Zápisnica z výberového konania na obsadenie pozície Terénny pracovník 1
Mesto Michalovce/Námestie osloboditeľov 30/071 01 Michalovce
Zápisnica
z výberového konania na obsadenie pozície Terénny pracovník 2 v rámci Národného projektu
Terénna
sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Termín výberového konania: 19.09.2018
Miesto výberového konania: Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, zasadačka 1. poschodie
č.d. 214
Základná informácia o zverejnení informácií o výberovom konaní:
Informácie o výberovom konaní boli zverejnené:
28.08.2018 bola zaslaná informácia o voľnom pracovnom mieste na ÚPSVaR – Michalovce
28.08.2018 boli zverejnené informácie o voľnom pracovnom mieste na webovej stránke mesta
Michalovce www.michalovce.sk
28.08.2018 boli zverejnené informácie o voľnom pracovnom mieste na úradnej tabuli Mesta
Michalovce
28.08.2018 boli zverejnené informácie o voľnom pracovnom mieste na nástenke v kancelárii TSP/TP
Michalovce a v kancelárii Komunitného centra mesta Michalovce
Počet obsadzovaných miest : 1
Zloženie výberovej komisie:
Ján Jasovský Ing. MsÚ, vedúci odboru sociálnych vecí
Mária Kollárová RNDr. Mgr., Regionálna koordinátorka – NP TSP a TP
Lenka Chrobáková Mgr., ÚPSVaR, riaditeľka odboru sociálnych vecí a rodiny
Voľba predsedu splnená – predsedom bola zvolená Mária Kollárová RNDr. Mgr., Regionálna
koordinátorka – NP TSP a TP. Kontrola menovaní vykonaná.
Výberového konania sa zúčastnili uchádzači
Podľa priloženej prezenčnej listiny prítomných uchádzačov
Kritéria hodnotenia boli stanovené 3 v súlade s odporúčaním ÚSVRK.
Priebeh výberového konania:
Členovia výberovej komisie sa zoznámili s písomnými podkladmi prihlásených uchádzačov a následne
s každým z uchádzačov vykonali osobný pohovor. Po absolvovaní osobných pohovorov, posúdení
miery splnenia požadovaných kritérií, výberová komisia vyhodnotila všetkých prítomných uchádzačov
na základe „Odporúčania ÚSVRK pre hodnotene kritérií pre prijatie uchádzačov“.
Vyhodnotenie výsledkov výberového konania 4

Nehodiace sa preškrtnite
Nehodiace sa preškrtnite.
3
Príloha „Hodnotenie jednotlivých kritérií pre prijatie uchádzačov“
4 V tomto bode je možné uviesť prípadné námietky, nezrovnalosti, či zaujatosť člena výberovej komisie. Viac v Prílohe Postup pri výberovom
konaní, v rámci Sprievodcu pre užívateľa
1
2

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

Na základe zhodnotenia splnenia kritérií a podmienok výberového konania, výberová komisia
zostavila výsledné poradie vybraných uchádzačov takto:
Meno, Priezvisko, titul
Gabriela Kočišová

Pracovná pozícia
TP

Adresa (TP)
Ul. Severná 6, 071 01 Michalovce

Pracovná pozícia
TP

Adresa (TP)
Vinné 484, 072 31

Náhradníci :
Meno, Priezvisko, titul
Lenka Petruňová Mgr.

Členovia komisie si zápisnicu o výsledkoch výberového konania prečítali a na znak súhlasu podpísali.
Meno, Priezvisko, titul

Pozícia vo výberovom Názov organizácie
Podpis
konaní(predseda, člen)
Ján Jasovský Ing.
Člen
MsÚ, vedúci odboru
sociálnych vecí
Mária Kollárová RNDr. Predseda
Regionálna koordinátorka
Mgr.
- NP TSP a TP
Lenka Chrobáková Mgr. Člen
ÚPSVaR,riaditeľka odboru
sociálnych vecí a rodiny
Zápisnicu vyhotovil:
Meno, Priezvisko, titul: Renáta Cibiková Bc.

