Mesto Vranov nad Topľou
Mestský úrad, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16

Zápisnica
z výberového konania na obsadenie ôsmich pracovných miest
členov občianskej hliadky
konaného dňa 15.10.2014 o 9.00 hod. v zasadačke Mestského úradu Vranov nad Topľou
__________________________________________________________________________
Prítomní členovia výberovej komisie:

Mgr. Andrej Krišanda - predseda komisie (zástupca prijímateľa – mesto Vranov nad Topľou)

JUDr. Ladislav Chynoradský – člen komisie (zástupca Úradu vlády SR – ÚSVSR RK)

Jozef Uhlík – člen komisie (zástupca Mestskej polície vo Vranove nad Topľou)

Program zasadnutia výberového konania:
1. Otvorenie zasadnutia predsedom výberovej komisie
2. Oboznámenie výberovej komisie s predloženými dokladmi uchádzačov
3. Oboznámenie účastníkov výberového konania s formou práce
výberovej komisie pri výbere uchádzačov
4. Osobná prezentácia účastníkov výberového konania
5. Určenie poradia uchádzačov

Mená uchádzačov, ktorí spĺňali predpoklady a zúčastnili sa výberového konania:
1. Štefan Goroľ

2. Peter Marcin

3. Jozef Bledý - nezúčastnil sa

4. Daniel Tatár

5. Marek Paluba

6. Radovan Tatár- nezúčastnil sa

7. Ján Krivák

8. Stanislav Dávid

9. Ing. Richard Karšňák

10. Ján Kaliaš

11. Štefan Huňák

13. Štefan Badžo

14. Erik Makó

12. Miroslav Hlavatý

1. Na základe pozvania vyhlasovateľa výberového konania sa stretli členovia výberovej komisie
dňa 15.10.2014 o 9.00 hod. v zasadačke MsÚ Vranov nad Topľou. Prítomných členov
výberovej komisie privítal predseda komisie - prednosta MsÚ Mgr. Andrej Krišanda. Zároveň
informoval komisiu o súhlase Implementačnej agentúry pre OPZaSI s realizáciou výberového
konania v zmysle zverejneného oznámenia. Komisia jednohlasne hlasovaním rozhodla o
spôsobe a forme výberu uchádzačov - t. j., že výber bude uskutočnený na základe výsledkov
osobných pohovorov s každým uchádzačom.
Každý člen výberovej komisie po oboznámení sa so všetkými uchádzačmi o pozície členov
občianskej hliadky vylúčil svoju zaujatosť pri výbere kandidátov na toto pracovné miesto.
2. Všetci uchádzači boli spoločne oboznámení s formou výberového konania – t. j. so
skutočnosťou, že výber bude prebiehať formou osobného pohovoru.
3. Výberová komisia sa pred každým osobným pohovorom opakovane oboznámila s doloženými
dokladmi uchádzača, ktoré dokladovali jeho spôsobilosť.
4. V osobnom pohovore s každým uchádzačom komisia preverovala predpoklady uchádzača pre
výkon funkcie člena občianskej hliadky. Pri osobnom pohovore odpovedali účastníci na
otázky výberovej komisie.
5. Po osobných pohovoroch všetkých uchádzačov stanovila výberová komisia nasledovné
poradie uchádzačov, o ktorom rozhodla verejným hlasovaním.
Na osem miest členov občianskej hliadky boli vybraní: Peter Marcin, Daniel Tatár, Marek
Paluba, Ján Krivák, Ing. Richard Karšňák, Ján Kaliaš, Štefan Huňák, Miroslav Hlavatý.
Výberová komisie určila aj náhradníkov v nasledovnom poradí
1. Štefan Goroľ
2. Stanislav Dávid

Za vybraných uchádzačov hlasovali všetci členovia komisie. Výberová komisia určila aj
náhradníkov.

Zdôvodnenie výberu:
Vybraní uchádzači spĺňajú všetky kvalifikačné predpoklady predpísané na obsadenie miest členov
občianskej hliadky. Zároveň svojou prezentáciou a odpoveďami na otázky výberovej komisie
presvedčili, že práca s MRK je im blízka a majú o ňu veľký záujem. Po odbornej a morálnej
stránke boli komisiou vyhodnotení ako najlepší spomedzi prítomných uchádzačov.
Voči procesu a výsledkom výberového konania neboli vznesené žiadne písomné, resp. ústne
pripomienky.

Prílohy : Prezenčná listina členov výberovej komisie
Prezenčná listina uchádzačov na pozície členov občianskej hliadky
Súhlas na spracovanie osobných údajov vybraného uchádzača
Životopis a doklady o vzdelaní v zmysle kvalifikačných podmienok

Vo Vranove nad Topľou dňa 15.10.2014

Zapísal: Ing. Imrich Kónya
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Overil: Mgr. Andrej Krišanda

.................................................................

Overil: JUDr. Ladislav Chynoradský

.................................................................

Overil: Jozef Uhlík

.................................................................

