
Trenčiansky samosprávny kraj 
 K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 

Zápisnica z výberového konania na funkciu  Referent oddelenia rozpočtu a účtovníctva 
Trenčianskeho samosprávneho kraja 

Dátum a spôsob vyhlásenia výberového konania:  06.02. 2019, v regionálnych týždenníkoch „MY“ 

v rámci TSK, na webovom sídle TSK, na pracovnom portáli „Profesia“, na portáli „ISTP“  a na 
úradnej tabuli TSK.  

Dátum a miesto konania výberového konania: 04.03.2019  od 08.00 h, zasadačka Úradu 
Trenčianskeho samosprávneho kraja, VIII. poschodie. 

Členovia výberovej komisie:   

1.   Ing. Renáta Ozimová            - predseda                                        

2.   Ing. Marek Briestenský - člen                                                                  

3.   Ing. Elena Malecová             - člen                                                             

 

Ing. Viliam Záhumenský       - zapisovateľ 

 

Účastníci výberového konania:  Viď prezenčná listina 

 

      Prihlášky uchádzačov s dokladmi k výberovému konaniu boli doručená na oddelenie personálneho 

manažmentu, miezd a krízového riadenia a skontrolované za účasti predsedníčky a členky VK.  Na 

VK sa prihlásila 15 účastníkov,  z ktorých piatim bolo po skontrolovaní CV oznámené, že nespĺňajú 

požadované požiadavky k účasti na VK a  jeden po pozvaní neoznámil, že sa VK nezúčastní. Deviati 

účastníci potvrdili účasť na VK. Na VK sa však dostavili iba piati účastníci,  štyria sa dodatočne v deň 
konania VK ospravedlnili... 

Stanovené kritériá hodnotenia: 

Úplnosť, obsah a úroveň  predložených dokladov, výsledky testu  a spôsob prezentácie kandidátov na 

vypísanú pracovnú pozíciu s dôrazom na odborné predpoklady, schopnosti, zručnosti, osobnostné 
predpoklady a schopnosť pružne, presne a správne reagovať na otázky členov výberovej komisie. 

Priebeh výberového konania:  

Výberové konanie prebehlo štandardným spôsobom, začalo v stanovenom čase o 08,00 hod. Výberová 

komisia sa oboznámila vopred s predloženými dokladmi účastníkov. Po zaprezentovaní    došlo k 

predstaveniu účastníkov výberového konania a členov výberovej komisie. Následne boli účastníci 

oboznámení s pravidlami pri výberovom konaní, ktoré pozostáva z písomnej  a ústnej časti. Po 

vyhodnotení testu boli úspešní účastníci  prizvaní jednotlivo pred výberovú komisiu, kde odpovedali 

na položené otázky členov VK a predniesli svoju predstavu o vykonávaní práce na vypísanej 
pracovnej pozícii. 

Na základe výsledkov z priebehu výberového konania, výberová komisia odporučila predsedovi 

Trenčianskeho samosprávneho kraja prijať  ...Ing. Ivanu Zelníkovú... do pracovného pomeru na 
vypísanú pracovnú pozíciu. 

                                             Za výberovú komisiu:       1.   Ing. Renáta Ozimová   ......................                                                                                                                                                          

                                                                            2.   Ing. Marek Briestenský          ......................                                                                                                                                                                                                          

                                                                            3.   Ing. Elena Malecová  ...................... 

                                                                                                          

Zapísal: Ing. Viliam Záhumenský 
               

                 

 
               