Podpis:

Zápisnicu overil predseda výberovej komisie:
Meno, Priezvisko, titul: Mária Kollárová RNDr. Mgr.

Miesto: Michalovce

Podpis.

Dátum: 19.9.2018

Prílohy zápisnice:
1.Zápisnica z otvárania obálok – vzor 3
2.Prezenčná listina - výberová komisia
3.Prezenčná listina – uchádzači
4. Hodnotiaci hárok –TP
5. Súhrnná tabuľka súčtu bodov za všetkých členov VK
6. Čestné vyhlásenie člena výberovej komisie o nezaujatosti

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného
programu Ľudské zdroje
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PREZENČNÁ LISTINA - VÝBEROVÁ KOMISIA
z výberového konania na obsadenie pozície Terénny pracovník 5 v rámci Národného projektu Terénna
sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.
19.09.2018, Michalovce
P.č.

Meno, priezvisko, titul

1.

Ján Jasovský Ing.

2.

Mária Kollárová RNDr. Mgr.

3.

Lenka Chrobáková Mgr.

5

Organizácia

Podpis

MsÚ, vedúci odboru
sociálnych vecí
Regionálna koordinátorka –
NP TSP a TP
ÚPSVaR, riaditeľka odboru
sociálnych vecí a rodiny

Nehodiace sa preškrtnite.
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného
programu Ľudské zdroje
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PREZENČNÁ LISTINA - UCHÁDZAČI
z výberového konania na obsadenie pozície Terénny pracovník 6 v rámci Národného projektu Terénna
sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
19.09.2018, Michalovce

P. č.

Meno, priezvisko, titul

1.

Katarína Jakubů, Bc.

2.

Zuzana Ľochová

3.

Gabriela Kočišová

4.

Lenka Petruňová, Mgr.

6

Podpis

Nehodiace sa preškrtnite.
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HODNOTIACI HÁROK 7
Pracovná pozícia - terénny pracovník
Meno a Priezvisko uchádzača (-čky), titul:

Katarína Jakubů, Bc.

Dátum konania VK:

19.09.2018
AKTIVITA

1.
2.

Pracovné skúsenosti, prax v oblasti terénnej sociálnej práce, prípadne práce v
komunitách ohrozených alebo postihnutých sociálnym vylúčením
(zohľadňuje sa napríklad dĺžka praxe, druh vykonávanej práce a dosiahnuté výsledky)
Predchádzajúca skúsenosť z vykonávania aktivít v cieľovej skupine, (započítava sa aj
účasť na organizovaní aktivačných prác, účasť na dobrovoľníckej alebo misijnej činnosti,
komunitné aktivity, pobyt v cieľovej skupine a podobne).

4.

Odporúčanie a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo
organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval
Znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky, maďarský a podobne)

5.

Osobný pohovor

3.

BODY

Body spolu

Meno a Priezvisko člena VK:
Podpis:

7

Člen komisie vyplní hodnotiaci hárok za každého uchádzača.
Za každé uvedené kritérium môže uchádzač získať 0 alebo 3 bod.
Body sa spočítavajú v súhrnnej tabuľke za všetkých členov VK
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného
programu Ľudské zdroje
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HODNOTIACI HÁROK 8
Pracovná pozícia - terénny pracovník
Meno a Priezvisko uchádzača (-čky), titul:
Dátum konania VK:
1.
2.

Zuzana Ľochová

19.09.2018
AKTIVITA

Pracovné skúsenosti, prax v oblasti terénnej sociálnej práce, prípadne práce v
komunitách ohrozených alebo postihnutých sociálnym vylúčením
(zohľadňuje sa napríklad dĺžka praxe, druh vykonávanej práce a dosiahnuté výsledky)
Predchádzajúca skúsenosť z vykonávania aktivít v cieľovej skupine, (započítava sa aj
účasť na organizovaní aktivačných prác, účasť na dobrovoľníckej alebo misijnej činnosti,
komunitné aktivity, pobyt v cieľovej skupine a podobne).

