
 
Dôvodová správa 

 
 
 
I.  Všeobecná časť 
 

Trenčiansky  samosprávny   kraj   je   podľa   §   3   bodu   e)   zákona         
č. 416 /2001  Z. z.  o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej  správe   
na obce a samosprávne kraje v platnom znení,  zriaďovateľom 24 zariadení 
sociálnych služieb.  

  Výberové konanie na miesto vedúceho zamestnanca, ktorý vykonáva funkciu 
štatutárneho orgánu u zamestnávateľa uvedeného v § 1 ods. 2 vyššie uvedeného 
zákona a miesto ďalšieho vedúceho zamestnanca, u ktorého to určí pracovný 
poriadok sa obsadzuje na základe výsledku výberového konania, to neplatí ak 
osobitný predpis (§11 ods. (2) písm. h) zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych 
krajoch v platnom znení) ustanovuje voľbu alebo vymenovanie vedúceho 
zamestnanca kolektívnym orgánom. Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho 
kraja teda môže priamo menovať riaditeľov zariadení sociálnych služieb bez 
výberového konania. Z dôvodu  transparentnosti však boli vykonané výberové 
konania v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré doteraz dočasne riadili zamestnanci 
poverení riadením a aj v zariadení sociálnych služieb, kde poverený zamestnanec 
končí pracovný pomer. 

 
II.  Osobitná časť 
         

Na základe splnených kvalifikačných predpokladov výsledkov výberového 
konania, v zmysle §11 ods. (2) písm. h) zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych 
krajoch v platnom znení, predkladáme Zastupiteľstvu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja návrh na vymenovanie nasledovných uchádzačov do funkcie 
riaditeliek  a riaditeľov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Trenčianskeho samosprávneho kraja: 
  

1. Mgr. Renatu Papiernikovú     za   riaditeľku    zariadenia   sociálnych   
služieb Centrum sociálnych služieb – LIPOVEC, ul. Školská 806/3, 914 42 
Horné Srnie, IČO: 31822665, 

 
2. Mgr. Ing. Romana Krbatu, PhD. za riaditeľa zariadenia sociálnych služieb 

Centrum sociálnych služieb – DOMOV JAVORINA, Bzince pod Javorinou         
č. 344, 916 11 Bzince pod Javorinou, IČO: 31118682, 

 
3. Ing. Igora Šumaja za riaditeľa zariadenia sociálnych služieb Centrum 

sociálnych služieb – LIPA, Kostolná – Záriečie č. 10, 913 04 Kostolná – 
Záriečie, IČO: 00227404, 

 
4. Mgr. Zuzanu Bartovičovú za riaditeľku zariadenia sociálnych služieb         

Centrum sociálnych služieb – LÚČ, Pruské č. 399, 018 52 Pruské, IČO: 
00632392. 

 
Uvedení uchádzači absolvovali výberové konanie dňa 06. a  07.12.2018 

a prezentáciu na Komisii sociálnej pomoci a zdravotníctva pri Z TSK dňa 16.01.2019, 
ktorá odporučila ich menovanie do funkcie riaditeliek a riaditeľov.        
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