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Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľsto na návrh starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Vymenúva

Mgr. Janu Vozníkovú

do funkcie riaditeľky rozpočtovej organizácie Knižnica Nové Mesto so sídlom na Pionierskej
ul.č. 12 v Bratislave dňom 15.3.2013

s pripomienkou
- bez pripomienky

Dôvodová správa

Starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto vypísal výberové konanie na obsadenie
funkcie riaditeľky Knižnice Nové Mesto so sídlom na Pionierskej u1.l2 v Bratislave, do
ktorého sa prihlásili celkom štyria uchádzači.

Po kontrole podaných žiadostí bolo konštatované, že všetci uchádzači splnili podmienky
vypísané vo výberovom konaní. l-

Na deň 21.2.2013 bolo zvolané výberové konanie. Záznam z rokovania a prezenčná listina
tvoria prílohu.
Komisia po rokovaní jednohlasne odsúhlasila na prvé miesto pani Mgr.Janu Vozníkovú,
bytom Košická ul. Bratislava v súlade s § 15 ods.2 písm. 1 zákona o hlavnom meste SR
Bratislave .
Miestne zastupiteľstvo je oprávnené zriaďovať a zrušovať rozpočtové a príspevkové
organizácie napojené na rozpočet mestskej časti a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať
ich riaditeľov.
Na základe uvedeného predkladám návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie
Knižnica Nové Mesto so sídlom na Pionierskej ul. Č. 12 v Bratislave pani Mgr.Jany
Vozníkovej dňom 15.3.2013.
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

Zápisnica z výberového konania na obsadenie funkcie
RIADITEĽA KNIŽNICE BRATISLAVA-NOVÉ MESTO,

--- -----------vioniersKa 12--;-B ratiSlava
dňa 21.2.2013

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo
verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlásila výberové konanie na pozíciu
riaditel'a Knižnice Bratislava-Nové Mesto, ktoré bolo zverejnené na internetovej stránke
www.banm.sk. v tlači: Bratislavské noviny.

Výberová komisia vymenovaná starostom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto bola
v zložení: predseda: Ing. Ľudovít Kollárik

členovia: Ing. Anna Jánošová
Ing. Martin Bôhm
Mgr. Marek Tettinger
Dagmar Arvayová
Ing. Július Jackuliak
Vladimír Margolien
Pavla Sokolíková
Ing. Silvia Stasselová

Výberové konanie otvoril predseda Ing. Ľudovít Kollárik. Na základe prezenčnej
listiny skonštatoval, že vo výberovom konaní je prítomných 7 členov komisie, čo predstavuje
nadpolovičnú väčšinu komisie ( prezenčná listina je prílohou zápisnice).

Členov komisie oboznámil so spôsobom realizácie výberového konania.
O účasť vo výberovom konaní podali žiadosť 4 uchádzači. Všetci splnili podmienky uvedené
vo vyhlásení výberového konania a dňa 1l.2.20 13 im bola zaslaná písomná pozvánka na
výberové konanie. Účasť potvrdili 3 uchádzači a l odstúpil z výberového konania.

Osobného pohovoru sa zúčastnili: Mgr. Eleonóra Nováková, Mgr. Jana Vozníková,
Mgr. Zuzana Ocharovichová (Prezenčná listinaje prílohou zápisnice).

Komisia sa oboznámila s jednotlivými návrhmi koncepcie zámerov a rozvoja Knižnice
BNM. Po osobnej prezentácii, odpovedali uchádzači na otázky členov komisie, ktorými
overovali predpoklady uchádzačov, potrebné pre výkon obsadzovanej funkcie.
Členovia výberovej komisie zhodnotili jednotlivých uchádzačov a určili nasledovné poradie:

l. Mgr. Jana Vozníková
2. Mgr. Eleonóra Nováková
3. Mgr. Zuzana Ocharovichová

Komisia konštatuje, že výberové konanie bolo úspešné.
Výsledok výberového konania bude oznámený uchádzačom písomne do desiatich dní.

Predseda výberovej komisie predloží starostovi mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
návrh na vymenovanie do funkcie riaditeľa Knižnice Bratislava Nové Mesto prvého
uchádzača v poradí Mgr. Janu Vozníkovú.

V Bratislave 2l.2.20l3 Ing. Ľudovít K o I I á r i k
predseda výberovej komisie



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

PREZENČNÁ LISTINA
__ z v ' berového konania na obsadeníeíunkcíe

RIADITEĽA KNIŽNICE BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
PIONIERSKA 12, BRATISLAVA

dňa 21.2.2013

výberová komisia:

Cf~
.....................................

.~///
t.,../......................................cn.~~ _

Ing. Martin B 6 hm .
vedúci kancelárie starostu MČ BNM

Ing. Anna Ján o š o v á
zástupca starostu MČ BNM

Ing.Ľudovít K o IIá ri k
prednosta MÚ BNM

. ~
Mgr. Marek T e t ti n g e r . .. ~#..;..:. .
vedúci útvaru KKŠMa VČ MÚBNM

Dagmar A r v a y o v á
poslanec MČ BNM

Ing. Július Jac k u l i a k
poslanec MČ BNM

Vladimír M arg o l i e n
poslanec MČ BNM

Cc.....J

Pavla S o k o l í k o v á
zástupca org. Knižnica BNM

/,~/
.......................... / .

seIng. Silvia S t a s s e lov á .
predsedníčka Spolku slovenských knihovníkov



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

-PREZE-NČN/\ LISTIWA
z výberového konania na obsadenie funkcie

RIADITEĽA KNIŽNICE BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
PIONIERSKA 12, BRATISLAVA

dňa 21.2.2013

prihlásený úchádzač prítomný:

1. Mgr. Eleonóra N o v á k o v á

2. Mgr. Jana Voz n í k o v á
/~tI~!.................Ť .

Mgr. Zuzana Och a r o vie h o v á :!! .3.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
ul.: Junácka č. 1, 83291 Bratislava 3

V zmysle § 5 Zákona Č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme
vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie:

RIADITEĽ KNIŽNICE BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
PIONIERSKA 12, BRATISLAVA

Kvalifikačné predpoklady: - vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

- predpoklady pre výkon funkcie vo verejnom záujme (§ 3 zákona Č. 552/2003 Z.z.)

Ďalšie kritériá a požiadavky: minimálne 10 rokov praxe v oblasti knihovníctva, z toho 5
rokov prax v riadiacej funkcii, organizačné, komunikačné a manažérske schopnosti.

K prihláške o výberové konanie je potrebné priložiť:
profesionálny životopis, overený doklad o dosiahnutom vzdelaní, potvrdenie o riadiacej
praxi, výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, písomný návrh koncepčných
zámerov riadenia a rozvoja Knižnice BNM, písomný súhlas uchádzača so spracovaním
osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona Č. 428/2002 Z.z.
o ochrane osobných údajov

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi a prílohami doručte na
adresu: Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, personálny úsek, Junácka ul. l, 832 91
Bratislava 3. Na obálku uveďte: "Výberové konanie - riaditeľ Knižnice BNM-
neotvárat'" do 19.10.2012.


