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OPERAČNÝ PROGRAM
ĽUDSKÉ ZDROJE

Mestský úrad Fiľakovo, Radničná 25, 98601 Fiľakovo
Zápisnica
z výberového konania na obsadenie
1 pozície Terénny pracovník
pre Národný projekt „Terénna sociálna práca v obciach I"
konaného dňa 19.06.2017 o 11:00 hod. v meste Fiľakovo
Prítomní členovia výberovej komisie:
1.
2.
3.
4.

Ing. Ladislav Estefán - zástupca mesta Fiľakovo
Mgr. Valéria Zdechovanová - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Lučenec
Mgr. Albert Kováč - Úrad splnomocnenca Vlády SR pre rómske komunity
Mgr. Štefan Kati, PhD., Regionálny koordinátor NP TSP I, IA MPSVR SR

Program výberového konania:
1. Otvorenie, predstavenie členov výberovej komisie
2. Oboznámenie účastníčok výberového konania s priebehom procesu VK
3. Osobná prezentácia účastníčok výberového konania
4. Určenie poradia uchádzačiek
Menný zoznam uchádzačov prihlásených do VK na pozíciu Terénny pracovník (TP), ktorí spĺňali
podmienky účasti a boli na VK pozvaní:

.

1
2.
3.
4.
5.

6

.

7.
8.
9.

Na základe pozvania vyhlasovateľa VK sa stretli členovia výberovej komisie v priestoroch Mestského
úradu Fiľakovo.

Členovia komisie sa v úvodnej časti preukázali povereniami členov výberovej komisie za príslušné
inštitúcie, ktoré zastupujú. Následne sa dohodli na voľbe predsedu VK, ktorým sa stal Mgr. Albert
Kováč.
Komisia rozhodla o spôsobe a forme výberu uchádzačov na pozíciu TP, t.j. že výber bude uskutočnený
na základe osobného pohovoru s každým uchádzačom samostatne.

Všetci členovia komisie vyhlásili svoju nezaujatosť voči prihláseným uchádzačom v zmysle znenia
uvedeného v dokumente Postup pri realizácii výberového konania na terénnych sociálnych
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pracovníkov a terénnych pracovníkov, v znení Dodatku č. 01/2016 Príručky pre spolupracujúce
subjekty zapojené do národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I.
Z celkového počtu prihlásených uchádzačov sa VK na pozíciu TP zúčastnili 5 uchádzači. V úvodnej časti
výberového konania boli všetci účastníci VK na pozíciu TP oboznámení s formou výberového konania,
t. j. že výber bude prebiehať formou osobného pohovoru s každým záujemcom o pozíciu TP.
Výberová komisia sa pred osobnými pohovormi oboznámila detailne s doloženými podkladmi
uchádzačov, ktoré preukazovali ich spôsobilosť na výkon TP. V rámci osobných pohovorov výberová
komisia preverovala odborné a osobnostné predpoklady uchádzačov pre výkon pozície TP. Uchádzači
prezentovali svoje predpoklady na výkon TP a následne odpovedali na otázky členov výberovej
komisie.

Po osobných pohovoroch stanovila výberová komisia poradie uchádzačov o ktorom rozhodla
spoločnou dohodou.
Na obsadzované pracovné miesto TP bol navrhnutý:
Zdôvodnenie: Úspešný uchádzač splnil kvalifikačné predpoklady a výberové kritériá.
V prípade, ak úspešný uchádzač nezačne alebo prestane pozíciu TP vykonávať do doby 6 mesiacov
odo dňa výberového konania navrhla výberová komisia náhradníčku:
Voči procesu a výsledkom výberového konania neboli počas výberového konania vznesené žiadne
písomné, respektíve ústne pripomienky. Členovia VK si zápisnicu o výsledkoch výberového konania
prečítali a na znak súhlasu podpísali:
1

.

Ing. Ladislav Estefán
Zástupca mesta Fiľakovo

2 . Mgr. Valérie Zdechovanová
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Lučenec
3.

Mgr. Albert Kováč
Úrad splnomocnenca Vlády SR pre rómske komunity

4.

Mgr. Štefan Kati, PhD.
Regionálny koordinátor NP TSP I, IA MPSVR SR

Prílohy:
1. Prezenčná listina členov VK
2. Čestné vyhlásenia členov VK
3. Zápisnica z otvárania obálok VK na pozíciu TSP
4. Prezenčná listina uchádzačov na pozíciu TSP
5. Dokumentácia vybranej uchádzačky na pozíciu TSP (súhlas so spracovaním osobných údajov,
životopis, doklad o najvyššom ukončenom vzdelaní, výpis z registra trestov)
Zapísala: PhDr. Andrea Mágyelová

Vo Fiľakove, 19.06.2017
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