Zápisnica
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 19.06.2017 o 9.00 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
......................................................

Podpis:
............................................
............................................
............................................
............................................

Program zasadnutia výberového konania:
1. Otvorenie zasadnutia členmi výberovej komisie
2. Oboznámenie výberovej komisie s predloženými dokladmi uchádzačov
3. Oboznámenie účastníkov výberového konania s formou práce výberovej komisie pri výbere
uchádzačov
4. Osobná prezentácia uchádzačov prítomných na výberovom konaní
5. Určenie poradia uchádzačov
Mená uchádzačov, ktorí sa prihlásili do výberového konania:

Mgr. Xxxxxxxx xxxxxxxx
Mgr. xxxxxx xxxxxxx
Mená uchádzačov, ktorí boli pozvaní na výberové konanie:

Mgr. xxxxxxxx xxxxxxx
Mgr. xxxxxx xxxxxx
1. Na základe pozvania vyhlasovateľa výberového konania sa stretli členovia výberovej komisie dňa
19.06.2017 o 9.00 hod. v priestoroch Mestského úradu vo Fiľakove, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo.
Komisia sa dohodla na voľbe predsedu výberovej komisie (meno, priezvisko) Mgr. Albert Kováč.
Komisia jednohlasne hlasovaním rozhodla o spôsobe a forme výberu uchádzačov - t. j., že výber
bude uskutočnený na základe výsledkov osobných pohovorov s každým uchádzačom. Členovia
komisie vyhlasujú svoju nezaujatosť voči prihláseným uchádzačom. Komisia sa dohodla na voľbe
zapisovateľa (meno priezvisko) PhDr. Andrea Mágyelová.
2. Všetci uchádzači boli spoločne oboznámení s formou výberového konania – t. j. so skutočnosťou,
že výber bude prebiehať osobným pohovorom s každým uchádzačom.

3. Výberová komisia sa pred každým osobným pohovorom opakovane oboznámila detailne
s doloženými dokladmi uchádzača, ktoré deklarovali spôsobilosť uchádzača.
4. V osobnom pohovore s každým uchádzačom komisia preverovala predpoklady uchádzača pre
výkon funkcie odborný garant komunitného centra. Pri osobnom pohovore odpovedali uchádzači na
otázky výberovej komisie.
5. Po osobných pohovoroch všetkých uchádzačov stanovila výberová komisia nasledovné poradie
uchádzačov, o ktorom rozhodla hlasovaním.
Na
pracovné miesto odborný garant komunitného centra bol navrhnutý uchádzač/ka +
zdôvodnenie:
Mgr. xxxxxxxx xxxxxxxxx, vyhovujúce vzdelanostné aj osobnostné predpoklady
................................................................................................................................................
Hlasovanie členov výberovej komisie
Za:

4 (počet hlasov)

Proti:

0 (počet hlasov)

Zdržal sa: 0 (počet hlasov)
V prípade, že vybraný uchádzač nezačne alebo prestane pozíciu vykonávať do doby šesť mesiacov
odo dňa výberového konania, na pozíciu odborný garant komunitného centra výberová komisia určila
náhradníkov podľa nasledujúceho poradia:
1

Mgr. xxxxxx xxxxxxx
............................................................................

Hlasovanie členov výberovej komisie
Za:

4 (počet hlasov)

Proti:

0 (počet hlasov)

Zdržal sa: 0 (počet hlasov)

Voči procesu a výsledkom výberového konania neboli vznesené žiadne písomné, resp. ústne
pripomienky.
Prílohy: Prezenčná listina členov výberovej komisie
Prezenčná listina uchádzačov na pozíciu odborný garant komunitného centra
Podpísaný štruktúrovaný životopis uchádzača (CV) vo formáte Europass
Doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
Doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť, resp. prax
Odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa
alebo od organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval
Súhlas so spracovaním osobných údajov na osobitnom formulári (príloha Príručky
č. 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 19.06.2017
Členovia komisie si zápisnicu o výsledkoch výberového konania prečítali a na znak súhlasu podpísali
Meno a priezvisko (paličkovým písmom):

Mgr. Albert Kováč
......................................................
PhDr. Andrea Mágyelová
......................................................
Mgr. Jana Strapková
......................................................
Mgr. Valéria Zdechovanová
......................................................

Podpis:

............................................
............................................
............................................
............................................

