ZÁPISNICA
výberovej komisie z výberového konania pre výber uchádzačov na pracovnú pozíciu
" Príslušník Mestskej polície vo Zvolene"
zo dňa 20.12.2018

Dátum a miesto konania: dňa 20.12.2018.2018, zasadačka Mestskej rady MsÚ vo Zvolene v čase od
08:00 hod.
Zasadnutie viedol Mgr. Juraj Chabada, predseda výberovej komisie, náčelník Mestskej polície vo
Zvolene.
Inzerát/informácia o výberovom konaní bola zverejnená v čase od 15.11.2018 do 15.12.2018 na
webovej stránke www.profesia.sk.od15.11.2018
12.12.2018 na webovej stránke Mesta Zvolen v
sekcii - Vol'né pracovné miesta, na ÚPSVaR Zvolen a intranete MsÚ Zvolen (uvedené v prílohe č.
3 tejto zápisnice).
Na základe zverejnenej informácie/inzerátu o výberovom konaní bol posledným dňom na doručenie
žiadostí do výberového konania určený deň 12.12.2018. K uvedenému dátumu bolo do podatel'ne
Mestského úradu Zvolen, resp. e-mailovou poštou doručených 11 podaní. V zmysle internej
smernice o obsadzovaní vol'ných pracovných miest u zamestnávatel'a Mesto Zvolen na výberové
konanie bolo pozvaných 7 kandidátov. Výberové konanie pozostávalo: z overenia odborných
vedomostí uchádzačov - ovládania slovenského jazyka písomnou formou, z overenia telesnej
a fyzickej zdatnosti uchádzača, osobné pohovory s pozvanými uchádzačmi. Osobný pohovor viedla
výberová komisia.
Po ukončení osobného pohovoru pristúpila výberová komisia k vyhodnoteniu výsledkov celého
procesu výberového konania a komplexne zhodnotila uchádzačov. Výberová komisia vyhodnotila
poradie uchádzačov a zároveň sa jednohlasne všetci členovia výberovej komisie dohodli, že ponuka
uzatvoriť pracovnoprávny vzťah s Mestom Zvolen bude s ohľadom na kvalitu uchádzačov a
personálnu potrebu ponúknutá uchádzačom, ktorých komisia zaradila v poradí na prvé a druhé
miesto:
1. miesto

Vladimír Nemec

2. miesto

Peter Antalov, Bc.

Členovia výberovej komisie svojím podpisom na znak súhlasu potvrdili obsah zápisu z výberového
konania pre výber kandidáta na pracovnú pozíciu "Príslušník Mestskej polície vo Zvolene".
1. Mgr. Juraj Chabada

predseda komisie

2. JUDr. Martina Mészáros Bariaková

člen komisie

3. Ing. Soňa Poláčiková

člen komisie

4. Ing. Zlata Vrtielková

zapisovatel'ka

Vo Zvolene 20.12.2018
Zapísala: Ing. Zlata Vrtielková

