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Zápisnica z výberového konania na funkciu Analytik hodnota za peniaze

Trenčianskeho samosprávneho kraja

Dátum a spôsob vyhlásenia výberového konania: 08.06.2022, na webovom sídle TSK, pracovných

portáloch ISTP, Profesia, na facebooku a na úradnej tabuli TSK.

Dátum a miesto konania výberového konania: 09.08.2022 0d 08.00 h, zasadačka Úradu Trenčianskeho

samosprávneho kraja, VIII. poschodie.

Clenovia výberovej komisie:

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

2. Ing. Marek Briestenský - poverený riadením U TSK - člen,
3. Mgr. Monika Horváthová - manažér pre Value for Money - člen,

Mgr. Michal Hudák — referent oddelenia informatiky - prizvaný,
Ing. Viliam Záhumenský — odb. ref. odd. personálneho manažmentu, miezd a KR — zapisovateľ.

Učastníci 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 akrízového riadenia.
Následne boli odovzdané na odbor RR TSK, kde boli posúdené zhľadiska splnenia podmienok

daných k VK. Zo štyroch prihlásených účastníkov jeden nesplnil podmienky k účasti na VK a tak na

VK nebol pozvaný. Traja záujemcovia splnili podmienky účasti na VK a boli dňa 22.07.2022 e-

mailom a následne telefonicky pozvaní na Výberové konanie. Z nich jeden uchádzač potvrdil účasť
v danom telmíne, druhý sa ospravedlnil - už je zamestnaný inde, tretí sa ospravedlnil — v danom
termíne je mimo SR. Tomu bola umožnené zúčastniť sa VK v inom termíne, no aj to odmietol.

Stanovené kritériá hodnotenia:

Uspešne' absolvovanie skúšobných testov (odpovede na pripravené otázky a počítačový test), úplnosť,

obsah a úroveň predložených dokladov a celková úroveň prezentácie kandidátov na pracovnú pozíciu

s dôrazom na odborné predpoklady, manažérske schopnosti a zručnosti, spôsob prezentácie agendy,

osobnostné predpoklady 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 8.00 h. Výberová
komisia sa oboznámila vopred s predloženými dokladmi účastníka VK. Po zápise do prezenčnej listiny
došlo k predstaveniu členov výberovej komisie aúčastníka VK. Následne táto bola oboznámená s
pravidlami pri výberovom konaní. Bol jej predložený písomný a počítačový skúšobný test, ktorý po

vypracovaní vyhodnotila výberová komisia. Následne bola prizvaná pred výberovú komisiu, kde jej

bolo oznámené, že nezvládla praktickú časť výberového konania ana výberovom konaní tak bola

neúspešná.

Na základe výsledkov z priebehu výberového konania výberová komisia konštatovala, že VK bolo

neúspešné aodporučila vypísať nové výberové konanie na predmetnú pracovnú pozíciu opätovne

s tými istými podmienkami. '

Za Výberovú komisiu: 1. Ing. Martina Lamačková

2. Ing. Marek Briestenský  


