
Mestský podnik služieb Nemšová, s.r.o. 
so sídlom Rybárska 92/15, 914 441 Nemšová 

 
V Nemšovej dňa 12.04.2016                                                                                   Č.j. /2016-5 

 
 

Výsledky výberového konania  
na funkciu vedúca/vedúci prevádzky letného kúpaliska 

ktoré sa konalo dňa 11.04.2016 
 

      Mestský podnik služieb Nemšová, s.r.o. so sídlom Rybárska 92/15, Nemšová vypísal výberové konanie 
dňa 09.03.2016 v zmysle § 5 zákona 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších 
predpisov na obsadenie funkcie vedúca/vedúci prevádzky letného kúpaliska. 
 
Stanovené boli požiadavky: 

� Kvalifikačný predpoklad vzdelania – stredoškolské, vítané v oblasti  ekonomiky, obchodu a služieb, 
gastronómie 

� Prax  minimálne 2 roky 
� Bezúhonnosť 
� Zdravotná spôsobilosť 
� Organizačné a manažérske schopnosti 
� Schopnosť tímovej práce 
� Aktívne ovládanie štátneho jazyka (slovom a písmom) 
� Znalosť problematiky a právnych predpisov súvisiacich s výkonom činnosti zariadenia 
� Spoľahlivosť, flexibilita, komunikatívnosť 
� Znalosť práce s PC (MS Word, MS Excel) 
� Znalosť cudzieho svetového jazyka vítaná 

 
     Dňa 01.04.2016 sa konalo otváranie obálok pre výberové konanie na funkciu vedúca/vedúci prevádzky 
letného kúpaliska. Do výberového konania bolo prihlásených  6 uchádzačov. Konateľ spoločnosti Mestský 
podnik služieb, s.r.o. na základe odporúčania komisie na otváranie obálok pozval pozvánku na výberové 
konanie všetkým 6  uchádzačom. Z toho 2 uchádzačov vyzval na doplnenie požadovaných dokladov, 
nakoľko jeden uchádzač nepredložil doklad o požadovanej praxi a jeden uchádzač nepredložil doklad 
o stredoškolskom vzdelaní a doklad o požadovanej minimálnej praxi. 
 
     Primátor mesta menoval výberovú komisiu a dňa 11.04. 2016 sa konalo výberové konanie, ktorého sa 
zúčastnili 6 uchádzači. Štyria uchádzači splnili vyhlásené kritériá a predložili požadované doklady v celom 
rozsahu. Dvaja uchádzači doplnili požadované doklady a tak splnili vyhlásené kritéria pred začiatkom 
výberového konania.  
 
     Po konaní pohovoru  a po zhodnotení všetkých požiadaviek výberová komisia určila nasledovné poradie. 

1. Ľubomír Škuta 
2. Ing. Stanislav Gabriš 
3. Štefan Krovina 
4. Ing. Dušan Bednárik 

 
Výberová komisia vybrala na funkciu vedúceho letnej plavárne pána Ľubomíra Škutu.  

 
 
 
 

Jozef Petrík 
predseda komisie a konateľ spoločnosti 


