Zápisnica
o priebehu a výsledkoch výberového konania na obsadenie pracovnej pozície veliteľ
okrskovej stanice Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy uskutočneného
dňa 8.7.2016
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 (zverejnené na
web. str. mestskej polície 31.5.2016 a web. stránke hlavného mesta zverejnené 2.6.2016).
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 v znení
neskorších predpisov a s prihliadnutím na zák. SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení
neskorších predpisov.
Výberovú komisiu Rozhodnutím náčelníka MsP č. 12/2016 vymenoval náčelník
mestskej polície. Komisia pracovala v tomto zložení:
Ing. Ivan Lechner
PaedDr. Oliver Kríž
JUDr. Eva Dohnalová
Mgr. Jaroslav Bilčik
Jozef Hitka
Jozef Kukučka
Joja Krajčovičová

predseda komisie
poslanec MsZ člen komisie
člen komisie
člen komisie
člen komisie
zvolený zástupca zamestnancov
tajomníčka

V stanovenej lehote sa do výberového konania prihlásili títo uchádzači:
JUDr. Juraj Nagy
Mgr. Tibor Lehocký
Mgr. Martin Sekerka
Mgr. Ludvik Posolda
Mgr. Marián Vrchovský
Uchádzačom bola poslaná pozvánka e-mailom 29.6.2016 a v ten istý deň e-mailom
potvrdili prijatie pozvánky pp.: Mgr. T. Lehocký, Mgr. M. Sekerka, Mgr. L. Posolda a Mgr.
M. Vrchovský. Pán Mgr. J. Nagy poslal prijatie e-mailovej pozvánky a potvrdenie účasti
písomne, ktoré bolo doručené Slovenskou poštou dňa 30.6.2016.
Na výberové konanie prišli všetci prihlásení uchádzači :
JUDr. Juraj Nagy
Mgr. Tibor Lehocký
Mgr. Martin Sekerka
Mgr. Ludvik Posolda
Mgr. Marián Vrchovský

Výberové konanie otvoril a viedol predseda komisie Ing. Ivan Lechner. Najskôr
oboznámil účastníkov výberového konania a tiež členov výberovej komisie so spôsobom
realizácie výberového konania. Po úvodných slovách predseda výberovej komisie
skonštatoval, že uchádzači Mgr. Marián Vrchovský a Mgr. Ludvik Posolda nemajú

dostatočne zdeklarovanú riadiacu prax v oblasti ľudských zdrojov v bezpečnostnej oblasti.
Následne na to boli členovia výberovej komisie vyzvaní k hlasovaniu s otázkou : „Kto
súhlasí s tým, aby boli uchádzači, ktorí nemajú dostatočne zdeklarovanú riadiacu prax
v oblasti ľudských zdrojov v bezpečnostnej oblasti, tak ako to bolo uvedené v texte
výberového konania, z výberového konania vylúčení ?“. Tento návrh bol v prípade Mgr.
Mariána Vrchovského jednohlasne prijatý. V prípade Mgr. Ludvika Posoldu bol schválený 6
hlasmi za, 1 proti, nikto sa nezdržal. Páni Mgr. Marián Vrchovský a Mgr. Ludvik Posolda
boli oboznámení, že vzhľadom na to, že do realizácie výberového konania nepredložili
hodnoverné a jednoznačné potvrdenie o riadiacej praxi ľudských zdrojov v bezpečnostnej
oblasti, boli z výberového konania vylúčení. Následne na to pán poslanec MsZ PaedDr.
Oliver Kríž z výberového konania odišiel.
Priebeh výberového konania riadil Ing. Ivan Lechner predseda komisie. Výberové
konanie sa uskutočnilo písomnou formou a osobným pohovorom. Podmienkou postupu
uchádzačov na osobný pohovor bolo úspešné zvládnutie písomného testu.
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
komunikatívnosť uchádzača,
sociálne kompetencie ( iniciatíva, empatia, autorita, organizačné schopnosti, reflexia
pocitu iných, sociálna obratnosť)

Členovia výberovej komisie posudzovali každého uchádzača individuálne podľa jeho
skúseností, pracovných postojov a motivácie, ktoré sú základom pre úspešné napĺňanie
strategických cieľov zamestnávateľa. Následne výberová komisia nezostavila poradie a
nevybrala žiadneho z účastníkov.
Výsledky výberového konania sú potvrdené členmi výberovej komisie vlastnoručnými
podpismi.

Ing. Ivan Lechner
predseda výberovej komisie
zapísala : J. Krajčovičová
Bratislava, 15.7.2016