4.

Odporúčanie a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo
organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval
Znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky, maďarský a podobne)

5.

Osobný pohovor

3.

BODY

Body spolu

Meno a Priezvisko člena VK:
Podpis:

8

Člen komisie vyplní hodnotiaci hárok za každého uchádzača.
Za každé uvedené kritérium môže uchádzač získať 0 alebo 3 bod.
Body sa spočítavajú v súhrnnej tabuľke za všetkých členov VK
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HODNOTIACI HÁROK 9
Pracovná pozícia - terénny pracovník
Meno a Priezvisko uchádzača (-čky), titul:

Gabriela Kočišová

Dátum konania VK:

19.09.2018
AKTIVITA

1.
2.

Pracovné skúsenosti, prax v oblasti terénnej sociálnej práce, prípadne práce v
komunitách ohrozených alebo postihnutých sociálnym vylúčením
(zohľadňuje sa napríklad dĺžka praxe, druh vykonávanej práce a dosiahnuté výsledky)
Predchádzajúca skúsenosť z vykonávania aktivít v cieľovej skupine, (započítava sa aj
účasť na organizovaní aktivačných prác, účasť na dobrovoľníckej alebo misijnej činnosti,
komunitné aktivity, pobyt v cieľovej skupine a podobne).

4.

Odporúčanie a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo
organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval
Znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky, maďarský a podobne)

5.

Osobný pohovor

3.

BODY

Body spolu

Meno a Priezvisko člena VK:
Podpis:

9

Člen komisie vyplní hodnotiaci hárok za každého uchádzača.
Za každé uvedené kritérium môže uchádzač získať 0 alebo 3 bod.
Body sa spočítavajú v súhrnnej tabuľke za všetkých členov VK
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného
programu Ľudské zdroje
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HODNOTIACI HÁROK 10
Pracovná pozícia - terénny pracovník
Meno a Priezvisko uchádzača (-čky), titul:

Lenka Petruňová, Mgr.

Dátum konania VK:

19.09.2018
AKTIVITA

1.
2.

Pracovné skúsenosti, prax v oblasti terénnej sociálnej práce, prípadne práce v
komunitách ohrozených alebo postihnutých sociálnym vylúčením
(zohľadňuje sa napríklad dĺžka praxe, druh vykonávanej práce a dosiahnuté výsledky)
Predchádzajúca skúsenosť z vykonávania aktivít v cieľovej skupine, (započítava sa aj
účasť na organizovaní aktivačných prác, účasť na dobrovoľníckej alebo misijnej činnosti,
komunitné aktivity, pobyt v cieľovej skupine a podobne).

4.

Odporúčanie a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo
organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval
Znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky, maďarský a podobne)

5.

Osobný pohovor

3.

BODY

Body spolu

Meno a Priezvisko člena VK:
Podpis:
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Člen komisie vyplní hodnotiaci hárok za každého uchádzača.
Za každé uvedené kritérium môže uchádzač získať 0 alebo 3 bod.
Body sa spočítavajú v súhrnnej tabuľke za všetkých členov VK
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného
programu Ľudské zdroje
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SÚHRNNÁ TABUĽKA SÚČTU BODOV ZA VŠETKÝCH ČLENOV VK
Pracovná pozícia - Terénny pracovník 11
P. č.

Meno, priezvisko, titul

1.

Katarína Jakubů, Bc.

2.

Zuzana Ľochová

3.

Gabriela Kočišová

4.

Lenka Petruňová, Mgr.

