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Partizánske, 08.08.2017

V súlade so zákonom č. 369/90 o obecnom zriadení menujem komisiu pre výberové konanie na
pozíciu: príslušník mestskej polície.

Výberové konanie sa uskutoční
-

dňa 23.08.2017 o 08:00 h v telocvični Gymnázia, skúšky telesnej zdatnosti
dňa 23.08.2017 o 11:00 h v malej zasadačke v budove MsÚ, pohovory
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predseda komisie:
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členovia komisie:

Ing. D;
Mgr. V'
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doc. PapáĎr. Jozef Bôžik, PhD.
/
primátor mesta

Zápisnica
zo zasadnutia Komisie pre výberové konanie na pozíciu príslušník mestskej polície konaného dňa
23.08.2017 o 11.00 h v budove MsÚ Partizánske
Zasadnutie viedol:
v Partizánskom.

Predseda výberovej komisie, náčelník mestskej polície

Účasť členov zasadnutia podľa prezenčnej listiny v prílohe tejto zápisnice.
Prítomní: 5
Ospravedlnení: 1
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Prezentácia celého procesu priebehu výberového konania na pozíciu príslušník mestskej
polície
3. Dohoda výberovej komisie na priebehu výberového konania a hodnotenie jednotlivých
uchádzačov
4. Výberové konanie:
1. časť: overenie fyzickej zdatnosti uchádzačov
2. časť: osobné pohovory
5. Celkové vyhodnotenie schopností uchádzačov, návrh na prijatie do pracovného pomeru
6. Záver
K bodu 1 - Otvorenie
Zasadnutie Komisie pre výberové konanie na pozíciu príslušník mestskej polície otvoril a viedol Jozef
Piterka, predseda komisie, náčelník mestskej polície v Partizánskom. Privítal prítomných,
menovaných členov výberovej komisie primátorom mesta Partizánske doc. PaedDr. Jozefom
Božikom, PhD. Navrhnutí a menovaní členovia výberovej komisie boli Mgr. Vl^MH* KtfflHfct,
zástupca primátora mesta Partizánske, Ing. DÉMft JfÉMÉMMÉ, prednosta MsÚ Partizánske,
BdMM», poslanec MsZ Partizánske,
poslanec MsZ Partizánske a D^flBRRPt Hrlf||p,
zástupcu náčelníka mestskej polície, ktorý dohliadal na priebeh jednotlivých disciplín pri overovaní
fyzickej zdatnosti uchádzačov na pozíciu príslušník mestskej polície, na výkonné požiadavky
a bodové hodnotenie. Predseda komisie oboznámil prítomných s programom zasadnutia.
K bodom 2 - Prezentácia celého procesu priebehu výberového konania na pozíciu príslušník
mestskej polície
Predseda komisie prezentoval celý proces priebehu výberového konania na pozíciu príslušník mestskej
polície. Priblížil členom výberovej komisie postup pre výber uchádzačov na uvoľnenú pracovnú
pozíciu - príslušník mestskej polície. Inzerát, informácia o výberovom konaní bola zverejnená
24.07.2017 prostredníctvom miestnych novín TEMPO, na webovej stránke Mesta Partizánske
a prostredníctvom facebook Mestskej polície Partizánske.
Na výberové konanie bolo prizvaných 7 uchádzačov:
1.
2.

E JfcV g B t

3. A ^ g fe K « #
4.
5.
6- -hgfcK
7.

K bodu 3 - Dohoda výberovej komisie na priebehu výberového konania a hodnotenie
jednotlivých uchádzačov
Členovia komisie súhlasili s navrhnutým spôsobom výberu uchádzačov. Prideľovali body na základe
dosiahnutých výsledkov uchádzačom v počte od 1 do 6.
K bodu 4 - Výberové konanie:
1. časť: overenie fyzickej zdatnosti uchádzačov
2. časť: osobné pohovory
Výberové konanie pozostávalo z testov fyzickej zdatnosti, vykonaním jednotlivých disciplín - skok do
diaľky z miesta, ľah-sed, zhyby, člnkový beh. Osobnostné predpoklady uchádzačov boli overované
formou osobného pohovoru - interview.
K bodu 5 - Celkové vyhodnotenie schopností uchádzačov, návrh na prijatie do pracovného
pomeru
Fyzickú zdatnosť uchádzačov vyhodnotil D:
■Hr .1, zástupca náčelníka mestskej polície.
Dosiahnuté výsledky a body z previerok telesnej zdatnosti uchádzačov (muži):
1.
2.
3. R | | H g |
4.
5.
6.

