Zápisnica

z výberu na obsadenie jedného voľného štátnozamestnaneckého miesta v stálej štátnej
službe, v odbore justícia, na funkciu „hlavný referent - účtovníčka“, konaného dňa
7. augusta 2012, na Okresnom súde vo Veľkom Krtíši.

Predseda Okresného súdu Veľký Krtíš v zmysle zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej
službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky číslo 430/2009 Z. z. v znení neskorších
predpisov, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých
miest na súdoch výberovým konaním a výberom, vyhlásil výber na obsadenie jedného
voľného štátnozamestnaneckého miesta v stálej štátnej službe, vo funkcii „hlavný referent účtovníčka“ na Okresnom súde vo Veľkom Krtíši. Termín výberu bol stanovený na deň
7. august 2012.
Výber na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta sa konal :
dňa :
otvorenie :
miesto :

7. augusta 2012
o 9.00 h
Okresný súd Veľký Krtíš, SNP 2/714, Veľký Krtíš.

V zmysle citovanej vyhlášky predseda okresného súdu, ako vedúci služobného úradu
vymenoval výberovú komisiu v zložení :
Predseda výberovej komisie :
Členovia výberovej komisie :

Ing. Iveta Cíferová, riaditeľka správy okresného súdu
Elena Mlynárová, účtovníčka okresného súdu
Jana Chlpošová, personalistka okresného súdu

Do výberu sa prihlásili 8 uchádzači (Mgr. Bc. Jana Golembiovská, Veronika
Musszerová, Andrea Hudecová, Katarína Bernátová, Mgr. Miroslava Palková, Diana
Samková, Žaneta Miháľová a Ing. Zuzana Kyseľová), z ktorých Mgr. Bc. Jana Golembiovská
nesplnila podmienky výberu a nebola doňho zaradená a Andrea Hudecová oznámila, že svoju
žiadosť o zaradenie do výberu berie v celom rozsahu späť. Zostávajúcim 6 uchádzačkám bola
riadne doručená pozvánka na výber.
Na výber sa ustanovili Veronika Musszerová, Katarína Bernátová, Mgr. Miroslava
Palková, Diana Samková, Žaneta Miháľová a Ing. Zuzana Kyseľová

Predseda výberovej komisie oboznámil uchádzačky so zložením výberovej komisie,
s obsahom a spôsobom hodnotenia výberu.
Výber by mal pozostávať z troch častí, z písomnej časti výberu, ústnej časti výberu
a určenia poradia uchádzačov výberovou komisiou.
Písomná časť výberu pozostávala z odborného písomného testu, ktorým sa overujú
schopnosti a odborné znalosti uchádzača.
Odborný písomný test pozostával z 25 otázok s pridelením jedného bodu za každú
správne zodpovedanú otázku v časovom limite 20 minút, s možnosťou dosiahnuť maximálne
25 bodov.
Najnižší počet bodov, ktoré mal uchádzač dosiahnuť v písomnej časti, aby mohol
pokračovať v ústnej časti výberu bolo 15 bodov.
Z odborného písomného testu uchádzačky dosiahli nasledovný počet bodov :
Veronika Musszerová
Katarína Bernátová
Mgr. Miroslava Palková
Diana Samková
Žaneta Miháľová
Ing. Zuzana Kyseľová

8 bodov
15 bodov
15 bodov
12 bodov
9 bodov
15 bodov

Po vyhodnotení písomnej časti výberu výberová komisia konštatuje, že do druhej časti
výberu – ústneho pohovoru postupujú uchádzačky:
Katarína Bernátová
Mgr. Miroslava Palková
Ing. Zuzana Kyseľová

15 bodov
15 bodov
15 bodov

Ústna časť výberu pozostávala z prezentácie uchádzača o svojej osobe, odbornej
praxi, ako aj motivácie na výkon činnosti na obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste
a odpovedí na otázky členov výberovej komisie. Pri ústnej časti výberu každá uchádzačka
odpovedala na 3 otázky s doplňujúcimi otázkami s pridelením bodov v rozpätí stupnice 0-5
bodov za každú otázku. Najnižší počet bodov, ktoré mala uchádzačka dosiahnuť bolo 9
bodov.

2

Po vyhodnotení ústnej časti výberu výberová komisia konštatuje, že uchádzačky
dosiahli:
Katarína Bernátová
Mgr. Miroslava Palková
Ing. Zuzana Kyseľová

9 bodov
12 bodov
15 bodov

Na základe dosiahnutých výsledkov uchádzačov výberová komisia určila poradie
úspešných uchádzačov nasledovne :
1. Ing. Zuzana Kyseľová, s počtom bodov
2. Mgr. Miroslava Palková, s počtom bodov
3. Katarína Bernátová, s počtom bodov

30
27
24

Zoznam neúspešných uchádzačov:
Veronika Musszerová
Diana Samková
Žaneta Miháľová

8 bodov
12 bodov
9 bodov

Výber bol vyhlásený na jedno voľné štátnozamestnanecké miesto vo funkcii hlavný
referent – účtovníčka a preto členovia výberovej komisie jednohlasne konštatujú, že na 1.
mieste sa umiestnila uchádzačka Ing. Zuzana Kyseľová, ktorá pre danú funkciu spĺňa
požadované predpoklady.
Výsledky výberu boli predsedom výberovej komisie verejne oznámené uchádzačom
bezprostredne po ukončení výberu dňa 07. 08. 2012 o 11.00 h na Okresnom súde vo Veľkom
Krtíši. Zároveň im budú výsledky písomne oznámené do desiatich dní.
Zápisnica z výberu na obsadenie jedného voľného štátnozamestnaneckého miesta vo
funkcii hlavný referent – účtovníčka bola spísaná dňa 07. 08. 2012 o 11.30 h na Okresnom
súde vo Veľkom Krtíši.
Ing. Iveta Cíferová, predseda výberovej komisie

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

Elena Mlynárová, člen výberovej komisie

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

Jana Chlpošová, člen výberovej komisie

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

Vo Veľkom Krtíši, dňa 07. 08. 2012.
Zápisnicu spísal : Jana Chlpošová
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