Zápisnica
zo zasadnutia výberového konania na pracovnú pozíciu náčelník mestskej polície,
konaného v dňoch 16.1.2013 a 21.1.2013
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Vyhodnotenie 1. časti výberového konania
3. Oboznámenie členov výberového konania s výsledkami psychologického pracovného
posudku
4. Vyhodnotenie výberového konania a určenie náhradníka
5. Záver

Priebeh zasadnutia:
k bodu 1
Výberové konanie na pracovnú pozíciu náčelník mestskej polície otvoril a viedol predseda
výberovej komisie p. Peter Džačár, ktorí v úvode privítal prítomných.
k bodu 2
V 1. kole zasadnutia výberovej komisie bolo uvedené:
 Na post náčelníka mestskej polície sa prihlásili 7 uchádzači, z toho bolo prítomných 6
uchádzačov, 1 uchádzač bol vyradený, nakoľko nesplnil podmienky výberového konania – VŠ
vzdelanie, odbor bezpečnostné služby alebo obrana a vojenstvo.
 Uchádzači na pracovnú pozíciu náčelník mestskej polície boli oboznámení so spôsobom
overenia ich zručností /písomný test, ústny pohovor, psychologické testy/ a zároveň im bolo
oznámené, že ústny pohovor sa uskutoční v abecednom poradí. Predseda výberovej komisie p.
P. Džačár im oznámil, že o výsledku výberového konania budú písomne informovaní.
 Na písomný test mali stanovený čas 20 minút, maximálny možný počet bodov bolo 26.
 Ústna časť prebehla nasledovne:
• prezentovali svoju koncepciu činnosti MP v podmienkach mesta Rožňava so 14
príslušníkmi MP
• odpovedali na otázky členov výberovej komisie
 Členovia výberovej komisie sa dohodli /hlasovaním so zdvihnutím ruky/, že psychologické
testy budú robiť všetci uchádzači na pracovnú pozíciu náčelník mestskej polície

k bodu 3
V 2. kole boli členovia výberového konania informovaní o výsledku psychologického
vyšetrenia.
K bodu 4
Celkové vyhodnotenie výberového konania sa uskutočnilo tajnou voľbou a takisto tajnou
voľbou sa volili aj náhradníci.

Za členov volebnej komisie boli navrhnutí:
1. Ing. Ján Lach - predseda
2. kpt. Mgr. Ján Gettler - člen
3. Roman Ocelník - člen

Navrhnutí členovia volebnej komisie boli členmi výberovej komisie jednohlasne zvolení.
Predseda volebnej komisie Ing. Ján Lach oznámil výsledky tajného hlasovania:
a/ za náčelníka mestskej polície bol zvolený:
Ing. Robert Hanuštiak,
ktorého členovia výberovej komisie navrhujú mestskému zastupiteľstvu vymenovať za
náčelníka mestskej polície.
b/ za náhradníkov boli zvolení:
1. Ing. Andrej Olexa
2. Ing. Oleg Uhliar

k bodu 5
V závere p. Peter Džačár, predseda výberovej komisie sa poďakoval prítomným za účasť
a ukončil zasadnutie výberového konania.
V Rožňave 21.1.2013

Pavol Burdiga
JUDr. Erika Mihaliková
Peter Džačár
Ing. Ján Lach
Roman Ocelník
Ing. Ondrej Bolaček
František Focko
pplk.Mgr. Ivan Bronďoš
kpt. Mgr. Ján Gettler
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Zápisnicu napísala: M. Sándorová