počet bodov
38
26
8
24
23
10

hodnotenie
výborný
veľmi dobrý
nevyhovel
dobrý
dobrý
nevyhovel

Dosiahnuté výsledky a body z previerok telesnej zdatnosti uchádzačov (ženy):
počet bodov
20

1.

hodnotenie
vyhovujúca

Členovia komisie hodnotili osobnostné predpoklady uchádzača každý zvlášť.
K bodu 6 - Záver
Jozef Piterka, predseda komisie, náčelník mestskej polície v Partizánskom, informoval prítomných, že
uchádzačom, ktorí uspeli vo výberovom konaní, Ejfe
Jiq£
a
bude
navrhnuté uzatvorenie pracovného pomeru s Mestom Partizánske. R«hHP MU** - náhradník.
O výsledku budú informovaní všetci uchádzači, ktorí sa zúčastnili výberového konania.
Členovia komisie svojím podpisom na znak súhlasu potvrdzujú obsah zápisu z výberového konania
pre výber uchádzačov na pozíciu príslušník mestskej polície:
--------J(
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Mgr. V

, predseda komisie, náčelník mestskej polície
, •K;

Ing. D; íjí

nástupca primátora
á, prednosta MsÚ Partizánske
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'c, poslanec MsZ Partizánske
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t, poslanec MsZ Partizánske
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V Partizánskom 23.08.2017

Zápisnica
zo zasadnutia Výberovej komisie k výberovému konaniu na obsadenie funkcie riaditeľa
SMM, n.o. Partizánske

Dátum konania výberového konania. 16.02.2017
Miesto výberového konania: Mestský úrad Partizánske, malá zasadacia miestnosť
Obsadzovaná pozícia: Výberové konanie bolo vyhlásené na funkciu riaditeľa
Správy majetku mesta, n.o., Ui.29.augusta 1191/51, 958 01 Partizánske

Prítomní:
- členovia Výberovej komisie SMM, n. o., Partizánske
B ftfrD flM I P « Í D M , PaedDr. I M i G M i , Mgr. V »
1 « P S M JUDr. P « ft ZtiMMfc,
A ^ fc M ^ iiffc J n g .D g p T1|gpipMg r . A ^ R f l »

Ing.l«*|M «B jM M Í

Neprítomní:
r1 > ir iÍ lÍ Í É

G q /fm Ing.

Prizvaní:
zapisovateľka

1. Otvorenie, schválenie programu a overovateľov zápisnice
Zasadnutie Výberovej komisie SMM, n. o. (ďalej len VK SMM, n. o.) otvoril a viedol
predseda SR SMM, n.o. pán Dvonč. Privítal prítomných a predložil program zasadnutia.
Program zasadnutia navrhol rozšíriť o menovanie predsedu výberovej komisie, nakoľko na
základe Uznesenia č. 46/11/2017 z mimoriadneho zasadnutia SR a DR SMM,n.o. bola za
predsedníčku výberovej komisie menovaná Ing.DÉIi .MpÉNjpÉ, ktorá menovanie
neakceptovala.
Program zasadnutia, návrh na predsedu VK SMM, n.o. a na overovateľov zápisnice bol
jednomyseľne schválený.

