
Z Á P I S N I C A 
 

z výberového konania na 1 (jedno) pracovné miesto na pozícii „vedúci oddelenia sociálnych 

vecí a bytovej politiky“ 

________________________________________________________________________________ 

 

Dátum a spôsob vyhlásenia výberového konania: 27.04.2018, na úradnej tabuli, na webovom 

sídle Mesta Stará Ľubovňa 

Dátum a miesto konania: 29.05.2018 o 09:00 h v malej zasadačke MsÚ v Starej Ľubovni 

 

Členovia výberovej komisie (VK):  

PhDr. Ľuboš Tomko- predseda VK/ primátor mesta 

Ing. Aleš Solár – člen VK/ prednosta MsÚ  

JUDr. Peter Lompart– člen VK/ zapisovateľ/ právny referát 

 

Uchádzači, ktorí podali žiadosť do výberového konania: 

1. Mgr. Ján Tomus, Budovateľská 13, 064 01  Stará Ľubovňa  

2. JUDr. Anna Mýtniková, Potok 473/81, 059 04  Matiašovce  

3. Mgr. Mária Raššová, Nová Ľubovňa 340, 065 11 Nová Ľubovňa 

4. PhDr. Gabriela Feranecová, PhD., Tatranská 1063/7, 064 01 Stará Ľubovňa 

5. Mgr. Radoslav Maslík, Matysová 66, 065 46  Malý Lipník 

6. Ing. Slavomír Strakula, Letná 34, 064 01  Stará Ľubovňa 

7. JUDr. Zdenka Kuzárová, Za vodou 1247/9, 064 01  Stará Ľubovňa 

 

Minimálne kvalifikačné a osobitné predpoklady na pozíciu vedúceho oddelenia sociálnych 

vecí a bytovej politiky:   

 vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (v odbore sociálna práca výhodou) 

 manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti 

 znalosti a najmenej 3-ročná prax z predmetného odboru 

 znalosť legislatívy v oblasti územnej samosprávy a štátnej správy 

 flexibilita, spoľahlivosť, asertivita, kreatívnosť 

  práca s PC, Word, Excel, Outlook 

 spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu 

 skúsenosť s prácou v samospráve výhodou 

 predchádzajúce manažérske skúsenosti výhodou 

 bezúhonnosť  

 vodičský preukaz skupiny B 

 

 

Obálky so žiadosťou a materiálmi jednotlivých uchádzačov boli otvorené dňa 21.05.2018  

na MsÚ Stará Ľubovňa. Zápisnica z otvárania obálok tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 



 

Po vyhodnotení splnenia predpokladov a kritérií na pozíciu vedúceho oddelenia sociálnych 

vecí a bytovej politiky zostavila výberová komisia: 

 uchádzači zaradení do výberového konania: 7 

 uchádzači nezaradení do výberového konania: 0 

 uchádzači, ktorí sa zúčastnili výberového konania: 6 

 

Prílohou tejto zápisnice je prezenčná listina uchádzačov, ktorí sa zúčastnili 

na výberovom konaní. 

 

 

 

Podpisy členov výberovej komisie: 

 

PhDr. Ľuboš Tomko – predseda výberovej komisie  ..................podpísané................... 

Ing. Aleš Solár – člen výberovej komisie   ..................podpísané................... 

JUDr. Peter Lompart – člen výberovej komisie   ..................podpísané................... 

 

Stará Ľubovňa 29.05.2018 

 

 

Zápisnicu vyhotovil: JUDr. Peter Lompart   ..................podpísané................... 


