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1. informácia ... 



Informácia o skončení pracovného pomeru riaditeľky rozpočtovej organizácie Dom 
tretieho veku, Polereckého č. 2,  851 04  Bratislava a o vypísaní výberového konania na 

obsadenie pozície riaditeľa tejto organizácie 

 

Mgr. Jozefína Bariaková pracuje vo funkcii riaditeľky samostatnej rozpočtovej 
organizácie Dom tretieho veku, Polereckého č. 2,  851 04  Bratislava od 15. júla 1999. Počas 
svojho pôsobenia vo funkcii riaditeľky zariadenia sociálnych služieb prácu vykonávala 
svedomite a zodpovedne. Menovaná riadila a organizovala činnosť zariadenia sociálnych 
služieb s cieľom zabezpečiť plynulú prevádzku, kvalitu a rozvoj sociálnej starostlivosti o 
občanov v súlade s platnými právnymi predpismi. 

Riaditeľka Domu tretieho veku Mgr. Jozefína Bariaková listom zo dňa 12. októbra 
2012 oznámila zriaďovateľovi skončenie pracovného pomeru výpoveďou v súlade s § 67 
Zákonníka práce z dôvodu prvého odchodu do starobného dôchodku k 31. decembru 2012. 

V súvislosti so skončením pracovného pomeru riaditeľky Domu tretieho veku Mgr. 
Jozefíny Bariakovej bolo zriaďovateľom vyhlásené výberové konanie na obsadenie funkcie 
riaditeľa Domu tretieho veku na Polereckého ul. č. 2 v Bratislave.  
 
Harmonogram realizácie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa DTV:  
(v súlade so zákonom   č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme) 
 
1. Vyhlásenie výberového konania       31.10.2012 
 
2. Termín pre doručenie prihlášok do výberového konania            21.11.2012 
 
3. Vymenovanie výberovej komisie       23.11.2012 
 
4. Predpokladaný termín otvorenia prihlášok výberovou komisiou    26.11.2012 
 
5. Odoslanie pozvánok pre uchádzačov, na výberové konanie     27.11.2012 

(pre uchádzačov, ktorí splnili predpoklady)    
 
6. Predpokladaný najskorší termín konania výberového konania     07.12.2012 
 
7. Oznámenie uchádzačom o výsledku výberového konania 
 
8. Zverejnenie výsledkov výberového konania 
 
9. Predloženie materiálu na odvolanie riaditeľky DTV    13.12.2012 

a vymenovanie nového riaditeľa do mestského zastupiteľstva 

 
 

 


