
Z Á P I S N I C A  

z výberového konania na obsadenie voľného pracovného miesta vedúceho 

úseku vnútornej správy na Odbore organizačnom a vnútornej správy, 

konaného  dňa 05.10.2018 

 

 

 
1. Výberové konanie bolo vypísané v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo 

verejnom záujme a Pracovným poriadkom Mesta Trnava a uverejnené na oficiálnej 

informačnej tabuli Mestského úradu v Trnave, internetovej stránke www.trnava.sk, a 

Profesia.sk. 

 

2. Do výberového konania sa prihlásilo deväť uchádzačov o voľné pracovné miesto. 

 

3. Po vyhodnotení splnenia požadovaných kvalifikačných predpokladov a ďalších 

požiadaviek boli pozvaní traja uchádzači k účasti na výberovom konaní: 

 

1. Ing. Michaela J. 

2. Ing. Ján M. 

3. Ing. Jaroslava Š.  

Ing. Ján M. sa výberového konania nezúčastnil.              

  

4. Výberovú komisiu vymenoval primátor mesta a zasadala v nasledovnom zložení: 

JUDr. Jana Tomašovičová 

Ing. Zuzana Bigasová 

Ing. Mária Haladová 

Ing. Martina Stanová 

Ing. Viera Kormúthová 

 

5. Výberové konanie prebehlo formou osobného pohovoru, kde boli určené a sformulované 

otázky, zamerané na zistenie odborných zručností a schopností uchádzačov a na osobnostné 

kvality uchádzačov. Tieto otázky boli položené všetkým uchádzačom. 

 

6. Výberová komisia vyhodnotila požadované odborné vedomosti, zručnosti a schopnosti 

uchádzačov a rozhodla, že vo výberovom konaní bola úspešná Ing. Jaroslava Š. Na základe 

uvedeného jej bude ponúknuté voľné pracovné miesto vedúcej                                           

úseku vnútornej správy na Odbore organizačnom a vnútornej správy. Poradie ďalších 

uchádzačov nebolo určené. 

 

7. Zápis z výberového konania na obsadenie voľného pracovného miesta vedúcej úseku 

vnútornej správy na Odbore organizačnom a vnútornej správy bude zverejnený na oficiálnej 

informačnej  tabuli MsÚ v Trnave a www.trnava.sk v zákonnej lehote do 10 dní od ukončenia 

výberového konania s rešpektovaním príslušných ustanovení zákona č. 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov. 
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Výberová komisia z VK  na obsadenie voľnej pracovnej pozície vedúci úseku vnútornej 

správy na Odbore organizačnom a vnútornej správy: 

 

 

JUDr. Jana Tomašovičová, v. r.   

 

 

Ing. Zuzana Bigasová, v. r.   

 

 

Ing. Mária Haladová, v. r.   

 

 

Ing. Martina Stanová, v. r.     

 

 

Ing. Viera Kormúthová, v. r.                   

 

 

 

 

V Trnave, dňa 05.10.2018 


