
Mesto Fiľakovo 

Radničná 25, 986 01  Fiľakovo 

 

Zápisnica 

z výberového konania na obsadenie pozície 
Terénny pracovník/Terénna pracovníčka (TP) 

pre Národný projekt Terénna sociálna práca I (NP TSP I) 
konaného dňa 8.12.2016 o 9.00 hod. v priestoroch Mestského úradu vo Fiľakove 

 
 
Prítomní členovia/členky výberovej komisie: 
Meno a priezvisko, organizácia 

 

1. Mgr. Attila Agócs, PhD. - mesto Fiľakovo 
2. Mgr. Valéria Zdechovanová - ÚPSVR Lučenec 
3. Mgr. Albert Kováč - ÚSVRK 
4. Mgr. Klára Vajová - IA MPSVR SR, RK 
 
Program výberového konania: 
 
1. Otvorenie, predstavenie členov/členiek výberovej komisie 
2. Oboznámenie účastníkov/účastníčok výberového konania s priebehom procesu 

výberového konania (VK) 
3. Osobná prezentácia účastníkov/účastníčok výberového konania 
4. Určenie úspešných uchádzačov/uchádzačiek výberového konania a prípadných 

náhradníkov/náhradníčok  
 
Na základe pozvania vyhlasovateľa VK sa stretli členovia/členky výberovej komisie 
v priestoroch mestského úradu vo Fiľakove, miestnosť č. 106. Členovia/členky výberovej 
komisie sa v úvodnej časti preukázali povereniami členov/členiek výberovej komisie za 
príslušné inštitúcie, ktoré zastupujú. Následne sa dohodli na voľbe predsedníčky výberovej 
komisie, ktorou sa stala Mgr. Klára Vajová. Zároveň komisia rozhodla o spôsobe a forme 
výberu uchádzačov/uchádzačiek, t.j. že výber bude uskutočnený osobnými pohovormi 
s každým uchádzačom/uchádzačkou samostatne. 
 
Všetci členovia/členky výberovej komisie vylúčili akýkoľvek konflikt záujmov, najmä možnú 
zaujatosť, ktorá by mohla ohroziť nestranné a objektívne rozhodovanie výberovej komisie. 
Zaujatosť nebola spôsobená rodinnou alebo citovou spriaznenosťou, ekonomickým, alebo 
akýkoľvek iným s verejným záujmom nesúvisiacim záujmom, zdieľaným medzi 
členom/členkou výberovej komisie a uchádzačmi/uchádzačkami na pracovnú pozíciu. 
Členovia/členky výberovej komisie preukázali svoju nezaujatosť čestnými vyhláseniami. 
 
Menný zoznam uchádzačov/uchádzačiek prihlásených do VK, ktorí/ktoré spĺňajú podmienky 
účasti a boli na VK pozvaní/pozvané: 

1. xxxxxxxxxxx 
2. Ing. xxxxxxxxxxxxx 
3. xxxxxxxxxxx 
4. xxxxxxxxxxxxx 
5. xxxxxxxxxx 
6. xxxxxxxxxxx 



 
Z celkového počtu prihlásených účastníkov/účastníčok – 6 osôb sa VK zúčastnili spolu ....4...... 
uchádzači/uchádzačiek. VK sa nezúčastnili xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, ktorí dňa 7.12.2016 
telefonicky oznámili svoju neúčasť. V úvodnej časti VK boli všetci účastníci/účastníčky VK na 
pozíciu TP spoločne oboznámení/oboznámené s formou výberového konania, t.j. že výber bude 
prebiehať formou osobného pohovoru s každým záujemcom/záujemkyňou o pozíciu TP, príp. 
aj formou písomného overenia predpokladov na výkon práce. 
 
Výberová komisia sa pred osobným pohovorom detailne oboznámila s doloženými podkladmi 
uchádzačov/uchádzačiek, ktoré preukazovali spôsobilosť na výkon TP. V rámci osobných 
pohovorov výberová komisia preverovala odborné a osobnostné predpoklady 
uchádzačov/uchádzačiek pre výkon pozície TP. Každý záujemca prezentoval/záujemkyňa 
prezentovala svoje predpoklady na výkon TP a následne každý odpovedal /každá odpovedala 
na otázky členov/členiek výberovej komisie. 
 

Po osobných pohovoroch stanovila výberová komisia poradie uchádzačov/uchádzačiek 
o ktorom rozhodla spoločnou dohodou/verejným hlasovaním. Na obsadzované pracovné 
miesto TP bola navrhnutá  xxxxxxxxxxxxx. 
 
Zdôvodnenie: Má vnútornú motiváciu pre výkon práce. Dobre pozná komunitu a pracovala aj 
v komunitnom centre. V súčasnosti externe študuje na vysokej škole a pripravuje sa na 
povolanie sociálneho pracovníka. 
 

V prípade, ak úspešná uchádzačka nezačne alebo prestane pozíciu TP vykonávať do doby 6 
mesiacov odo dňa VK navrhla výberová komisia náhradníka:  Ing. xxxxxxxxxxxxxx. 
 

Voči procesu a výsledkom výberového konania neboli počas VK vznesené žiadne písomné 
respektíve ústne pripomienky. Členovia a členky výberovej komisie si zápisnicu o výsledkoch 
VK prečítali a na znak súhlasu podpísali: 
 
Meno a priezvisko, organizácia, podpis 
 
1. Mgr. Attila Agócs, PhD. - mesto Fiľakovo  ........................................................................ 

2. Mgr. Valéria Zdechovanová - ÚPSVR Lučenec ................................................................. 

3. Mgr. Albert Kováč – ÚSVRK  ............................................................................................ 

4. Mgr. Klára Vajová - IA MPSVR SR, RK  .......................................................................... 

Prílohy: 
1. Prezenčná listina členov a členiek VK 
2. Prezenčná listina uchádzačov/uchádzačiek na pozíciu TP  
3. Dokumentácia vybraného kandidáta/kandidátky na pozíciu TP (súhlas so spracovávaním 

osobných údajov, životopis, doklad o najvyššom ukončenom vzdelaní) 
4. Zápisnica z otvárania obálok 
5. Čestné vyhlásenie členov a členiek VK o vylúčení konfliktu záujmov 
 

Zapísala: PhDr. Andrea Mágyelová 
 
Vo Fiľakove,.  Dátum: 8.12.2016 


