
Trenčiansky sa mosprávny kraj

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
 

Zápisnica z výberového konania na funkciu riaditeľ(ka) Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi, -

so sídlom Košovská cesta 9, 971 01 Prievidza.

Dátum a spôsob vyhlásenia výberového konania: 30.09.2021 na webovej stránke TSK, V regionálnych

týždenníkoch „MY“, na úradnej tabuli TSK, na facebooku, v inzertných portáloch Profesia a ISTP.

Dátum a miesto konania výberového konania: 29.10.2021 0d 08,00 h, zasadačka Úradu

Trenčianskeho samosprávneho kraja, VIII. poschodie.

Clenovia Viberovei komisie: Viď prezenčná listina.

Učastníci výberového konania: Viď prezenčná listina.

Prihlášky účastníkov s požadovanými dokladmi k Výberovému konaniu boli uložené na oddelení

personálneho manažmentu, miezd a krizového riadenia a skontrolované z hl’adiska splnenia

požiadaviek dňa 26.10.2021za účasti členov výberovej komisie Ing. Richarda Hančina, PhD. -

vedúceho odboru školstva akultúry aIng. Mareka Briestenského — povereného riadením Ú TSK.

Všetci prihlásení splnili podmienky k účasti na VK a následne boli e-mailom a telefonicky pozvaní na

výberové konanie.

Stanovene' kritériá hodnotenia:

Úspešné absolvovanie skúšobného testu,úplnosť, obsah a úroveň požadovaných dokladov

k výberovému konaniu, reálnosť predloženého projektu „Zámer smerovania Hornonitrianskeho múzea

V Prievidzi“ sdôrazom na fungovanie arozvoj múzea, zabezpečenie astabilizáciu ekonomickej

situácie, zefektívnenie činnosti, personálnu politiku, investičné priority, riešenie aktuálnych výziev

a fungovanie organizácie. Ďalšími kritériami sú odborné predpoklady kandidáta, Všeobecný rozhľad,

manažérske schopnosti, flexibilita, osobnostné predpoklady a schopnost’ pružne, presne a správne

reagovať na otázky členov výberovej komisie.

Priebeh výberového konania:

Výberové konanie prebehlo štandardným spôsobom, začalo v stanovenom čase 008,00 h.

Výberová komisia sa oboznámila vopred s predloženými dokladmi účastníkov VK. Po zaprezentovaní

došlo k predstaveniu účastníkov výberového konania a členov výberovej komisie. Zo šiestich

prihlásených účastníkov sa na VK dostavili štyria, jeden sa ospravedlnil pre chorobu, jeden bez

ospravedlnenia neprišiel. Títo štyria boli oboznámení s pravidlami pri výberovom konaní. B01 im

predložený skúšobný test, ktorý po vypra ovaní vyhodnotila výberová komisia. Výberová komisia po

vyhodnotení testu konštatovala, že .....ä ..... z účastníkov nedosiahol požadovaný počet bodov, no

napriek tomu bol spolu sostanými úspešnými účastníkmi pozvaný na pohovor pred výberovú

komisiu. Pred Výberovou komisiou jednotlivo vabecednom poradí predniesli svoju predstavu

o vykonávaní práce na vypísanej pracovnej pozícii, prezentovali svoj program pri riadení zariadenia a

odpovedali na položené otázky členov VK.

Výberová komisia sa dohodla na spôsobe hodnotenia a spôsobe hlasovania. Hlasovanie prebehlo

tajným spôsobom, keď bola určená trojčlenná mandátová komisia, ktorá vyhodnotila a spočítala

hlasovacie lístky. Na základe výsledkov z priebehu výberového konania výberová komisia spočítala

hlasy:

Mgr. Štefan Beňo @. hlasov

Ing. Pavol Sány ”U: hlasov

JUDr. Igor Vavro .5... hlasov

PhDr. Ján Vingárik .Q/ hlasov



Na základe výsledku výberového konania, výberová komisia odporučila predsedovi Trenčianskeho

samosprávneho kraja predložiť do Zastupiteľstva TSK návrh na
. . r- -/h _ . .

JW»,/570V.Q3....!íkť.v.ř.ěi\................ na funkciu riaditeľ Hornonitrianskeho múzea Pr1ev1dza, so sidlom

Košovká cesta 9, 971 01 Prievidza.

vymenovanie

Za výberovú komisiu: Ing. Richard Hančin, PhD. - predseda VK

Ing. Marek Briestenský - člen

Mgr. Peter Maninisko - člen

Ing. Elena Malecová - člen

 

Ing. Katarína Keratová - člen
  

Zapísal: Ing. Viliam Záhumenský
ref. OPMMaKR


