
ZÁPISNICA  KOMISIE USTANOVENEJ K VÝBEROVÉMU KONANIU 
PRE OBSADENIE  

 
pracovného miesta správca mestskej športovej haly 

 
konaného dňa 19. 12. 2016 

 
V súlade  s § 5 zákona 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení  
primátor mesta ustanovil komisiu  k výberovému konaniu pre obsadenie pracovného miesta 
správca mestskej športovej haly v nasledovnom zložení: 
 
predseda komisie:   Ing. Tibor Baran 
členovia komisie:    Ing. Štefan Bartošovič 
    Ing. Ivan Kováč  

Miroslav Gera 
    Ing. Jana Nitrayová 
zapisovateľka:   Mgr. Jana Belovičová 
 

Požiadavky: 
 
Kvalifikačné predpoklady: 
-  úplné stredné všeobecné alebo odborné vzdelanie  – ekonomického alebo stavebného 

zamerania, 
 
Iné kritériá a požiadavky: 
- bezúhonnosť (výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace dokladaný uchádzačom 

v prípade úspešného výberu t.j. nie pri podávaní prihlášky), 
-  prax v odbore správy nehnuteľnosti výhodou,  
-  práca v MS Office, práca vo web. prehliadači, 
- predloženie Koncepcie rozvoja MsŠH v rozsahu 4 strán. 
 
Požadované doklady: 

- prihláška do výberového konania, vrátane písomného, emailového a  telefonického 
kontaktu,  

- profesijný životopis,  
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,  
- fotokópiu dokladu o nadobudnutom vzdelaní, 
- súhlas  na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania (zákon                

č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v zmysle neskorších predpisov), 
- Koncepcia rozvoja MsŠH v rozsahu 4 strán. 

možno podať osobne alebo zaslať poštou  na adresu: 
 
 
Do výberového konania na obsadenie pracovnej pozície správca mestskej športovej haly bolo 
prihlásených  7 uchádzačov. Dvaja uchádzači nedoložili ani po vyzvaní požadované doklady 
v rozsahu - prihláška do výberového konania, vrátane písomného, emailového a telefonického 
kontaktu, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, fotokópia dokladu  o nadobudnutom vzdelaní, 
súhlas  na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania, Koncepciu rozvoja 
MsŠH v rozsahu 4 strán. Uvedení uchádzači neboli pozvaní na osobný pohovor. Jeden 



uchádzač bol vyzvaný k doloženiu čestného vyhlásenia o bezúhonnosti, obratom bol 
doručený. Na osobný pohovor bolo pozvaných 5 uchádzačov. 
 
Na zasadnutí komisie ustanovenej k výberovému konaniu pre obsadenie pracovného miesta 
správca mestskej športovej haly dňa 19. 12. 2016 v rámci osobného pohovoru boli prítomní 
všetci jej členovia a zapisovateľka. (prílohou je prezenčná listina zo zasadnutia).  
 
Osobného pohovoru sa zúčastnili všetci pozvaní uchádzači. 
 
Osobný pohovor pozostával z prezentácie predloženého projektu, vlastného názoru v rozsahu 
10 minút a otázok členov  komisie. Hodnotenie od 0 do 5 bodov. Podľa počtu bodov sa 
stanoví poradie úspešnosti uchádzačov. Uchádzač s najnižším počtom bodov bude 
odporučený p. primátorovi k obsadeniu pracovného miesta referent – správca mestskej 
športovej haly. 
 
Boltenkov Alexander -  9 bodov 
Kľačko Jozef ml. –   13 bodov 
Zubo Roman –   17 bodov 
Koprivňanský Patrik –  18 bodov 
Špendla Gabriel –   18 bodov 
 
Záver zasadnutia komisie výberového konania: 
Komisia ustanovená k výberovému konaniu pre obsadenie pracovného miesta správca 
mestskej športovej haly odporúča primátorovi mesta Šaľa obsadiť miesto referent - 
správcu mestskej športovej haly p. Alexandra Boltenkova. 

 
 
 
Zápisnica zo zasadnutia komisie k výberovému konaniu ustanovenej k obsadeniu funkcie 
správca mestskej športovej haly konaného dňa 19. 12. 2016, bude po odsúhlasení jej členmi, 
podpísaná predsedom a členmi komisie. 
 
 
 
Šaľa              19.12.2016      Mgr. Jana Belovičová 
         zapisovateľka 
 
 
Vyjadrenie primátora:  
 
...................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
í 



 
Členovia komisie k výberovému konaniu ustanovenej k obsadeniu funkcie správca mestskej 
športovej haly s obsahom zápisnice zo dňa 19. 12. 2016 súhlasia a na znak súhlasu ju 
podpisujú: 
 
predseda komisie:   Ing. Tibor Baran   ..................... 
 
členovia komisie:    Ing. Štefan Bartošovič  ..................... 
 

Ing. Ivan Kováč   ..................... 
 
Miroslav Gera    ..................... 
 
Ing. Jana Nitrayová   ..................... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prezenčná listina z osobného pohovoru k obsadeniu pracovnej pozície správca mestskej 
športovej haly konaného dňa 19.12.2016 
 
 
 
 
 
predseda komisie:   Ing. Tibor Baran   ..................... 
 
členovia komisie:    Ing. Štefan Bartošovič  ..................... 
 

Ing. Ivan Kováč   ..................... 
 
Miroslav Gera    ..................... 
 
Ing. Jana Nitrayová   ..................... 
 

Zapisovateľka   Mgr. Jana Belovičová   ..................... 


