
Trenčiansky samosprávny kraj 
 K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápisnica z výberového konania na funkciu Referent oddelenia vnútornej prevádzky, správy 

registratúry a údržby majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja - (na DU počas zast. PN, MD a RD) 

Dátum a spôsob vyhlásenia výberového konania: 02.09.2019, v regionálnych týždenníkoch „MY“,     

na webovom sídle TSK, pracovných portáloch ISTP, Profesia a na úradnej tabuli TSK.  

Dátum a miesto konania výberového konania: 03.10.2019 o 08.00 h, zasadačka Úradu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja, I. II. a VIII. poschodie. 

Členovia výberovej komisie:  

1. Ing. Jaroslav Hrubo –  vedúci oddelenia VP                  - predseda, 

2. Ing. Marek Briestenský  – poverený riadením Ú TSK   - člen, 

3. Ing. Beáta Tichá – pov. riad. OIŽP a VP                        - člen, 

Ing. Viliam Záhumenský   - zapisovateľ 

Účastníci výberového konania:  viď prezenčná listina 

Žiadosti uchádzačov s požadovanými dokladmi k výberovému konaniu (v ďalšom „VK“) boli 

doručené poštou a e-mailom na oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia. 

Následne boli odovzdané na oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku 

TSK, kde boli posúdené z hľadiska splnenia podmienok daných k VK. Prihlásení účastníci, ktorí 

splnili podmienky účasti na VK boli dňa 19.09.2019 e-mailom a telefonicky pozvaní  na výberové 

konanie. Tridsiati dvaja účastníci potvrdili účasť na VK, piati sa ospravedlnili a nedostavili sa k VK. 

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:  

Výberové konanie prebehlo štandardným spôsobom, začalo v stanovenom čase o 08.00 h. Výberová 

komisia sa oboznámila vopred s predloženými dokladmi účastníkov VK. Po zápise do prezenčnej 

listiny došlo k predstaveniu účastníkov a členov VK. Následne boli účastníci oboznámení s pravidlami 

pri výberovom konaní. Účastníkom bol predložený skúšobný test, ktorý po vypracovaní vyhodnotila 

výberová komisia. Výberová komisia po posúdení testu a CV posunula do ďalšieho kola – pohovoru 

pred výberovou komisiou najúspešnejších a najvhodnejších  účastníkov. Pohovoru pred výberovou 

komisiou sa tak zúčastnilo osem účastníkov, ktorí  prezentovali svoju predstavu o vykonávaní 

pracovných činností na uvedenej pracovnej pozícii. 

Na základe výsledkov z priebehu výberového konania, výberová komisia odporučila predsedovi 

Trenčianskeho samosprávneho kraja prijať .......Ing. Annu Demčíkovú............na voľnú pracovnú 

pozíciu na zastupovanie zamestnanca na dobu určitú počas PN, MD a RD. 

                                   Za výberovú komisiu:        1.   Ing. Jaroslav Hrubo                ................................                                                                                                                                                          

                                                                   2.   Ing. Marek Briestenský        ................................                                                                                                                                                                                                         

                                                                   3.   Ing. Beáta Tichá                     ...............................     

Zapísal: Ing. Viliam Záhumenský, ref. OPMMaKR   ......................... 


