MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
ZÁPISNICA
z otvárania obálok
vedúca/i referátu správy budov

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto dňa 10.03.2022 vyhlásila výberové konanie na obsadenie
funkcie vedúca/i referátu správy budov, v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo
verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
Výberové konanie bolo vyhlásené vo všeobecne prístupných prostriedkoch masovej komunikácie
(www.banm.sk, www.profesia.sk, www.istp.sk a https://www.facebook.com/banovemesto/.
Na výberové konanie boli do stanoveného termínu 30.03.2022 do podateľne Miestneho úradu
Bratislava-Nové Mesto doručené 4 obálky:
1.
2.
3.
4.

Mgr. Attila Haulik
Ing. Jozefína Slivová
Ing. Tomáš Šatura
Ing. Martin Lukáčik

Dňa 22.04.2022 boli doručené obálky riadne otvorené. Z kontroly obsahu obálok vyplynulo, či daný
uchádzač splnil/nesplnil základné predpoklady pre zaradenie do výberového konania. Tento výstup
je uvedený v tabuľke, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice.
Uchádzači, ktorí splnili základné predpoklady pre zaradenie do výberového konania budú pozvaní
na výberové konanie, ktoré sa uskutoční dňa 12.05.2022.
Dňa 22.04.2022 boli vyššie uvedené materiály uchádzačov o pozíciu vedúca/i referátu správy budov
skontrolované a ponechané na referáte miezd a personalistiky MÚ BANM.

Osobný materiál uchádzačov
o d o v z d a l: v.r.
JUDr. Daniel Hulín
člen výberovej komisie

za prítomnosti: v.r.
Jana Homolová
zástupkyňa zamestnancov

p r e v z a l: v.r.
Ing. Ingrid Hollá
personálna referentka

Ing. Ingrid Hollá, že v zmysle zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, bola poučená o povinnosti zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch
prihlásených uchádzačov do tohto výberového konania, s ktorými prichádza do styku pri výkone
svojej funkcie vo výberovej komisii a zároveň berie na vedomie, že porušenie tejto povinnosti je
sankcionované podľa citovaného zákona.

meno/podpis:

V Bratislave, dňa 22.04.2022

v.r.
Ing. Ingrid Hollá
personálna referentka

Príloha č. 1 k zápisnici z otvárania obálok
Zoznam požadovaných listín a dokladov
Počet
uchádzačov

Meno uchádzača

Kópia dokladu o
Údaje potrebné na
Písomná žiadosť o Profesijný
najvyššom
vyžiadanie výpisu z
zaradenie do VK životopis dosiahnutom vzdelaní
registra trestov

Súhlas so
spracúvaním
osobných údajov

Splnil základné
predpoklady pre
zaradenie do
výberového
konania

1

Mgr Attila Haulík

Ok

Ok

Ok

Ok

Ok

áno

2

Ing. Jozefína Slivová

Ok

Ok

Ok

Ok

Ok

áno

3

Ing. Tomáš Šatura

Ok

Ok

Ok

Ok

Ok

áno

4

Ing. Martin Lukáčik

Ok

Ok

Ok

Ok

Ok

áno

Vypracované dňa: 22.04.2022
Podpis:

JUDr. Daniel Hulín

v.r.

Jana Homolová

v.r.

Ing. Ingrid Hollá

v.r.

Dôvod nesplnenia

