš Vašš
2. František Lády
3. Vladimir Miškay
4. Marián Gyen
5. Ľuboš Rozkošný
6. Peter Bilka
7. František Pal

Prílohou tejto zápisnice je prezenčná listina uchádzačov, ktorí sa zúčastnili na výberovom konaní.

Stanovené kritériá hodnotenia:
A/ stredoškolské elektrotechnické vzdelanie
BI samostatný elektrotechnik § 21 Vyhláška MPSVaR SR č.508/2009
CI minimálne 5 rokov praxe v oblasti správy majetku, znalosť práce s PC (MS OFFICE, EXCEL,

WORD) a s internetom,
DI samostatnosť, precíznosť, spoľahlivosť, aktívny prístup k práci, schopnosti, flexibilita, bezúhonnosť
El možnosť nastúpiť ihneď do zamestnania

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.      František Pál
2. František Lady
3. Ľuboš Vašš, Marian Gyen
4. Vladimír Miškay, Peter Bilka
5. Ľuboš Rozkošný

Celkový výsledok hlasovania výberovej komisie a odporučenie:
Výberová komisia sa na základe výsledkov výberového konania na obsadenie pracovnej pozície údržbár správy
budov - vodič na oddelenie výstavby, investícií a správy majetku Miestneho úradu MČ BNM sa uzniesla, že
víťazným uchádzačom výberového konania je

František Pál, Bratislava

Podpisy členov výberovej komisie:

Ing. Milan Cagáň, MPH

Ing. Zuzana Miškovská

Ing. Tibor Csomor

Prílohy:
Prezenčná listina uchádzačov

V Bratislave, 14.03.2016

Zápisnicu vyhotovila: Z. Miškovská
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