
        

  MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DÚBRAVKA 
                                                    Žatevná 2,  844 02  Bratislava 

__________________________________________________________________________________ 

ZÁPISNICA 
z výberového konania na obsadenie miesta vedúceho ekonomického oddelenia  

Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

 

Dátum a spôsob vyhlásenia výberového konania: Výberové konanie bolo vyhlásené 14. 

novembra 2020. Spôsob vyhlásenia výberového konania:  webové sídlo mestskej časti 

Bratislava-Dúbravka. 

Dátum a miesto konania: 18.decembra 2020 od 8.00 h v budove Miestneho úradu mestskej časti 

Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava. 

Kariérová pozícia obsadzovaná výberovým konaním: Výberové konanie bolo vyhlásené na 

obsadenie miesta vedúceho ekonomického oddelenia Miestneho úradu mestskej časti 

Bratislava-Dúbravka 

 

Členovia výberovej komisie: Predseda: RNDr. Martin Zaťovič  – starosta mestskej časti 

Bratislava-Dúbravka 

Členovia: Ing. Rastislav Bagar – prednosta Miestneho úradu mestskej čati Bratislava-

Dúbravka, Mgr. Marta Jurkovičová – vedúca oddelenia školstva vzdelávania a športu 

Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

 

Výberového konania sa zúčastnili: Ing. Dušan Kozovský, PhD., Ing. Gerhard Grueber, Ing. 

Michal Gajan, Ing. Miroslava Šulvová.                                  

Ing. Miroslava Šulvová nepredložila lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na 
výkon činnosti - doloží na požiadanie. 
 

Obálky s prihláškou a požadovanými dokladmi uchádzačov boli otvorené 11. decembra 2020 

na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Dúbravka (zasadačka).  

Stanovené kritériá hodnotenia: –  mestská časť prijala na stretnutí k organizácii výberového 

konania stanovené kritériá hodnotenia – prezentácia vlastnej koncepcie rozvoja oddelenia, 

otázky členov komisie  uchádzačovi. Na sčítanie hlasovacích lístkov sa zvolila trojčlenná 

komisia – RNDr. Martin  Zaťovič, Ing. Rastislav Bagar, Mgr. Marta Jurkovičová. 



Priebeh výberového konania: Výberové konanie prebiehalo prezentáciou vlastnej koncepcie 

rozvoja oddelenia sociálnych vecí a zdravotníctva. Členovia komisie po prezentácii kládli 

uchádzačom otázky. Po prezentácii a otázkach nasledovalo hodnotenie uchádzačov.  

 

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: ......3...... 

Počet platných hlasovacích lístkov: ........3........... 

Počet neplatných hlasovacích lístkov: ......0......... 

Zdržal sa hlasovania: .......0........... 

 

Po sčítaní hlasov a vyhodnotení výsledkov výberového konania zostavila výberová komisia  

poradie uchádzačov nasledovne:    počet hlasov: 

1. Ing. Michal Gajan     ......3x1. miesto........ 

2. Ing. Miroslava Šulvová    ......3x2. miesto........ 

3. Ing. Gerhard Grueberg    ......3x3. miesto........ 

4. Ing. Dušan Kozovský, PhD.    ......3x4. miesto........  

 

 

 

 

Výberová komisia: 

1. RNDr. Martin Zaťovič       ……………………………. 

2. Ing. Rastislav Bagar          …………………………..... 

3. Mgr. Marta Jurkovičová    ……………………………. 

 

Prílohy: zápisnica z otvárania obálok, prezenčné listiny, vyhlásenie o ochrane osobných údajov 

 

Bratislava  ……18.12.2020………….. 

Zápisnicu vyhotovil:  Romana Tanlgmayerová    
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