
Trenčiansky samosprávný kraj 

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

Zápisnica z výběrového konama na funkciu Referent oddelenia právneho, správy majetku 
a veřejného obstarávania Trenčianskeho samosprávného kraj a

Dátum a sposob vyhlásema výběrového konama 13 01 2020, v regionálnych týždenníkoch „MY“, 
na webovom sídle TSK, na internetových portáloch „Profesia“ a „ISTP“ a na úradnej tabuli TSK

Dátum a miesto konama výběrového konama- 14 02 2020 o 8 00 h, zasadačka Úřadu Trenčianskeho 
samosprávného kraja, VIII poschodie

Clenovia výberovej komisie

1 Mgr. Tomáš Baláž - předseda

2 Ing Marek Bnestenský - člen

3 Mgr Máňa Congradyová - člen

Ing Viliam Záhumenský - zapisovatel’

Účastníci výběrového konania viď prezenčná listina

Žiadosť uchádzača s požadovanými dokladmi k výběrovému konaniu bolí doručené e-mailom na 
Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krizového nadenia Následné bola předložená 
jednotlivým členom výberovej komisie, kde bola skontrolované. Pozvaná bola íba jedna účastníčka, 
ktorá splnila podmienky účasti na VK, ostatní nesplnili podmienky požadovaného VS vzdelania II. 
stupňa právneho Dňa 05 02 2020 bola e-mailom pozvaná na výběrové konanie Pozvaná uchádzačka 
potvrdila účasť na VK.

Stanovené kriténá hodnotenia

Úplnosť, obsah a úroveň předložených dokladov a celková úroveň prezentácie kandidáta na pracovnú 
pozíciu s dórazom na odborné předpoklady, schopnosti, sposob prezentácie agendy, manažérské 
zručnosti, osobnostně předpoklady a schopnosť pružné, presne a správné reagovať na položené otázky 
členov VK a úspěšné absolvovame skúšobného testu

Pnebeh výběrového konania

Výběrové konanie prebehlo štandardným sposobom, začalo v stanovenom čase o 8.00 hod Výběrová 
komisia sa oboznámila vopred s předloženými dokladmi účastníka VK Po prezentácii došlo k 
predstaveniu účastníka a členov VK Následné bola účastníčka oboznámená s pravidlami pri 
výberovom konaní Účastníčke bol předložený krátký test, ktorý bol po vypracovaní vyhodnotený 
výběrovou komisiou Následné bola pnzývaná před výberovú komisiu, kde odpovedala na položené 
otázky členov VK a predniesla svoju představu o vykonávaní práce na vypísanej pracovnej pozícii

Na základe výsledkov zpnebehu výběrového konama, výběrová komisia odporučila předsedovi 
Trenčianskeho samosprávného kraja pryať 'í'&! ^ý^kýydo pracovného poměru na
vypísanú pracovnú pozíciu -

Za výberovú komisiu 1 Mgr Tomáš Baláž

2 Ing Marek Bnestenský . ..... ...

3 Mgr Máňa Congradyová . ty . . % .

Zapísah Ing Viliam Záhumenský 
ref OPMMaKR


