
Trenčiansky samosprávny kraj

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
 

Zápisnica z interného výberového konania na funkciu Koordinátor participácie Trenčianskeho

samosprávneho kraja

Dátum a spôsob vyhlásenia interného výberového konania: 23.12.2021, e-mailom všetkým

zamestnancom Ú TSK.

Dátum a miesto konania výberového konania: 28.12.2021 od 08,00 h, zasadačka Úradu

Trenčianskeho samosprávneho kraja, VIII. poschodie.

Clenovia výberovei komisie:

1. Ing. Renáta Ozimová — vedúca odboru ňnančného — predseda

2. Ing. Marek Briestenský — poverený riadením Ú TSK — člen

3. Ing. Martina Lamačková — vedúca odboru RR — člen

Andrea Molnárová, BSBA — prísediaca
Ing. Viliam Záhumenský — zapisovateľ

Učastníci výberového konania: Ing. Katarína Vavríková, Mgr. Petra Hinková Cimová

Na vyhlásené interné Výberové konanie sa v stanovenom termíne prihlásili dve zamestnankyne

Ú TSK, ktorým 31.12.2021 končí pracovný pomer na TSK z dôvodu organizačnej zmeny — zrušenie
Informačno—poradenského centra, ktorého boli súčasťou. Keďže sa jedná o kmeňové zamestnankyne

odboru regionálneho rozvoja, ich doklady ktoré sú v osobných spisoch zamestnancov boli k dispozícii
výberovej komisii počas výberového konania. Prihlásené účastníčky splnili podmienky k účasti,

doložili požadované písomnosti a boli dňa 23.12.2021 telefonicky a e—mailom pozvané na Výberové

konanie.

Stanovené kritériá hodnotenia:

Výsledok pripraveného skúšobného testu, úplnosť, úroveň a obsah predložených dokladov

k Výberovému konaniu, informácie z osobného spisu zamestnanca, popis výkonu práce afungovania

na finančnom oddelení ako koordinátor participácie a tiež spôsob prezentácie účastníka pri pohovore s
dôrazom na odborné predpoklady, manažérske schopnosti a zručnosti, osobnostné predpoklady a

schopnosť pružne, presne a správne reagovať na otázky členov výberovej komisie.

Priebeh Výberového konania:

Výberové konanie prebehlo štandardným spôsobom, začalo v čase o 08,00 h. Výberová komisia sa
oboznámila vopred s osobným spisom účastníčok. Po zápise do prezenčnej listiny došlo

kvzájomne'mu predstaveniu účastníčok výberového konania a členov výberovej komisie. Následne

boli účastníčky oboznámené s pravidlami pri výberovom konaní. Po vypracovaní pripraveného

skúšobného testu a jeho obodovaní boli po jednej prizvané pred výberovú komisiu, kde odpovedali na
položené otázky členov VK a predniesli svoju predstavu 0 vykonávaní práce na vypísanej pracovnej

pozícii.

Na základe výsledkov zpriebehu výberovéhq konaniq, Výberová komisia odpqručila predsedovi
Trenčianskeho samosprávneho kraja !.Íĺäýf'lĺfĺĺ??TÁČČ/Ž..ĺřČĺ/Šĺšřf'ĺířl.'.kĺé?:?ÉĺWčžŽĽ/ĺĺ/ÉQĽŽTŽÍÉÉÚÉ.......zmeniť
druh práce menovaným účastníčkam od 1.1.2022 na „Koordinátor paťticipácie“ formou dohôd

o zmene pracovných podmienok.
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Trenčiansky samosprávny kraj

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
 

Zápisnica zvýberového konania na funkciu Koordinátor participácie Trenčianskeho

samosprávneho kraja

Dátum a spôsob vyhlásenia yýberového konania: 16.11.2021 na webovom sídle TSK, pracovných

portáloch ISTP, Profesia, na facebooku a na úradnej tabuli TSK.

Dátum a miesto konania výberového konania: 04.01.2022 od 08,00 h, prevádzkové priestory Úradu

Trenčianskeho samosprávneho kraja, II. poschodie.

Clenovia Výberovei komisie:

1. Ing. Renáta Ozimová — vedúca odboru finančného - predseda

2. Ing. Marek Briestenský — poverený riadením Ú TSK - člen
3. Ing. Martina Lamačková — vedúca odboru RR - člen

Andrea Molnárová, BSBA — prísediaca
Ing. Viliam Záhumenský — zapisovateľ

Učastníci výberového konania: viď prezenčná listina.

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

doručené poštou ae-mailom na oddelenie personálneho manažmentu, miezd akrizového riadenia.

Následne boli postúpené členom výberovej komisie, kde boli posúdené z hľadiska splnenia podmienok

daných k VK. Na VK sa prihlásili piati záujemcovia, ktorí splnili podmienky účasti na VK, títo boli
dňa 23.12.2021 e—mailom a27.12.2021 telefonicky pozvaní na výberové konanie. Všetci okrem
jednej potvrdili účasť na VK. Výberového konania sa tak zúčastnili štyria účastníci.

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, spôsob

prezentácie agendy, osobnostné predpoklady a schopnosť pružne, presne a správne reagovat“ na

položené otázky členov VK.

Priebeh výberového konania:

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

komisia sa oboznámila vopred s predloženými dokladmi účastníkov VK. Po zápise do prezenčnej
listiny došlo k predstaveniu účastníkov a členov výberovej komisie. Následne boli účastníci

oboznámení s pravidlami pri výberovom konaní. V ďalšom im bol predložený skúšobný test, ktorý po

vypracovaní vyhodnotila výberová komisia. Z0 štyroch zúčastnených traja nedosiahli nadpolovičný

požadovaný počet bodov z písomnej časti a pohovoru pred výberovou komisiou sa tak nezúčastnili.

Uchádzačka, ktorá jediná uspela v písomnej časti VK prezentovala formou pohovoru pred výberovou
komisiou svoju predstavu o vykonávaní pracovných činností na uvedenej pracovnej pozícii

a odpovedala na otázky kladené jej z radov členov výberovej komisie.

Na základe výsledkov zp1iebehu vyberoveho)konan1a_výberová komisia odporučila predsedovi

Trenčianskeho samosprávneho kraja prijať !.7;f1.=;/...*...*.»kx.»..1.t.... na vypísanú pracovnú pozíciu.
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