
Trenčiansky samosprávny kraj 

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

Zápisnica z výberového konania na funkciu riaditeľ(ka) Nemocnica 

s poliklinikou Myjava, so sídlom Staromyjavská 59, 907 01_ Myjava.
Dátum a spôsob vyhlásenia výberového konania: 04.05.2022 na webovom sídle TSK, v regionálnych 
týždenníkoch „MY", na úradnej tabuli TSK a na výveske NsP Myjava.
Dátum a miesto konania výberového konania: 23.08.2022 od 09,00 h, zasadačka Úradu 
Trenčianskeho s�mosprávneho kraja, VIII. poschodie.
Členovia výberovej komisie:
1. MUDr. Jana Hanajíková -lekár samosprávneho kraja - predseda
2. MUDr. RudolfLintner, MBA- za Regionálnu lekársku komoru v TN
3. Ing. Marek Briestenský - poverený riadením Ú TSK

- člen
- člen

4. Katarína Holánová Srnánková- zástupca zamestnancov NsP MY - člen
5. Ing. Renáta Ozimová-vedúca odboru finančného TSK - člen
Účastníci výberového konania:

1. PhDr. Elena Štefíková, MPH

Obálka s prihláškou účastníčky s požadovanými dokladmi k výberovému konaniu bola doručená
na oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia a otvorené komisionálne dňa
21.06.2022 za účasti Ing. Zuzany Kotáskovej - referentky odd. zdravotníctva a HF, Ing. Mareka
Briestenského -povereného riadením Ú TSK, Ing. Viliama Záhumenského - referenta oddelenia pers.
manažmentu, miezd a KR. Prihlásená splnila podmienky účasti na VK, o čom bola spísaná „Zápisnica
z posúdenia splnenia požiadaviek". Následne bola e-mailom a telefonicky pozvaná na výberové
konanie.
Stanovené kritériá hodnotenia:

Reálnosť predloženého projektu so zameraním na „Stratégiu a rozvoj NsP Myjava, s prihliadnutím
na zabezpečovanie a rozvoj zdravotnej starostlivosti, hospodárne, efektívne, účinné a účelné
vynakladanie verejných zdrojov a investičné priority" s dôrazom na zabezpečenie a rozvoj
poskytovania starostlivosti, stabilizáciu a zlepšenie ekonomickej situácie NsP, zefektívnenie činnosti,
personálnu politiku, investičné priority, riešenie aktuálnych problémov nemocnice. Ďalšími kritériami
sú odborné predpoklady kandidáta na funkciu, všeobecný rozhľad, manažérske schopnosti, flexibilita,
osobnostné predpoklady a schopnosť pružne, presne a správne reagovať na otázky členov výberovej
komisie.
Priebeh výberového konania:

Výberové konanie prebehlo štandardným spôsobom, začalo v stanovenom čase o 09,00 h.
Výberová komisia sa oboznámila vopred s predloženými dokladmi účastníčky VK. Po zaprezentovaní
došlo k predstaveniu účastníčky výberového konania a členov výberovej komisie. Účastníčka bola
oboznámená s pravidlami pri výberovom konaní. Následne pred výberovou komisiou prezentovala
svoj program pri riadení zariadenia, predniesla svoju predstavu o vykonávaní práce na vypísanej
pracovnej pozícii a odpovedala 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 určila
poradie:

\ .. hlasov



VK odporučila predsedovi Trenčianskešlo samosprávneho kraja predložiť do Zastupiteľstva TSK

návrh na vymenovanie Fmrchhůókblwvbjtmph na funkciu Riaditeľka Nemocnice

s poliklinikou Myjava, so sídlom Staromyjavská 59, 907 01 Myjava.

Za výberovú komisiu: MUDr. Jana Hanajíková - predseda VK

MUDr. Rudolf Lintner, MBA - člen

Ing. Marek Briestenský - člen

Katarína Holánová Srnánková — člen

 

Ing. Renáta Ozimová - člen

 

Zapísal: Ing. Viliam Záhumenský

ref. OPMMaKR


