
Zápisnica 
z prípravného zasadnutia výberovej komisie na pracovnú pozíciu – príslušník mestskej polície 
konanej dňa  22. apríla 2013 
 
 
Prítomní:     Mgr. Róbert Hanuštiak – predseda výberovej komisie 
                   JUDr. Erika Mihaliková – členka výberovej komisie 
        Pavol Burdiga – člen výberovej komisie 
 
Program: 

1. Otvorenie 

2. Preskúmanie žiadostí na pracovnú pozíciu – príslušník mestskej polície 

3. Záver 

 
1. Otvorenie 

            Prípravné zasadnutie otvoril Ing. Róbert Hanuštiak, privítal členov výberovej komisie.  
 

2.  Preskúmanie žiadostí na pracovnú pozíciu  - príslušník mestskej polície 

Ing. Hanuštiak  skonštatoval:  

Na výberové konanie na príslušníka mestskej polície bolo možné prihlásiť sa do 12.4.2013. Do 

uvedenej doby sa prihlásili 6 uchádzači o zamestnanie a to: 

• Róbert Čabai 

• Ladislav Dubravčák 

• Marián Halko 

• Jozef Szántó 

• Jozef Szőr 

• Roman Támár 

     Z uvedených uchádzačov ani jeden nesplnil kritériá, ktoré boli uvedené    
v podmienkach výberového konania. Chýbalo osvedčenie  o odbornej spôsobilosti pre 
výkon plnenia úloh mestského policajta alebo uchádzač mal spĺňať podmienky na 
udelenie osvedčenia o odbornej spôsobilosti /predložil len J. Szőr/, fotokópiu 
zbrojného preukazu síce predložili 2 uchádzači, ale nesplnili podmienku skupiny 
zbrojného preukazu A-C, výpis z registra trestov nepredložili 2 uchádzači /Čabai, 
Támár/, potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti nepredložili 2 uchádzači /Čabai, 
Halko/. 
     Na základe uvedených skutočností členovia prípravného zasadnutia výberového 
konania:  

• vylúčili všetkých šiestich uchádzačov na post príslušníka mestskej polície   

z výberového konania 

• odporúčajú primátorovi mesta vypísať nové výberové konanie s nasledovnými 

úpravami: 

a/ vypísať výberové konanie na 2 príslušníkov MP na dobu určitú /jedno miesto 

na zastupovanie počas MD 

b/ predložiť zbrojný preukaz  C 

c/ vlastniť osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre výkon plnenia úloh mestského 

policajta alebo spĺňať podmienku na udelenie osvedčenia o odbornej spôsobilosti  

presunúť  medzi iné vítané doklady  alebo odbornosti 



d/ predložiť potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon funkcie 

príslušníka MP nie staršie ako 3 mesiace 

e/ znalosť platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na činnosť MP 

(napr. zákon o obecnej polícii, zákon o priestupkoch, zákon o správnom 

konaní, zákon o slobodnom prístupe k informáciám 

 

3. Záver 

      V závere sa poďakoval prítomnej členke za účasť. 
 
 
 
 
 Ing. Róbert Hanuštiak         ......................................... 
 Pavol Burdiga                      ......................................... 
 JUDr. Erika Mihaliková        ........................................ 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Zápisnicu napísala: M. Sándorová 
 
 


