
 

OBEC VÍTKOVCE 
053 63 Vítkovce 99 

 

Zápisnica    
z výberového konania na 4 (štyri) pracovné miesta člena miestnej 

občianskej poriadkovej služby – MOPS, konaného dňa 19.06.2019 o 09:00 

hod. v priestoroch Obecného úradu Vítkovce. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Priebeh a kritéria hodnotenia výberového konania 

3. Oboznámenie prítomných so žiadosťami uchádzačov o zamestnanie 

4. Pohovor s uchádzačmi 

5. Vyhodnotenie 

6. Záver 

 

 

1. Otvorenie 

Predseda výberovej komisie privítal prítomných a oboznámil ich s programom a priebehom 

výberového konania, predmetom ktorého je výber 4 uchádzačov o zamestnanie na pracovnú pozíciu: ,, 

člen miestnej občianskej poriadkovej služby /MOPS/ a dodal, že obsadzovať sa budú 4 pracovné 

miesta. 

2. Priebeh a kritéria hodnotenia výberového konania 

Komisia stanovila spôsob a kritéria hodnotenia výberového konania, na ktorom sa zhodli všetci 

členovia výberovej komisie. Výberové konanie pozostávalo z dvoch častí: písomná časť a ústny 

pohovor. Každý z členov komisie prezentoval svoj návrh a hlasovaním boli vybratí uchádzači 

o stanovenú pracovnú pozíciu. 

3. Oboznámenie prítomných so žiadosťami uchádzačov o zamestnanie 

Ing. Kvetoslava Kucharovičová  /predseda výberovej komisie/ oboznámila členov výberovej komisie 

s predloženými prihláškami uchádzačov, skonštatovala, že na vypísanú pracovnú pozíciu sa prihlásili 

štyria uchádzači a predložili požadované doklady, ktoré boli uvedené v zozname o výberovom konaní. 

Zoznam prihlásených na výberové konanie/  uvedené v poradí, v akom prišli/ na požadovanú pracovnú 

pozíciu: 

 

Eva Dirdová, Matúš Dirda, Barbora Čonková, Tomáš Dirda 



podpísaný 

 

4. Pohovor s uchádzačmi 

Po vyhodnotení písomnej časti uchádzači o pracovnú pozíciu odpovedali na otázky členov výberového 

konania. 

5. Vyhodnotenie 

Členovia komisie v súlade so stanovenými kritériami uvedenými v bode 42 vybrali uchádzačov 

o zamestnanie na stanovenú pozíciu, s ktorými bude uzavretý pracovný pomer. 

 

 

 

6. Záver 

Voči procesu a výsledkom výberového konania neboli počas výberového konania vznesené žiadne 

písomné respektíve ústne pripomienky. Členovia výberovej komisie si zápisnicu o výsledkoch 

prečítali a naznak súhlasu ju podpisujú.  Výberová komisia svojim podpisom zároveň podpisuje 

nestrannosť a nezaujatosť voči uchádzačovi o pracovnú pozíciu. 

 

 

Vo Vítkovciach , 19.06.2019 

 

 

Podpisy členov výberového konania: 

 

Ing. Kvetoslava Kucharovičová                        .................................................... 

Peter Dirda 

 

 

Zapísal:   

Ing. Jana Mihaliková  ............................................................  

 

 

 

 

Príloha:   Prezenčná listina 


