
Trenčiansky samosprávny kraj

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
 

Zápisnica z výberového konania na funkciu Manažér kontroly verejného obstarávania

Oddelenia implementácie projektov Sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny

operačný program Trenčianskeho samosprávneho kraja

Dátum a spôsob vyhlásenia výberového konania: 10.07.2020 na webovom sídle TSK, pracovných
portáloch ISTP, Profesia a na úradnej tabuli TSK.

Dátum a miesto konania výberového konania: 02.09.2020 0d 08.30 h, priest01y Úradu Trenčianskeho
samosprávneho kraja

Clenovia výberovej komisie:

Ung. Milan Semanco - vedúci odboru SO pre IROP - predseda,

2. Ing. Renáta Ozimová — vedúca fin.odd. TSK - člen,
3. Ing. Marián Lipták— kontrolný manažér na odbore SO/RO - člen,

Mgr. Zuzana Košová - 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 akľízove'ho riadenia.

Následne boli odovzdané na odbor SO pre IROP TSK, kde boli posúdené zhľadiska splnenia
podmienok daných k VK. Prihlásený účastníci, ktorí splnili podmienky účasti na VK boli e—mailom

a telefonicky pozvaní na výberové konanie.

Stanovené kritériá hodnotenia:

Úspešné absolvovanie skúšobného testu, úplnosť, obsah a úroveň predložených dokladov a celková

úroveň prezentácie kandidáta na pracovnú pozíciu s dôrazom na odborné predpoklady, manažérske

schopnosti, spôsob prezentácie agendy, manažérske zručnosti, osobnostné predpoklady a schopnosť

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

Priebeh výberového konania:

Dňa 02.09.2020 sa začalo výberové konanie v stanovenom čase 0 08.30 h. Na Výberové konanie sa

prihlásila 1 kandidátka, ktorá spĺňala podmienky a bola pozvaná na výberové konanie. Výberového

konania sa nakoniec zúčastnila 1 uchádzačka. Výberová komisia sa vopred oboznámila s

predloženými podkladmi účastníčky VK. Po zápise do prezenčnej listiny došlo k predstaveniu

účastníčky a členov VK. Následne bola účastníčka oboznámená s pravidlami výberového konania.

Kandidátke bol predložený skúšobný test, ktorý po vypracovaní vyhodnotila Výberová komisia.
Výberová komisia po posúdení testu aCV posunula do ďalšieho kola pohovoru pred výberovou

komisiou . Pohovoru pred výberovou komisiou sa dňa 02.09.2020 zúčastnila 1 uchádzačka.

Na základe výsledkov zpriebehu výberového konania, výbergváJgpmisia odpowčila predsedovi

Trenčianskeho samosprávneho kraja kandidátku „„.../...: ......ŠH“Bqď'bLĽ-kNOč/šl» .......... n .

Za výberovú komisiu: 1. Ing. Milan Semanco ' > "

2. Ing. Renáta Ozimová ...... 'V""f;/".', ............

3. Ing. Marián Lipták

Zapísal: Mgr. Zuzana Košová, ref. OPMMaKi; ”1/.........

  