Voľba predsedu VK SMM, n.o., a overovateľov zápisnice:
Za predsedu VK SMM, n. o., navrhol člen výberovej komisie pán K a s í n
pána DfpSBI
za overovateľov zápisnice pán D**É*iavrhol:
- p .7 N * M « M M M b

Uznesenie e. 47/11/2017
k voľbe predsedu Výberovej komisie SMM. n.o.. a overovateľov zápisnice
Členovia VK SMM, n.o., Partizánske
zvolili
predsedu Výberovej komisie SMM, n.o,, Partizánske:
a
overovateľov zápisnice v zložení:
P a e d D r.Ľ *** G{_____

Hlasovanie: prít. 12, za 12, pr. 0, zdr. 0
Zápis zo zasadnutia VK SMM, n. o.: Vi

V,

Obálky s dokladmi a materiálmi jednotlivých uchádzačov boli otvorené na mimoriadnom
zasadnutí SR a DR SMM, n.o. na Mestskom úrade v Partizánskom, ktoré sa konalo dňa
09.02.2017.
Priebeh výberového konania:
Výberová komisia''zasadala neverejne. Výberové konanie s uchádzačmi prebiehalo ústnym
pohovorom postupne poáľa poradia doručenia obálok. Každý uchádzač mal určený čas 10 minút
na prezentáciu vlastnej koncepcia rozvoj a SMM, n.o.. Následne členovi ä komisie kládli
uchádzačom otázky. Predseda VK SMM, n.o., pán Dvonč v závere pohovoru oznámil
uchádzačom, že výsledky výberového konania im budú oznámené písomnou formou.
Po skončení prezentácii a otázok nasledovalo hodnotenie uchádzačov tajným hlasovaním.
Na základe sčítania a vyhodnotenia výsledkov hlasovania výberová komisia zostavila poradie
úspešností uchádzačov a prijala nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 48/11/2017
k hlasovaniu výberovej komisie k výberovému konaniu na pozíciu riaditeľa
SMM, n.o., Partizánske
Výberová komisia SMM, n. o., Partizánske
a) u r č i l a
z celkového počtu 12 hlasovacích lístkov poradie uchádzačov výberového konania
1. miesto Ing.
Dal i# ........................ ............. počtom hlasov 7
2. miesto Ing. I K q g f e ..................................... počtom hlasov 5
3. miesto Mg?.
£> :..... ~............................ počtom hlasov 0
b) o d p o r u č i l a
Správnej rade SMM, n.o., Partizánske na pozíciu riaditeľa SMM, n.o., Partizánske vybrať
Ing. B|

Výberová komisia skonštatovala, že výberové konanie sa uskutočnilo v súlade so
schválenou organizáciou výberového konania.
Predseda správnej rady SMM, n.o. zvolá mimoriadne zasadnutie SR SMM, n.o., na ktorom
sa bude hlasovať o kandidátovi na pozíciu riaditeľa SMM, n.o., Partizánske.
Po vyčerpaní programu predseda VK SMM, n.o., pán D ^dftpod’akoval prítomným za
účasť a zasadnutie výberovej komisie na výberovom konaní ukončil.

V Partizánskom, dňa 16.02.2017
Zapísala:

Zápis č.l 1/2017 zo zasadnutia
Výberovej komisie k výberovému konaniu
na pozíciu riaditeľa SMM, n.o., Partizánske
zo dňa 16.02.2017

Uznesenie č. 47/11/2017
k voľbe predsedu Výberovej komisie SMM. n.o.. a overovateľov zápisnice
Členovia VK SMM, n.o,, Partizánske
zvolili
predsedu Výberovej komisie SMM, n.o., Partizánske:
Ei ' i D \

1

a
overovateľov zápisnice v zložení:
PaedDr.Ľ*g» Q m m m m
Hlasovanie: prít. 12, za 12, pr. 0, zdr. 0
Zápis zo zasadnutia SR a DR SMM, n. o.: V

t

Vl.

Uznesenie č. 48/11/2017
k hlasovaniu výberovej komisie k výberovému konaniu na pozíciu riaditeľa
SMM. n.o.. Partizánske
Výberová komisia SMM, n. o., Partizánske
a) u r č i l a
z celkového počtu 12 hlasovacích lístkov poradie uchádzačov výberového konania
1. miesto Ing. B
.v L: “ / ..................................... počtom hlasov 7
..................................... počtom hlasov 5
2. miesto Ing. L
'i v Kí
.................................... počtom hlasov 0
3. miesto Mgr. J j Ri
b) o d p o r u č i l a
Správnej rade SMM, n.o., Partizánske na pozíciu riaditeľa SMM, n.o., Partizánske vybrať
/

Overovatelia
J

V Partizánskom, dňa 16.02.2017
Zapísala: V' i V

/

