Zápisnica
z výberového konania vyhláseného Poskytovateľom služby Mesto Michalovce
na obsadenie pracovnej pozície
odborný pracovník KC
pre potreby
národného projektu „Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – I. fáza“
konaného dňa 22.08.2018 o 10.00 hod. v priestoroch zasadačky na 1. poschodí, č. d. 214, Mestského
úradu na Námestí osloboditeľov č. 30 v Michalovciach
__________________________________________________________________________
Prítomní členovia výberovej komisie:
Meno, priezvisko/inštitúcia:

Podpis:

Mgr. Miroslava Chromá, Úrad splnomocnenca vlády
Slovenskej republiky pre rómske komunity

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

RNDr. Jana Machová, vedúci odboru informatizácie a grantov
mestského úradu v Michalovciach
..............................................
Mgr. Lenka Chrobáková, riaditeľka odboru
sociálnych vecí a rodiny ÚPSVaR v Michalovciach
..............................................
Program zasadnutia výberovej komisie:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia členmi výberovej komisie.
Oboznámenie výberovej komisie s predloženými dokladmi uchádzačov.
Oboznámenie účastníkov výberového konania so spôsobom a formou výberu uchádzačov.
Osobný pohovor s účastníkmi výberového konania.
Určenie poradia uchádzačov.

Mená uchádzačov prihlásených do výberového konania:
1. Mgr. Lucia Bazyľáková
2. Bc. Zlatuše Lukáč
3. Bc. Katarína Jakubů
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Mená uchádzačov pozvaných do výberového konania:
1. Mgr. Lucia Bazyľáková
2. Bc. Zlatuše Lukáč
3. Bc. Katarína Jakubů
1. Na základe pozvania vyhlasovateľa výberového konania sa stretli členovia výberovej komisie dňa
22.08.2018 o 10.00 hod. v priestoroch zasadačky na 1. poschodí, č. d. 214, Mestského úradu na
Námestí osloboditeľov č. 30 v Michalovciach a dohodli sa na voľbe predsedu výberovej komisie. Za
predsedu výberovej komisie bol jednohlasne zvolený Mgr. Miroslava Chromá. Členovia komisie
vyhlasujú svoju nezaujatosť voči prihláseným uchádzačom.
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 detailne oboznámila s doloženými
dokladmi uchádzačov, ktoré dokladovali spôsobilosť uchádzačov.
4. V osobnom pohovore s uchádzačmi komisia preverovala predpoklady uchádzačov pre výkon pozície
Odborný pracovník KC. Pri osobnom pohovore odpovedali uchádzači na otázky výberovej komisie.
5. Po osobnom pohovore uchádzačov stanovila výberová komisia nasledovné poradie, o ktorom rozhodla
hlasovaním.
Vo výberovom konaní sa obsadzuje 1 pracovné miesto Odborný pracovník KC.
Na pracovné miesto Odborný pracovník KC bola navrhnutý/á uchádzač/ka:
1.

Mgr. Lucia Bazyľaková

Vybraný/á uchádzač/ka spĺňa kritéria na pracovné miesto Odborný pracovník KC.
Zdôvodnenie:
Vyhovela po odbornej stránke aj v osobnom pohovore. Bude prínosom pre túto komunitu.
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Hlasovanie členov výberovej komisie:
Za: 3
Proti: Zdržal sa: V prípade, že uchádzač, s ktorým výberová komisia odporučila uzavrieť pracovnoprávny vzťah, nezačne,
alebo prestane pozíciu vykonávať do doby šiestich mesiacov odo dňa výberového konania, môže
Poskytovateľ služby ponúknuť pracovnú pozíciu náhradníkom, ktorí musia spĺňať kvalifikačné predpoklady
pre danú pozíciu.
Výberová komisia navrhla na pozíciu Odborného pracovníka KC náhradníkov:
1.
Za:
Proti:
Zdržal sa:

2.
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Voči procesu a výsledkom výberového konania boli/neboli vznesené žiadne písomné, resp. ústne
pripomienky.
Zdôvodnenie:

Prílohy :
Zápisnica z otvárania obálok,
Menovacie dekréty členov komisie ,
Prezenčná listina členov výberovej komisie,
Prezenčná listina uchádzačov na pozíciu Odborný pracovník KC,
Čestné vyhlásenie členov výberovej komisie, ktorým vyhlasujú svoju nezaujatosť voči prihláseným
uchádzačom,
Súhlas so spracovaním osobných údajov – fotokópia,
3

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu
regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje
www.esf.gov.sk

Podpísaný životopis vybraného uchádzača a doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, vrátane
certifikátov, v zmysle kvalifikačných podmienok – originál alebo kópiu výpisu z registra trestov vybraných
uchádzačov (nie starším ako tri mesiace) preukazujúcu bezúhonnosť uchádzača. Doklady potvrdzujúce
odbornú spôsobilosť, resp. prax vybraného uchádzača – fotokópia,
Fotodokumentáciu spolu s linkom o zverejnení oznamu na príslušných webstránkach.
Uvedené doklady v prípade, ak nie sú originál, musia byť podpísané Poskytovateľom služby.
V Michalovciach dňa 22.08.2018
Zápisnicu vyhotovil:
Bc. Renáta Cibiková

........................................
podpis

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

Meno a priezvisko (paličkovým písmom):

Podpis:

Mgr. Miroslava Chromá

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

RNDr. Jana Machová

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

Mgr. Lenka Chrobáková

.............................................
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Prezenčná listina členov výberovej komisie na obsadenie pracovnej pozície
Odborný pracovník KC pre potreby národného projektu „Komunitné centrá v mestách a obciach s
prítomnosťou MRK – I. fáza“ konaného dňa 22.08.2018 o 10.00 hod. v priestoroch zasadačky na 1.
poschodí, č. d. 214, Mestského úradu na Námestí osloboditeľov č. 30 v Michalovciach

Meno a priezvisko (paličkovým písmom):

Podpis:

Mgr. Miroslava Chromá

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

RNDr. Jana Machová

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

Mgr. Lenka Chrobáková

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

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

.............................................
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Prezenčná listina uchádzačov na obsadenie pracovnej pozície
Odborný pracovník KC pre potreby národného projektu „Komunitné centrá v mestách a obciach s
prítomnosťou MRK – I. fáza“ konaného dňa 22.10.2018 o 10.00 hod. v priestoroch zasadačky na 1.
poschodí, č. d. 214, Mestského úradu na Námestí osloboditeľov č. 30 v Michalovciach
Meno a priezvisko (paličkovým písmom):

Podpis:

Mgr. Lucia Bazyľaková

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

Bc. Zlatuše Lukáč

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

Bc. Katarína Jakubů

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