
Trenčiansky sa mosprávny kraj

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
 

Zápisnica z výberového konania na funkciu Vedúci/a oddelenia životného prostredia

a územného plánovania Trenčianskeho samosprávneho kraja

Dátum a spôsob flhlésenia interného fl'berového konania: 09.12.2021, e-mailom Všetkým

zamestnancom Ú TSK.

Dátum a miesto konania výberového konania: 23.12.2021 od 09,00 h, zasadačka Úradu

Trenčianskeho samosprávneho kraja, VIII. poschodie.

Clenovia výberovei komisie:

1. Ing. Martina Lamačková — vedúca odboru RR — predseda

2. Ing. Marek Briestenský — poverený riadením Ú TSK - člen

3. Mgr. Tomáš Baláž — vedúci oddelenia PSMaVO TSK — člen

Ing. Viliam Záhumenský - zapisovateľ

Účastníci výberového konania: Andrea Molnárová, BSBA

Na vyhlásené interné výberové konanie sa V stanovenom termíne prihlásila iba jedna účastníčka.

Keďže sa jedná o kmeňovú zamestnankyňu odboru regionálneho rozvoja — poverenú riadením

oddelenia životného prostredia a územného plánovania, jej doklady sú v osobnom spise zamestnanca,
ktorý bol k dispozícii na VK. Prihlásená účastníčka splnila podmienky k účasti, doložila požadované

písomnosti a bola dňa 17.12.2021 telefonicky a e—mailom pozvaná na Výberové konanie.

Stanovené kritériá hodnotenia:

Úplnosť, obsah a úroveň dokladov Z osobného spisu zamestnanca, koncepcia fungovania a rozvoja

oddelenia životného prostredia a územného plánovania atiež spôsob prezentácie účastníka pri

predstavení „koncepcie“ s dôrazom na odborné predpoklady, manažérske schopnosti a 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 čase 0 09,30 h. Výberová komisia sa
oboznámila vopred s osobným spisom účastníka. Po zápise do prezenčnej listiny došlo k vzájomnému
predstaveniu účastníka výberového konania a členov výberovej komisie. Následne bola účastníčka

oboznámené s pravidlami pri výberovom konaní a prizvaná pred výberovú komisiu, kde predniesla
svoju predstavu o fungovam’ a rozvoji oddelenia ŽP a ÚP, odpovedala na položené otázky členov VK

a predniesla svoju predstavu o vykonávaní práce na vypísanej pracovnej pozícii.

Na základe výsledkov zpriebehu výberového konania, výbergvá komisťia odporučila predsedovi

Trenčianskeho samosprávneho kraja menovať findmm.NEH!.é‘..".'.\7.k/.‘:5.g..z§.$§ a. na vypísanú pracovnú
pozíciu. ‘ -

za výberovú komisiu: 1. Ing. Martina Lamačková

2. Ing. Marek Briestenský

3. Mgr. Tomáš Baláž

  

  Zapísal: Ing. Viliam Záhumenský ........




