MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
Zápisnica
výberového konania na obsadenie pracovného miesta
odborný referent na úseku správy pozemných komunikácií /oddelenie VIaSM/
Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mestská časť Bratislava-Nové Mesto ponuku na obsadenie pracovného miesta odborný referent na
úseku správy pozemných komunikácií /oddelenie VIaSM/ Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto
zverejnila od 10.02.2016 : na webovej stránke www.banm.sk ; www.profesia.sk.
Požiadavky na pracovné miesto:
Minimálne požadované vzdelanie :

vysokoškolské vzdelanie technického smeru so zameraním
na dopravné stavby – pozemné komunikácie

Požadovaná prax:

prax v danom odbore vítaná

Ďalšie požiadavky:

- znalosť problematiky a vlastností asfaltových a betónových
zmesí v oblasti pozemných komunikácií a inžinierskych stavieb
- znalosť príslušných technických noriem
- schopnosť spracovať základné schémy návrhu dopravného
značenia

Výberová komisia pracovala v zložení :
Ing. Milan Cagáň, MPH
Ing. Kristína Štofková
Jana Filípková

predseda komisie
člen komisie
člen komisie

Do stanoveného termínu 29.02.2016 doručilo žiadosti 10 záujemcov.
Na základe splnenia zverejnených podmienok boli na výberové konanie na Miestny úrad Bratislava-Nové
Mesto, Junácka 1, Bratislava dňa 02.03.2016 o 9,00 hod. pozvaní uchádzači:
Ing. Angelika Agócsová, PhD.,
Ing. Ivan Trnavský,
Ing. Eduard Biloveský
Ing. Peter Pšenek
Sumárne hodnotenie komisie:
Komisia po vypočutí jednotlivých pozvaných uchádzačov zhodnotila ich predpoklady a pracovné
skúsenosti v oblasti pre obsadenie pracovného miesta. Taktiež prihliadala na dlhodobé pracovné zaradenie
jednotlivých uchádzačov na tejto pracovnej pozícii ako aj možnosť nástupu do pracovného pomeru. Na
záver určila v tajnom hlasovaní poradie jednotlivých záujemcov a navrhla v poradí dvoch záujemcov pre
uzatvorenie pracovného pomeru pre prípad, že by si uchádzač na prvom mieste našiel medzičasom iné
pracovné miesto.
Výberová komisia určila poradie úspešnosti uchádzačoch na obsadenie miesta odborného
pracovníka oddelenia územného konania a stavebného poriadku Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto:
1. Ing. Ivan Trnavský
2. Ing. Angelika Agócsová, PhD.
Termín nástupu do pracovného pomeru navrhujeme určiť na 14. marca 2016.

V Bratislave, 2. marca 2016

predseda výberovej komisie
Ing. Milan Cagáň, MPH

