Zápisnica
z výberového konania na obsadenie pracovnej pozície
Pracovník KC
pre potreby národného projektu „ Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej
intervencie na komunitnej úrovni“ konaného
dňa 24.10.2017 o 10-tej hod. v priestoroch malej zasadacej miestnosti MsÚ, v Partizánskom

Prítomní členovia výberovej komisie:
Meno a priezvisko

Podpis:

iVlgr. j'M M h F|
Zástupca Mesta Partizánske

Zástupca JA MPSVR SR
Mgr. Hm* Vg
Zástupca Združenia saleziánskej mládeže Domky

/

Program zasadnutia výberového konania:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie zasadnutia členmi výberovej komisie
Oboznámenie výberovej komisie s predloženými dokladmi uchádzačov
Oboznámenie účastníkov výberového konania s formou práce výberovej komisie pri výbere
uchádzačov
Osobná prezentácia účastníkov výberového konania

Mená uchádzačov prihlásených do výberového konania, ktorí spĺňali predpoklady:
l . D m*
Mená uchádzačov pozvaných do výberového konania, ktorí spĺňali predpoklady:
l . D a n Ki

1. Na základe pozvania vyhlasovateľa výberového konania sa stretli členovia výberovej komisie
dňa 24.10.2017 o 10-tej hod. v priestoroch malej zasadacej miestnosti MsÚ v Partizánskom.
Komisia sa dohodla na voľbe predsedu výberovej komisie - Mgr. Hav» V jriM vi. Komisia
jednohlasne hlasovaním rozhodla o spôsobe a forme výberu uchádzača - t. j., že výber bude
uskutočnený na základe výsledkov osobného pohovoru s uchádzačkou. Členovia komisie
vyhlasujú svoju nezaujatosť voči prihlásenej uchádzačiek. Komisia sa dohodla na voľbe
zapisovateľa Mgr. ľméÍM í Fä(tfhBÉ%.
2. Uchádzačka bola oboznámená s formou výberového konania - 1. j. so skutočnosťou, že výber
bude prebiehať osobným pohovorom.
3. Výberová komisia sa pred osobným pohovorom opakovane oboznámila
s doloženými dokladmi uchádzačky, ktoré dokladovali spôsobilosť uchádzačky.

detailne

4. V osobnom pohovore s uchádzačkou komisia preverovala predpoklady uchádzačky pre
výkon funkcie Pracovníka komunitného centra.
5. Pri osobnom pohovore odpovedala účastníčka na otázky výberovej komisie.

Na 1 pracovné miesto PKC bola navrhnutá uchádzačka:

Dmm K'WtfdKttm - spĺňa kvalifikačné aj osobnostné predpoklady, má prax s cieľovou
skupinou.

Za túto uchádzačku hlasovali všetci členovia komisie.
Voči. procesu a výsledkom výberového konania neboli vznesené žiadne písomné, resp. ústne
pripomienky.
Prílghy: Prezenčná listina členov výberovej komisie
Prezenčná listina uchádzačov na pozíciu pracovník komunitného centra
Podpísaný štruktúrovaný životopis uchádzača (CV) vo formáte Europass
• p.oklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
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)
Ospravedlňujúci email od zástupcu Úradu splnomocnenca vlády SR pre RK

V Partizánskom, dňa 24.10.2017

Členovia komisie si zápisnicu o výsledkoch výberového konania prečítali a na znak súhlasu
podpísali
Meno a priezvisko (paličkovým písmom):

Podpis:

Mgr. Ľ « M fc F irtW É n i.
Zástupca Mesta Partizánske

—

Mgr. RdMlta ZdMMtiltMÍ
Zástupca IA MPSVR SR
"✓ T

Mgr.
Zástupca Združenia saleziánskej mládeže Domky
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