11

Celkový počet
bodov

Nehodiace sa preškrtnite.
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uskutočneného u

Čestné vyhlásenie člena/členky výberovej komisie
výberového konania o nezaujatosti

Názov Obce : Michalovce
dňa: 19.09.2018
na obsadenie pracovnej/-ných pozície/-í: Terénny pracovník
............................
............................
V národnom projekte Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou
marginalizovaných rómskych komunít ďalej len ,,NP TSP a TP“ ITMS2014+: 312051C909
Ja, dolu podpísaný/á Ing. Ján Jasovský týmto
čestne vyhlasujem, že:
- sa pri vykonávaní činnosti člena/-ky komisie zdržím konania, ktoré by mohlo viesť ku
konfliktu verejného záujmu s osobnými záujmami, a že svoje úlohy v rámci tejto činnosti
budem vykonávať čestným, nezaujatým, zodpovedným a nestranným spôsobom;
- nie som v rodinnom vzťahu k uchádzačom prihláseným do výberového konania (ďalej len
„uchádzač“);
- nie som k žiadnemu z uchádzačov blízkou osobou podľa § 116 a § 117 zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov;
- nie som v konflikte záujmov so žiadnym uchádzačom;
- nie som osobou v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnoprávnom vzťahu k
žiadnemu z uchádzačov;
- nie som členom toho istého občianskeho združenia, neziskovej organizácie poskytujúcej
všeobecne prospešné služby alebo nadácie, ktorých členmi sú uchádzači,
- nie som spoločníkom, akcionárom alebo štatutárnym orgánom/členom štatutárneho orgánu
tej istej obchodnej spoločnosti a/alebo družstva ako uchádzači;
- nie som akokoľvek personálne ani majetkovo prepojený na obchodnú spoločnosť alebo na
právnickú osobu s majetkovou a/alebo personálnou účasťou ktoréhokoľvek z uchádzačov,
-nie je mi známe, že by mne blízka osoba bola v ktoromkoľvek z vyššie uvedených vzťahov
s uchádzačom alebo v konflikte záujmov s uchádzačom;
- nie sú mi známe žiadne iné skutočnosti, pre ktoré možno mať pochybnosti o mojej
nezaujatosti vo výberovom konaní;
Týmto čestným vyhlásením zároveň potvrdzujem, že som ho uskutočnil/-a dobrovoľne, bez nátlaku,
že všetky v ňom uvedené skutočnosti a tvrdenia sú aktuálne, úplné a pravdivé, zaväzujem sa ich
dodržiavať a súhlasím s ich využitím na účely plnenia úloh a cieľov NP TSP a TP.
Zároveň vyhlasujem, že ak v tomto ohľade nastanú akékoľvek zmeny, budem o nich bezodkladne
informovať MV SR/ ÚSVRK.

V Michalovciach, dňa19.09.2018

.................................................................
(podpis člena/členky výberovej komisie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného
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uskutočneného u

Čestné vyhlásenie člena/členky výberovej komisie
výberového konania o nezaujatosti

Názov Obce : Michalovce
dňa: 19.09.2018
na obsadenie pracovnej/-ných pozície/-í: Terénny pracovník
............................
............................
V národnom projekte Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou
marginalizovaných rómskych komunít ďalej len ,,NP TSP a TP“ ITMS2014+: 312051C909
Ja, dolu podpísaný/á RNDr. Mgr. Mária Kollárová týmto
čestne vyhlasujem, že:
- sa pri vykonávaní činnosti člena/-ky komisie zdržím konania, ktoré by mohlo viesť ku
konfliktu verejného záujmu s osobnými záujmami, a že svoje úlohy v rámci tejto činnosti
budem vykonávať čestným, nezaujatým, zodpovedným a nestranným spôsobom;
- nie som v rodinnom vzťahu k uchádzačom prihláseným do výberového konania (ďalej len
„uchádzač“);
- nie som k žiadnemu z uchádzačov blízkou osobou podľa § 116 a § 117 zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov;
- nie som v konflikte záujmov so žiadnym uchádzačom;
- nie som osobou v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnoprávnom vzťahu k
žiadnemu z uchádzačov;
- nie som členom toho istého občianskeho združenia, neziskovej organizácie poskytujúcej
všeobecne prospešné služby alebo nadácie, ktorých členmi sú uchádzači,
- nie som spoločníkom, akcionárom alebo štatutárnym orgánom/členom štatutárneho orgánu
tej istej obchodnej spoločnosti a/alebo družstva ako uchádzači;
- nie som akokoľvek personálne ani majetkovo prepojený na obchodnú spoločnosť alebo na
právnickú osobu s majetkovou a/alebo personálnou účasťou ktoréhokoľvek z uchádzačov,
-nie je mi známe, že by mne blízka osoba bola v ktoromkoľvek z vyššie uvedených vzťahov
s uchádzačom alebo v konflikte záujmov s uchádzačom;
- nie sú mi známe žiadne iné skutočnosti, pre ktoré možno mať pochybnosti o mojej
nezaujatosti vo výberovom konaní;
Týmto čestným vyhlásením zároveň potvrdzujem, že som ho uskutočnil/-a dobrovoľne, bez nátlaku,
že všetky v ňom uvedené skutočnosti a tvrdenia sú aktuálne, úplné a pravdivé, zaväzujem sa ich
dodržiavať a súhlasím s ich využitím na účely plnenia úloh a cieľov NP TSP a TP.
Zároveň vyhlasujem, že ak v tomto ohľade nastanú akékoľvek zmeny, budem o nich bezodkladne
informovať MV SR/ ÚSVRK.

