
Trenčiansky sa mosprávny kraj

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

 

Zápisnica z opakovaného výberového konania na funkciu Referent oddelenia verejnej dopravy

Trenčianskeho samosprávneho kraja pre Výkon činnosti na odbore dopravy.

Dátum a spôsob vyhlásenia výberového konania: 31.05.2021, v regionálnych týždenníkoch „MY“,

na webovom sídle TSK, na internetových poxtáloch „Profesia“ a „ISTP“, facebooku a na úradnej

tabuli TSK.

Dátum a miesto konania výberového konania: 16.07.2021 od 08.00 h, v priestoroch Úradu

Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín.

Clenovia výberovei komisie:

Mgr. Radovan Hladký — vedúci odboru dopravy - predseda,

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

Ing. Juraj Kallo — administrátor dopravného modelu - člen,

Ing. Viliam Záhumenský - zapisovateľ

Výberové konanie sa konalo na obsadenie voľnej pracovnej pozície na odbore dopravy TSK.

Žiadosti uchádzačov s požadovanými dokladmi k výberovému konaniu boli doručenée—mailom
apoštou na Oddelenie personálneho manažmentu, miezd akrízového riadenia. Žiadosti boli

obsahovo skontrolované a tí, ktorí ich doložili obsahovo nekompletné, boli vyzvaní na ich doplnenie.

Žiadosti boli následne predložené členom výberovej komisie na oboznámenie sa sjednotlivými

záujemcami. Pozvaní boli tí, ktorí splnili podmienky stanovené k účasti na VK. Pozvaní boli 3

Záujemcovia z 5 prihlásených, dvaja neplnili požiadavky. Z pozvaných sa však 2 ospravedlnili ana

VK sa nedostavili. Celkovo sa teda výberového konania na predmetnú pracovnú pozíciu aktívne

zúčastnila iba jedna účastníčka.

Stanovené kritériá hodnotenia:

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

pozíciu s dôrazom na odborné predpoklady, schopnosti, spôsob prezentácie agendy, osobnostné

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

absolvovanie skúšobného testu.

'Priebeh yýberového konania:

Výberové konanie prebehlo nie celkom štandardným spôsobom vzhľadom na hygienickú situáciu

spojenú s nebezpečenstvom prenosu koronavírusu. Uskutočnilo sa v prevádzkových priestoroch Úradu

TSK, kde bolo vytvorené potrebné hygienické prostredie akde bolo možné rozptýliť účastníkov

a členov výberovej komisie počas výberového konania. VK začalo v stanovenom čase o 08.00 hod.

Výberová komisia sa oboznámila vopred s predloženými dokladmi účastníka VK. Po prezentácii došlo

k predstaveniu členov VK spôsobu a pravidiel pri vykonávaní výberového konania Účastníkovi bol

predložený obsažný skúšobný test s dobou na vypracovania 45 minút. Po jeho vypracovaní členovia

výberovej komisie tento vyhodnotili a obodovali. B010 potrebné dosiahnuť nadpolovičný požadovaný

počet bodov, aby bola prizývaná pred výberovú komisiu, čo účastníčka dosiahla. Tu odpovedala na

položené otázky členov VK a predniesla svoju predstavu o vykonávaní práce na vypísanej pracovnej

pozícii a súčasne bola preskúšaná z odbomej terminológie.



Na základe výsledkov 2 priebehu výberového konania, výberová komisia neodporučila predsedovi

Trenčianskeho samosprávneho kraja prijať zúčastnenú uchádzačku na obsadzovanú pracovnú pozíciu.

Výberové konanie tak bolo neúspešné a bude sa opakovať.

Za výberovú komisiu: 1. Mgr. Radovan Hladký

2. Ing. Marek Briestenský

3. Ing. Juraj Kallo

 

Zapisal: Ing. Viliam Záhumenský

 


