
Z á p i s n i c a
z výberového konania vyhláseného Poskytovateľom Mestom Fiľakovo,

Radničná 25, 986 01 Fiľakovo 
na obsadenie pracovnej pozície 

Odborný garant komunitného centra 
pre potreby národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb 

krízovej intervencie na komunitnej úrovni konaného 
dňa 15.05.2017 o 10.00 hod. v priestoroch Mestského úradu vo Fiľakove,

Radničná 25, 986 01 Fiľakovo

Prítomní členovia výberovej komisie:

Meno/priezvisko/inštitúcia (paličkovým písmom):

Mgr. Albert Kováč, ÚSVRK

PhDr. Andrea Mágyelová, Mesto Fiľakovo

Mgr. Jana Strapková, IA MPSVR SR

Mgr. Valéria Zdechovanová, ÚPSVR Lučenec

Program zasadnutia výberového konania:

Podpis:

1. Otvorenie zasadnutia členmi výberovej komisie
2. Oboznámenie výberovej komisie s predloženými dokladmi uchádzačov

Mená uchádzačov, ktorí sa prihlásili do výberového konania:

PhDr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.|

Mená uchádzačov, ktorí boli pozvaní na výberové konanie:

PhDr.
Mgr.|
Mgr.
Mgr.|

1. Na základe pozvania vyhlasovateľa výberového konania sa stretli členovia výberovej komisie dňa 
15.05.2017 o 10.00 hod. v priestoroch Mestského úradu vo Fiľakove, Radničná 25, 986 01 
Fiľakovo. Komisia sa dohodla na voľbe predsedu výberovej komisie (meno, priezvisko) Mgr. Valéria 
Zdechovanová. Členovia komisie vyhlasujú svoju nezaujatosť voči prihláseným uchádzačom. 
Komisia sa dohodla na voľbe zapisovateľa (meno priezvisko) PhDr. Andrea Mágyelová.

2. Dovýberového konania sa nedostavila: Mgr. (neospravelnila sa), PhDr.
(oznámil neúčasť e-mailom) a Mgr. (oznámila neúčasť

telefonicky 15.5.2017 o 8.30 hod.). Uchádzačka Mgr. do VK
nepreukázala prax v trvalom pracovnom pomere v rozsahu 3 rokov a z tohto dôvodu



nemohla sa zúčastniť výberového konania na obsadenie pracovnej pozície odborný garant 
komunitného centra pre KC Fiľakovo.

Výberové konanie bolo z tohto dôvodu zrušené.

Voči procesu a výsledkom výberového konania neboli vznesené žiadne písomné, resp. ústne 
pripomienky.

Prílohy: Prezenčná listina členov výberovej komisie
Fr-ezenčná-listina uchádzačov na pozíciu odborný garant komunitného centra 
Podpísaný štruktúrovaný-životopis-uchádzača (CV) vo formáte Ewopass 
Poklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 
Doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť, resp. prax
Odporúčania alebo pracovné hodnotenia-od-predGhádzajúeeho zamestnávateľa 
alebo od orgaoizáei-ÍT-s-ktorými-v-minulosti spolupracoval
Súhlas so-spracovaním osobných údajov na-osobitnom formulári (príloha Príručky 
ér-4a)
Čestné vyhlásenia členov výberovej komisie -̂ktorým vyhlasujú svoju-nezaujatosť
voči prihláseným uchádzačom
Menovacie dekréty členov výberovej komisie
Fotodokumentácia o zverejnení Oznamu o výberovom konaní a link o zverejnení 
Oznamu o výberovom konaní na príslušných webstránkach (ak Poskytovateľ 
webstránku prevádzkuje)

Vo Fiľakove 15.05.2017

Členovia komisie si zápisnicu o výsledkoch výberového konania prečítali a na znak súhlasu podpísali

Meno a priezvisko (paličkovým písmom): Podpis:

Mgr. Albert Kováč, ÚSVRK

PhDr. Andrea Mágyelová, Mesto Fiľakovo

Mgr. Jana Strapková, IA MPSVR SR

Mgr. Valéria Zdechovanová, ÚPSVR Lučenec



EURÓPSKA ÚNiA

IA MPSVR SR Európsky sociálny fond 
Európsky fond regionálneho rozvoja
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OPERAČNÝ PROGRAM 
ĽUDSKÉ ZDROJE

Prezenčná listina
v
Členov výberovej komisie k výberovému konaniu 

na pozíciu odborného garanta Komunitného centra Fiľakovo

Výberové konanie dňa 15. mája 2017 o 10.00 hod. v priestoroch 
malej zasadačky Mestského úradu vo Fiľakove

P.č. Titul/ Meno/Priezvisko Podpis

1.

2. Mgr. Jana Strapková

3. Mgr. Valéria Zdechovanová

4. PhDr. Andrea Mágyelová

Vo Fiľakove, 15.5.2017