V Michalovciach, dňa19.09.2018

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

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

(podpis člena/členky výberovej komisie

uskutočneného u

Čestné vyhlásenie člena/členky výberovej komisie
výberového konania o nezaujatosti

Názov Obce : Michalovce
dňa: 19.09.2018
na obsadenie pracovnej/-ných pozície/-í: Terénny pracovník
............................
............................
V národnom projekte Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou
marginalizovaných rómskych komunít ďalej len ,,NP TSP a TP“ ITMS2014+: 312051C909
Ja, dolu podpísaný/á Mgr. Lenka Chrobáková týmto
čestne vyhlasujem, že:
- sa pri vykonávaní činnosti člena/-ky komisie zdržím konania, ktoré by mohlo viesť ku
konfliktu verejného záujmu s osobnými záujmami, a že svoje úlohy v rámci tejto činnosti
budem vykonávať čestným, nezaujatým, zodpovedným a nestranným spôsobom;
- nie som v rodinnom vzťahu k uchádzačom prihláseným do výberového konania (ďalej len
„uchádzač“);
- nie som k žiadnemu z uchádzačov blízkou osobou podľa § 116 a § 117 zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov;
- nie som v konflikte záujmov so žiadnym uchádzačom;
- nie som osobou v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnoprávnom vzťahu k
žiadnemu z uchádzačov;
- nie som členom toho istého občianskeho združenia, neziskovej organizácie poskytujúcej
všeobecne prospešné služby alebo nadácie, ktorých členmi sú uchádzači,
- nie som spoločníkom, akcionárom alebo štatutárnym orgánom/členom štatutárneho orgánu
tej istej obchodnej spoločnosti a/alebo družstva ako uchádzači;
- nie som akokoľvek personálne ani majetkovo prepojený na obchodnú spoločnosť alebo na
právnickú osobu s majetkovou a/alebo personálnou účasťou ktoréhokoľvek z uchádzačov,
-nie je mi známe, že by mne blízka osoba bola v ktoromkoľvek z vyššie uvedených vzťahov
s uchádzačom alebo v konflikte záujmov s uchádzačom;
- nie sú mi známe žiadne iné skutočnosti, pre ktoré možno mať pochybnosti o mojej
nezaujatosti vo výberovom konaní;
Týmto čestným vyhlásením zároveň potvrdzujem, že som ho uskutočnil/-a dobrovoľne, bez nátlaku,
že všetky v ňom uvedené skutočnosti a tvrdenia sú aktuálne, úplné a pravdivé, zaväzujem sa ich
dodržiavať a súhlasím s ich využitím na účely plnenia úloh a cieľov NP TSP a TP.
Zároveň vyhlasujem, že ak v tomto ohľade nastanú akékoľvek zmeny, budem o nich bezodkladne
informovať MV SR/ ÚSVRK.

V Michalovciach, dňa19.09.2018

.................................................................
(podpis člena/členky výberovej komisie
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