Zápisnica z výberového konania na pozíciu odborný garant KC
konaného dňa 24.03.2016 v meste Fiľakovo
v rámci Národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie
na komunitnej úrovni
(ITMS: 312041A136)
Zloženie výberovej komisie:
Mgr. Attila Agócs, PhD. – mesto Fiľakovo
Mgr. Marián Balog – ÚSVRK
Mgr. Maroš Oláh – IA MPSVR SR
Mgr. Valéria Zdechovanová – ÚPSVR Lučenec
PhDr. Andrea Mágyelová – mesto Fiľakovo, zapisovateľka
Výberová komisia zvolila za svojho predsedu: Mgr. Attila Agócs, PhD.
Členovia výberovej komisie pred začatím výberového konania vyhlásili svoju nezaujatosť
voči prihláseným uchádzačom. Uchádzači vyhlásili svoju nezaujatosť voči členom výberovej
komisie.
Na základe oznamu o výberovom konaní zverejneného dňa 9.3.2016 a v súlade so súhlasným
stanoviskom IA MPSVR SR sa výberovým konaním obsadzuje jedno miesto odborného
garanta KC vo Fiľakove.
Do výberového konania bolo prijatých: ....1.... žiadosť na pozíciu odborného garanta KC.
Z otvárania obálok konaného dňa 21.3.2016 za prítomnosti komisie bola vyhotovená
zápisnica, ktorá tvorí prílohu predmetnej zápisnice.
Kvalifikačné predpoklady splnili a na výberové konanie boli pozvaní nasledovní uchádzači:
1. Mgr. xxxxxxx
Kvalifikačné predpoklady nesplnili a na výberové konanie
uchádzači:
– iba jeden uchádzač

neboli pozvaní nasledovní

V úvodnej časti výberového konania boli všetci prítomní uchádzači na pozíciu odborného
garanta KC spoločne oboznámení s formou výberového konania, t. j. že výber bude prebiehať
formou osobného pohovoru s každým záujemcom o pozíciu odborného garanta KC.
Výberová komisia sa pred osobným pohovorom oboznámila s písomnými podkladmi
uchádzačov a v rámci osobných pohovorov preverovala odborné a osobnostné predpoklady
uchádzačov pre výkon činnosti odborného garanta KC. Každý uchádzač prezentoval svoje
predpoklady na výkon funkcie a následne odpovedal na otázky členov výberovej komisie.
Následne z pohľadu výberových kritérií členovia komisie navrhli jednohlasne uzatvorenie
pracovnoprávneho vzťahu s nasledovným uchádzačom:
Mgr. Xxx xxxxx
V prípade, ak úspešný uchádzač / úspešná uchádzačka nezačne alebo prestane pozíciu
odborného garanta KC vykonávať do doby 6 mesiacov odo dňa výberového konania navrhla
výberová komisia náhradníka – náhradník sa neurčil.

Voči procesu a výsledkom výberového konania neboli počas výberového konania vznesené
žiadne písomné respektíve ústne pripomienky. Členovia VK si zápisnicu o výsledkoch VK na
pozíciu odborného garanta KC prečítali a na znak súhlasu podpísali:
Mgr. Attila Agócs, PhD. – mesto Fiľakovo .............................................................
Mgr. Marián Balog – ÚSVRK .................................................................................
Mgr. Maroš Oláh – IA MPSVR SR ..........................................................................
Mgr. Valéria Zdechovanová – ÚPSVR Lučenec ......................................................

Prílohy:
1.
Prezenčná listina uchádzačov na pozíciu odborný garant KC
2.
Dokumentácia vybraného kandidáta na pozíciu odborného garanta KC: (súhlas so
spracovaním osobných údajov, životopis, doklad o najvyššom ukončenom vzdelaní,
výpis z registra trestov)

Zapísala: PhDr. Andrea Mágyelová

