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Zápisnica z výberového konania na funkciu Hlavný manažér implementačnej jednotky horná Nitra pr-._e

Výkon činnosti počas trvania projektu „Podpora zamestnateľnosti na hornej Nitre“.

Dátum a spôsob ghlásenia g'berového konania: 20.02.2020, v regionálnych týždenníkoch ”MY“, na

webovom sídle TSK, na webových portáloch „Profesia“ a ,,ISTP“ a na úradnej tabuli TSK.

Dátum a miesto konania výberového konania: 28.4.2020 od 9.00 h, v priestoroch SOŠ Nováky, Rastislavova

332, Nováky.

v

Clenovia !ýberovej komisie:

1. Ing. Martina Lamačková - predseda

2. Ing. Marek Briestenský - člen

3. Ing. Andrea Fraňová - člen

Ing. Viliam Záhumenský - zapisovateľ

Učastníci výberového konania: viď prezenčná listina

Na vypísanú pracovnú pozíciu sa prihlásil iba jeden záuj emca. Žiadosť uchádzača s požadovanými dokladmi

k výberove'mu konaniu boli doručené e-mailom na Oddelenie personálneho manažmentu, miezd akrízového

riadenia. Žiadosť bola obsahovo skontrolované a následne predložená členom výberovej komisie na

oboznámenie sa s jej obsahom. Keďže záujemca splnil podmienky účasti na VK, bol pozvaný na VK. Výberové

konanie sa uskutočnilo dňa 28.4.2020 spolu s ďalšími dvomi výberovými konaniami na iné pracovné pozicie

v priestoroch SOŠ Rastislavova 322, Nováky.

Stanovené kritériá hodnotenia:

Úplnosť, obsah a úroveň predložených dokladov a celková úroveň prezentácie kandidáta na pracovnú poziciu s

dôrazom na odborné predpoklady, schopnosti, spôsob prezentácie agendy, osobnostné predpoklady a schopnosť

pružne, presne a správne reagovať na položené otázky členov VK a tiež úspešné absolvovanie skúšobného testu.

Priebeh fl'berového konania:

Výberové konanie prebehlo nie celkom štandardným spôsobom, vzhľadom na hygienickú situáciu spojenú

s nebezpečenstvom prenosu koronavírusu. V priestoroch SOŠ Rastislavova 322, Nováky boli vytvorené potrebné

hygienické podmienky, kde bolo možné vo viacerých triedach rozptýliť účastníkov počas výberových konaní.

VK začínalo v stanovenom čase o 9.00 hod. Po prezentácii došlo k predstaveniu členov VK aspôsobu a

pravidlami vykonávania výberového konania. Účastníci výberových konaní boli rozsadení v dostatočných

vzdialenostiach. Účastníkovi bol predložený obsažný test s dobou na vypracovania 60 minút. Po vypracovaní

členovia výberovej komisie tento vyhodnotili a obodovali. Účastník dosiahol 37 bodov z celkového možného

počtu 71 bodov. Následne po skontrolovaní a vyhodnotení testu bol prizvaný pred výberovú komisiu, kde

odpovedal na položené otázky členov VK apredniesol svoju predstavu ovykonávaní práce na vypísanej

pracovnej pozícii. Výberová komisia na základe výsledkov testu, pohovoru z odbornej i cudzojazyčného časti

konštatovala, že neodporučí predsedovi Trenčianskeho samosprávneho kraja prijať žiadneho účastníka z

výberového konania do pracovného pomeru na inzerovanú pracovnú pozíciu. Výberové konanie tak bolo

neúspešné. Preto Výberová komisia navrhuje vypísať výberové konanie znova.
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Za výberovú komisiu: 1. Ing. Martina Lamačková ...... (VNYĽL .....f. .....

2. Ing. Marek Briestenský .........\. ./._/. .............

3. Ing. Peter Biel ....... „..................

Zapísal: Ing. Viliam Záhumenský
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