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

Zápisnica z výberového konania pre dohodu o vykonaní práce

Odborný pracovník pre evaluáciu projektu

Dátum a spôsob vyhlásenia výberového konania: 16.09.2021 na webovom sídle TSK, pracovných

portáloch ISTP, Profesia, sociálna siet“ TSK a na úradnej tabuli TSK.

Dátum a miesto konania výberového konania: 26.10.2021 o 13.00 h, priestory Úradu Trenčianskeho
samosprávneho kraja.

Členovia výberovej komisie:

Ing. Martina Lamačková — vedúca odboru regionálneho rozvoja - predseda,

Ing. Marek Briestenský — poverený riadením Ú TSK - člen

Ing. Eliška Ježíková — referent odd. stratégie R a impl. projektov - člen

Ing. Viliam Záhumenský - zapisovateľ

Účastníci výberového konania: viď prezenčná listina

Žiadosti uchádzačov s požadovanými dokladmi k výberovému konaniu (v ďalšom ,,VK“) boli

doručené poštou ae-mailom na oddelenie personálneho manažmentu, miezd akrizového riadenia.
Následne boli odovzdané na odbor regionálneho rozvoja TSK, kde boli posúdené z hľadiska splnenia

podmienok daných k VK. Prihlásení účastníci, ktorí splnili podmienky účasti na VK boli pozvani na

výberové konanie.

Stanovené kritériá hodnotenia:

Úplnosť, obsah a úroveň predložených dokladov, výsledok predloženého testu, celková úroveň

prezentácie kandidáta na požadovaný výkon práce s dôrazom na odborné predpoklady, ovládanie
dotknutej legislatívy, dôkladné ovládanie spisovného jazyka, spôsob prezentácie, osobnostné

predpoklady a schopnosť pružne, presne a správne reagovať na položené otázky členov VK.

Priebeh výberového konania:

Výberové konanie sa uskutočnilo v stanovenom čase od 13,00 11. Na výberové konanie sa prihlásilo 6

účastníkov. Z nich iba 2 splnili požadované kritériá k účasti na VK. Obaja boli pozvaní na výberové
konanie a svoju účasť potvrdili. Výberová komisia sa vopred oboznámila s predloženými dokladmi
účastníkov. Po zápise do prezenčnej listiny došlo. k vzájomnému predstaveniu účastníkov a členov

VK. Následne boli účastníci oboznámení s pravidlami výberového konania. Po vypracovaní

pripraveného skúšobného testu ajeho vyhodnotení bol prizvaný pred výberovú komisiu iba jeden

uchádzač z dôvodu, že druhý účastník vypracoval test s nedostatočným počtom bodov.

Na základe výsledku z priebehu Výbe1ového konania, Qbelová komisia odporučila predsedovi
Trenčianskeho samosplávneho kraja prijať 13%. 51.1.1.1 \CZATMM............Loki\'OQ....... na dohodu
o vykonani práce Výbe1ové konanie tak bolouspešné.

Za výberovú komisiu: 1. Ing. Maltina Lamačková

2. Ing. Marek Briestenský

3. Ing. Eliška Ježíková

V Trenčíne dňa: 26.10.2021 %

Zap1sal: Ing. V111am Zahumensky, ref. OPMMaKR ...........2.”..................

 


