Zápisnica
o priebehu a výsledkoch výberového konania na obsadenie pracovnej pozície veliteľ
okrskovej stanice Ružinov uskutočnené v dňoch 21.1.2015 a 31.1. 2015
Vyhlasovateľom výberového konania bolo Hlavné mesto Slovenskej republiky
Bratislava. Výberové konanie bolo zverejnené na webovej stránke Mestskej polície hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy a na Magistráte hl.m. SR Bratislavy.
V procese prípravy, priebehu a pri hodnotení výsledkov výberového konania sa
postupovalo podľa § 5 zák. č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a
s prihliadnutím na zák. č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.
V stanovenej lehote sa do výberového konania prihlásili títo uchádzači :
PhDr. Robert Široký
Mgr. Martin Sekerka
Mgr. Tomáš Wolfsberger
Ing. Slavomír Doubek
JUDr. Karol Miklušičák
Po posúdení kompletnosti žiadostí boli do výberového konania zaradení v zákonom
stanovenej lehote :
PhDr. Robert Široký
Mgr. Martin Sekerka
Mgr. Tomáš Wolfsberger
Ing. Slavomír Doubek
JUDr. Karol Miklušičák
Výberovú komisiu Rozhodnutím náčelníčky MsP č.1/2015 vymenovala náčelníčka
mestskej polície. Komisia pracovala v tomto zložení :
JUDr. Peter Kožík
JUDr. Eva Dohnalová
Mgr. Jaroslav Bilčik
Mgr. Vladimír Stanko
PhDr. Ľudmila Farkašovská
Mário Istvanovics
Joja Krajčovičová

predseda VK
členka VK
člen VK
člen VK
členka VK / vedúca org.zložky KVP
člen VK /zvolený zástupca zamestnancov
tajomník VK

Priebeh výberového konania riadil JUDr. Peter Kožík predseda výberovej komisie.
Účastníkov výberového konania a členov výberovej komisie oboznámil s kritériami
výberového konania. Zároveň oznámil, že hlasovacie právo bude mať aj tajomník výberovej
komisie.
Otázky kladené uchádzačom boli zamerané na :

znalosť problematiky obecnej polície,
znalosť v oblasti priestupkového konania,
predstavu uchádzača o výkone pracovnej pozície, orientáciu uchádzača v problematike
samosprávy a komunikatívnosť uchádzača,
názor na riadenie ľudských zdrojov.
Členovia výberovej komisie posudzovali každého uchádzača individuálne
a komplexne. Následne výberová komisia zjednotením čiastkových hodnotení jednotlivých
uchádzačov určila celkové poradie uchádzačov:
1. Mgr. Martin Sekerka
2. Mgr. Tomáš Wolfsberger
3. PhDr. Robert Široký
4. Ing. Slavomír Doubek
5. JUDr. Karol Miklušičák
Predseda výberovej komisie JUDr. Peter Kožík v nadväznosti na mieru naplnenia
stanovených predpokladov a požiadaviek jednotlivými uchádzačmi, informoval účastníkov
výberového konania: PhDr. Roberta Širokého, Mgr. Martina Sekerku, Mgr. Tomáša
Wolfsbergera, Ing. Slavomíra Doubeka a JUDr. Karola Miklušičáka, že písomné oznámenie o
výsledku výberového konania dostanú v stanovenej lehote podľa § 5 ods. 7 zákona o výkone
práce vo verejnom záujme, t.j. do 10 dní od skončenia výberového konania.
Na základe predložených koncepcií a posúdenia všetkých dosiahnutých výsledkov
a dostupných informácií na obsadenie pozície veliteľ okrskovej stanice Ružinov Mestskej
polície hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy komisia skonštatovala, že
z uvedených uchádzačov nevyhovel žiadny.
Výberové konanie bolo neúspešné, jeho výsledky potvrdili členovia výberovej komisie
vlastnoručnými podpismi.

Bratislava, dňa 16. 2. 2015
JUDr. Peter Kožík
predseda výberovej komisie

