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

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

Zápisnica z výberového konania na funkciu  Informátor (ka) – recepčný (ná) Trenčianskeho 

samosprávneho kraja 

Dátum a spôsob vyhlásenia výberového konania:  15.11. 2018, v regionálnych týždenníkoch „MY“ 

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

Dátum a miesto konania výberového konania: 10.12.2018 od 08.00 h, zasadačka Úradu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja, II. poschodie. 

Členovia výberovej komisie:   

1.   Ing. Jaroslav Hrubo              - predseda                                        

2.   Ing. Marek Briestenský - člen                                                                  

3.   Ing. Beáta Tichá                    - člen                                                             

 

JUDr. Jana Šarinová             - zapisovateľ 

 

Účastníci výberového konania:  Viď prezenčná listina 

 

Žiadosti uchádzačov boli doručené poštou alebo e-mailom na oddelenie personálneho manažmentu, 

miezd a krízového riadenia a boli odovzdané na oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry 

a údržby majetku TSK. Pozvaní boli všetci prihlásení účastníci, ktorí splnili podmienky účasti na VK. 

Títo boli dňa 26.11.2018 e-mailom a telefonicky pozvaní na výberové konanie. VK sa zúčastnilo 8 

uchádzačov. 

 

Stanovené kritériá hodnotenia: 

Úspešné absolvovanie písomne zadaných otázok zo všeobecného prehľadu a modelových situácií pri 

práci na obsadzovanom mieste a schopnosť pružne, presne a správne reagovať na položené otázky 

členov VK. 

Priebeh výberového konania:  

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

komisia sa vopred oboznámila s predloženými žiadosťami jednotlivých účastníkov. Po prezentácii    

pracovnej pozície, na ktorú bolo VK vypísané, došlo k predstaveniu členov výberovej komisie. 

Následne boli účastníci oboznámení s pravidlami pri výberovom konaní. Účastníkom boli písomne 

zadané otázky zo všeobecného prehľadu. Odpovede boli následne vyhodnotené výberovou komisiou 

a pred výberovú komisiu na ústny pohovor boli v abecednom poradí pozvaní iba úspešní uchádzači. 

Na ústnom pohovore 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 TSK 

prijať  1. MVDr. Milenu Kušnierovú 

           2. Ľubicu Patkovú                  do pracovného pomeru na vypísanú pracovnú pozíciu.  

 

                                            Za výberovú komisiu:      1.   Ing. Jaroslav Hrubo              .......................... 

 

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

                                                                    

                                                                                     3.  Ing. Beáta Tichá                    ............................                  

 

Zapísala: JUDr. Jana Šarinová 

               


