
Trenčiansky samosprávný kraj 

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

Zápisnica z výběrového konania na funkciu Údržbár - strážník Trenčianskeho samosprávného 
kraj a

Dátum a spósob vyhlásenia výběrového konania 02.12 2019, v regxonálnych týždenníkoch „MY“, 
na webovom sídle TSK, na internetových portáloch „Profesia“ a „ISTP“ a na úradnej tabuli TSK.

Dátum a miesto konania výběrového konania 22 01 2020 o 8 00 h, zasadačka Úřadu Trenčianskeho 
samosprávného kraj a, VIII. poschodie

Členovia výberovej komisie

1 Ing Jaroslav Hrubo - předseda

2. Ing Marek Briestenský - člen

3 Ing. Beáta Tichá ' - člen

Ing Viliam Záhumenský - zapisovatel’

Účastníci výběrového konania viď prezenčná listina

Žiadosti uchádzačov s požadovanými dokladmi k výběrovému konamu boh doručené poštou 
ae-mailom na Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krizového riadenia Následné bolí 
předložené členom výberovej komisie, ktorých členovia tieto skontrolovali Do VK sa přihlásilo 13 
účastníkov, z ktorých 4 po pozvaní nepotvrdili účasť na VK Ostatní účastníci, ktorí splnili podmienky 
účasti na VK bolí dňa 08 01.2019 e-mailom atí, ktorí sa neozvali cez e - mailovú komumkáciu 
telefonicky pozvaní dňa 20 01 2020 na výběrové konanie, ktoré sa uskutečnilo dňa 22 01 2020 o 8,00 
h Z pozvaných 9 záujemcov sa VK zúčastnili piati

Stanovené kriténá hodnotenia'

Obsah předložených dokladov kVK, celková úroveň prezentácie kandidáta na pracovnú pozíciu s 
dorazom na odborné předpoklady, osobnostně předpoklady, odbomú prax, schopnosť pružné, presne a 
správné reagovat’ na položené otázky členov VK a úspěšné absolvovame skúšobného testu

Priebeh výběrového konania

Výběrové konanie prebehlo štandardným spósobom, začalo v stanovenom čase od 8 00 hod Výběrová 
komisia sa oboznámila vopred s předloženými dokladmi účastníkov VK Po prezentácii došlo k 
predstaveniu účastníkov a členov VK Následné bolí účastníci oboznámení s pravidlami pri 
výberovom konaní Účastníkom bol předložený krátký test, ktorý bol po vypracovaní vyhodnotený 
výběrovou komisiou. Následné v abecednom poradí boli pnzývaní před výberovú komisiu, kde 
odpovedali na položené otázky členov VK a predmesli svoju představu o vykonávaní práce na 
vypísanej pracovnej pozícn

Na základe výsledkov zpnebehu výběrového konania, výberoyá komisia odporučila předsedovi 
Trenčianskeho samosprávného kraja prijať ^ ''Htí^VČ-r' . do pracovného poměru
na vypísanú pracovnú pozíciu J! _ fŠfe/Ufcjh '

Za výberovú komisiir

Zapísab Ing. Viliam Zatiumenský 
ref OPMMaKR

1 Ing Jaroslav Hrubo

2 Ing Marek Briestenský

3 Ing Beáta Tichá
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