ZÁPISNICA
z výberového konania na obsadenie funkcie samostatného odborného referenta

Dátam a spôsob vyhlásenia výberového konania'.
9.1.2018. Spôsob vyhlásenia výberového konania: uverejnenie výzvy na WEB stránke mesta
Fiľakovo, zverejnenie dvojjazyčného oznámenia v januárovom čísle mesačníka Fiľakovské
zvesti
Dátum a miesto konania'.
26. februára 2018 (pondelok) o 10:00 hod, v priestoroch Mestského úradu vo Fiľakove,
Radničná č. 25 v miestnosti č. 106 (priestory malej zasadačky)
Pracovná pozícia obsadzovaná výberovým konaním:
jedno pracovné miesto samostatného odborného referenta referátu životného prostredia
a investícií na oddelení výstavby, životného prostredia a stratégie rozvoja na obdobie
zastupovania počas MD a RD
Členovia výberovej komisie:
Ing. Ladislav Estefán
Ing. Gréta Kuzmová
PhDr. Andrea Mágyelová
Ing. Ivan Vanko
Výberového konania sa zúčastnili uchádzači:

Obálky s prihláškou a materiálmi jednotlivých uchádzačov boli doručené na adresu:
Mestský úrad Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
Stanovené kritériá hodnotenia
Požadované kvalifikačné predpoklady pre uchádzačov:
• vysokoškolské vzdelanie v odbore „Environmentálne inžinierstvo“, resp. v príbuznom
odbore
Iné kritériá a požiadavky:
• znalosť slovenského jazyka slovom aj písmom
• práca s PC (Microsoft Word, Microsoft Excel, práca s internetom)
Doplňujúce kritériá a požiadavky:
• osobnostné predpoklady: empatia; schopnosť zvládať náročné situácie, spojené s
výkonom povolania; komunikačné zručnosti; schopnosť pracovať v tíme; schopnosť
riešiť konflikty
• odborná prax minimálne 3 roky v odbore alebo v samospráve výhodou
• znalosť princípov územného plánovania, krajinnej ekológie, environmentálneho
plánovania,
posudzovania
vplyvov
na
životné
prostredie
a
environmentálneho manažmentu na úrovni zonálnej, celomestskej a regionálnej
® znalosť príslušnej legislatívy v danej oblasti (najmä zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší, zákon č.
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•
•

364/2004 Z. z. o vodách, zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní
poľnohospodárskej pôdy, zákon č. 326/2005 Z.z, o lesoch, zákon č. 24/2006 Z.z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov)
osobný záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike a pod.
odporúčania a pracovné hodnotenia od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo od
organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval

,

Zoznam dokladov ktoré účastník predkladá do výberového konania:
• štruktúrovaný životopis uchádzača (CY) vo formáte Europass
• doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
• doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť, resp. prax
• uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od
predchádzajúceho zamestnávateľa alebo od organizácií, s ktorými v minulosti
spolupracoval
• súhlas so spracovaním osobných údajov
Stručná charakteristika náplne práce vedúceho kancelárie:
1. Zabezpečovanie spracovania analýz, koncepcií rozvoja a prognóz v oblasti zložiek
životného prostredia - predovšetkým ovzdušie, vody, pôdy (vrátane poľnohospodárstva
a lesného hospodárstva) pre potreby územného plánovania a environmentálneho
hodnotenia a posudzovania.
2. Zabezpečovanie posudzovania a tvorby územnoplánovacích a iných podkladov a
dokumentácií súvisiacich s environmentalistikou, včítane prípravy stanovísk v procese
EIA podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení
neskorších predpisov.

:

Priebeh výberového konania
Výberové konanie otvorila o 10:15 hod. PhDr. Andrea Mágyelová privítaním uchádzača Mgr.
m m
V úvode boli uchádzačovi poskytnuté informácie o požiadavkách na
zamestnanca, ktoré súvisia s obsadzovanou pracovnou pozíciou, následne členovia výberovej
komisie kládli uchádzačovi otázky týkajúce sa jeho motivácie zúčastniť sa na výberovom
konaní, predchádzajúcich pracovných skúseností, jeho predstáv o obsadzovanej pracovnej
pozícii. Výberové konanie pokračovalo písomnou časťou, a to vypracovaním odpovedí
v slovenskom jazyku na test. Uchádzač o pracovnú pozíciu mal na vypracovanie odpovedí 25
minút.
Na výberové konanie sa dostavila Ing. I j g ^ V M H p b 10.30 hod. Uchádzačka predstúpila
pred výberovú komisiu o 10.45 hod. V úvode boluľchadzačke tak isto poskytnuté informácie
o požiadavkách na zamestnanca, ktoré súvisia s obsadzovanou pracovnou pozíciou, následne
členovia výberovej komisie kládli uchádzačke otázky týkajúce sa jej motivácie zúčastniť sa na
výberovom konaní, predchádzajúcich pracovných skúseností, jej predstáv o obsadzovanej
pracovnej pozícii. Výberové konanie pokračovalo písomnou časťou, a to vypracovaním
odpovedí v slovenskom jazyku na test. Uchádzačka o pracovnú pozíciu mala na vypracovanie
odpovedí 25 minút.
Po sčítaní bodov dosiahnutých v písomnom teste, vyhodnotení ústnych prejavov uchádzačov a
ďalších kritérií a požiadaviek určila výberová komisia úspešného uchádzača: Mgr. Si

Prílohou zápisnice sú: Vyhlásenie výberového konania, Okruh otázok na prípravu
k písomnému testu, Prihlášky uchádzačov do výberového konania s príslušnými prílohami,
Pracovné hárky uchádzačov
Výberová komisia na základe výsledkov pohovoru odporučila primátorovi mesta uzavrieť
pracovnú zmluvu s Mgr.
^ B B M F na dobu urodú °d 1-3.2018 do ukončenia
MD a RD Ing. Gréty Kuzmovej s trojmesačnou skúšobnou dobou.
Podpisy členov výberovej komisie:

Ing. Ladislav Estefán.
Ing. Gréta Kuzmová
PhDr. Andrea Mágyelová
Ing. Ivan Vanko

Zapísala: PhDr. Andrea Mágyelová
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