
Trenčiansky samosprávny kraj

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
 

Zápisnica z výberového konania na funkciu Asistent finančného manažéra (na Odbore

regionálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci projektu "Podpora

zamestnateľnosti v regióne horná Nitra").

Dátum a spôsob vyhlásenia interného výberového konania: 01.03.2023, e-mailom Všetkým

zamestnancom U TSK a zverejnením na webovom sídle TSK.

Dátum a miesto konania výberového konania: 13.03.2023 od 09,00 h, zasadačka Úradu

Trenčianskeho samosprávneho kraja, VIII. poschodie.

Clenovia Výberovei komisie:

1. Ing. Martina Lamačková — vedúca ORR - predseda

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

3. Ing. Andrea Fraňová — referent OSRRaIP - člen

Účastníci výberového konania: Bc. Ján Drha — referent OSRRaIP

Linda Košíková - referent OSRRaIP

Mgr. Monika Mištinová — manažér PaIPvOEV

Ing. Viliam Záhumenský — referent OPMMaKR - zapisovateľ

Výberové konanie (v ďalšom len „VK“) bolo vyhlásené na obsadenie uvol’nenej pracovnej pozicie

„Asistent finančného manažéra“ na Odbore regionálneho rozvoja TSK od 02.03.2023, keď odchodom

Ing. Lucie Ševčíkovej na MD a RD a jej nahradením po úspešnom internom výberovom konaní Ing.

Miriam Kvasnicovou na pracovnú pozíciu Finančný manažér, sa uvoľnila pracovná pozícia Asistent

ňnančného manažéra. Na vyhlásené interné VK sa v stanovenom termíne prihlásili traja Záujemcovia.

Keďže sajedná o kmeňových zamestnancov Odboru regionálneho rozvoja, ich doklady sú v osobných

spisoch zamestnancov, ktoré boli počas výberového konania k dispozícii výberovej komisii. Prihlásení

účastníci splnili podmienky dané k účasti na VK a boli dňa 08.03.2023 telefonicky a e-mailom

pozvani na výberové konanie.

Stanovené kritériá hodnotenia:

Úplnosť, obsah a úroveň dokladov z osobného spisu zamestnanca, prehl’ad o fungovani apréci na

obsadzovanej pracovnej pozícii „Asistent finančného manažéra“ a tiež spôsob prezentácie účastníkov
pri predstavení svojich pracovných činností na obsadzovanej pracovnej pozicii s dôrazom na odborné

predpoklady, 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 09,00 h. Výberová komisia sa

oboznámila vopred s osobnými spismi účastníkov VK. Po zápise do prezenčnej listiny došlo
k vzájomnému predstaveniu účastníkov VK a členov výberovej komisie. Následne boli oboznámení s

pravidlami pri VK a predniesli svoju predstavu o práci na obsadzovanej pracovnej pozícii, odpovedali

na položené otázky členov výberovej komisie a predniesli svoj predpokladaný prínos pri vykonávaní

práce na vypísanej pracovnej pozícii.

Na základe výsledkov zpriebehu VK, Výberová komisia odpo1učila predsedovi Tlenčianskeho

samosprávneho kraja p1e1adit “%X'MON\YAJWKT\ÚQ\IU.............. 11a vypísanú pracov-A_:

  
za Výberovú komisiu: 1. Ing. Martina Lamačková

2. Ing. Marek Briestenský

3. Ing. Andrea Fraňová

Zapísal: Ing. Viliam Záhumenský ........ä;............... 


