MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
ZÁZNAM
z výberového konania na obsadenie miesta:
VEDÚCI ODDELENIA ŠKOLSTVA
Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka l, 832 91 Bratislava vyhlásila dňa 13.11.2017 výberové
konanie na obsadenie miesta, v súlade s § 5 Zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom
záujme, a to vo všeobecne prístupných prostriedkoch masovej komunikácie (www.banm.sk,

www.profesia.sk a ďalších internetových portáloch).
Výberové konanie sa uskutočnilo v súlade s § 5 Zákona 552/2003 o výkone práce
vo verejnom záujme v znení neskorších zmien, dňa 10.01.2018, a 18.01.2018 v budove
Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto, Junácka l, Bratislava.
Výberová komisia menovaná starostom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pracovala
v zložení:
predseda:
Ing. Jozef Šarina
členovia:
JUDr. Daniel Hulín
Mgr. Vladimír Novák
Mgr. Marek Tettinger
Mgr. Eva Chrappová
Do výberového konania bolo doručených 6 prihlášok.
Dňa 20.12.2017 výberová komisia otvorila obálky a skontrolovala splnenie podmienok pre
zaradenie do výberového konania, pričom skonštatovala, že prihlásení uchádzači splnili
podmienky, na základe čoho boli na výberové konanie pozvaní nasledovní uchádzači:
Mgr. Zuzana JUŠČÁKOVÁ, PhD.
Eva PÉTERYOVÁ
Ing. Renáta DVONČOVÁ
Mgr. Peter TÓTH, PhD.
Mgr. Darina TIMKOVÁ
PaedDr. Lena KAMPMILLEROVÁ
Z otvárania obálok bol vyhotovený záznam, ktorý tvorí prílohu tejto zápisnice.
Výberového konania sa dňa 10.01.2018 zúčastnili všetci uchádzači, a to v nasledovnom
poradí:
PaedDr. Lena KAMPMILLEROVÁ , Mgr. Darina TIMKOVÁ, Mgr. Peter TÓTH, PhD.,
Ing. Renáta DVONČOVÁ, Eva PÉTERYOVÁ, Mgr. Zuzana JUŠČÁKOVÁ, PhD.
Výberové konanie prebiehalo formou ústneho pohovoru. Po osobnej prezentácii, uchádzači
odpovedali na otázky členov komisie, ktorými overovali predpoklady potrebné pre výkon
obsadzovanej funkcie.
Výberová komisia pri hodnotení uchádzačov postupovala podľa podmienok uvádzaných
vo vyhlásení výberového konania ako i osobnej prezentácie uchádzačov určila na obsadenie
miesta vedúceho oddelenia školstva dvoch kandidátov, ktorí sa umiestnili na prvom mieste:
1. Mgr. Peter TÓTH, PhD., PaedDr. Lena KAMPMILLEROVÁ, s tým že budú pozvaní do
druhej časti výberového konania 18.01.2018, kde bude určené konečné poradie uchádzačov
na obsadenie miesta vedúceho oddelenia školstva MÚ BNM.

Druhej časti výberového konania 18.01.2018 sa z pozvaných
uchádzačov
zúčastnil
Mgr. Peter Toth. (PaedDr. Lena Kampmillerová písomne oznámila, že sa nezúčastní druhého
kola výberového konania).
Záver
Výberová komisia na základe výsledkov výberového konania zo dňa 10.01.2018 a 18.01.2018
na obsadenie miesta vedúceho oddelenia školstva Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto
určila nasledovné poradie:
1. Mgr. Peter TÓTH, PhD.
Zapísala:
Elena Bujnová-pers.úsek
19.01.2018

––––––––––––––––––––––
Ing. Jozef Šarina
predseda výberovej komisie

