Mesto Partizánske, Nám. SNP 212/4,958 01 Partizánske
Zápisnica
Z výberového konania na obsadenie pozície
Terénny sociálny pracovník
Pre národný projekt „Terénna sociálna práca v obciach 1"
• . konaného dňa 21.9.2017 o 10 hod. v Partizánskom
'* •'

f

Prítomní členovia výberovej komisie:
*

*

1. Ing. Dálto JM flt a M f- prednosta MsÚ
2. Mgr. MaMH AlM * Botifei - regionálny koordinátor IA MPSVR SR
3. Mgr. Máriin BÉfct - zástupca Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómsku komunitu
Program výberového konania:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie, predstavenie členov výberovej komisie
Oboznámenie účastníkov výberového konania s priebehom procesu VK
Osobná prezentácia účastníkov výberového konania
Určenie poradia uchádzačov

Menný zoznam uchádzačov prihlásených do VK, ktorí spĺňali podmienky účasti a boli na VK pozvaní:
1. Mgr. P«M Klfcppariková - Partizánske
2. Mgr. A*M Ri0h M M - Partizánske
Na základe pozvania vyhlasovateľa VK sa stretli členovia výberovej komisie v priestoroch malej
zasadačky mestského úradu v Partizánskom.
Členovia komisie sa v úvodnej časti preukázali povereniami členov výberovej komisie za príslušné
inštitúcie, ktoré zastupujú. Následne sa dohodli na voľbe predsedu VK, ktorým/ ktorou sa stal / stala
Ing. Dáša Jakubíková. Zároveň komisia rozhodla o spôsobe a forme výberu uchádzačov, t.j. že výber
bude uskutočnený osobnými pohovormi s každým uchádzačom samostatne.
Všetci členovia komisie vyhlásili svoju nezaujatosť voči prihláseným uchádzačom.
Z celkového počtu prihlásených účastníkov 2 sa VK zúčastnilo 2 uchádzači. V úvodnej časti
výberového konania boli všetci účastníci VK na pozíciu TSP spoločne oboznámení s formou
výberového konania, t. j. že výber bude prebiehať formou osobného pohovoru s každým
záujemcom o pozíciu TSP.
Výberová komisia sa pred osobným pohovorom oboznámila detailne s doloženými podkladmi
uchádzačov, ktoré preukazovali spôsobilosť uchádzačov na výkon TSP. V rámci osobných
pohovorov výberová komisia preverovala odborné a osobnostné predpoklady uchádzačov pre
výkon pozície TSP. Každý záujemca prezentoval svoje predpoklady na výkon TSP a následne každý
odpovedal na otázky členov výberovej komisie.
Po osobných pohovoroch stanovila výberová komisia poradie uchádzačov o ktorom rozhodla
spoločnou dohodou.
Na obsadzované pracovné miesto TSP bola navrhnutá Mgr. Petra Klampariková (pozná
problematiku cieľovej skupiny, má záujem sa ďalej vzdelávať, má dobré komunikačné zručnosti,

pozná konkrétnu cieľovú skupinu v meste, má skúsenosti s prácou vkomunitnom centre pri
poskytovaní poradenstva, dostatočné teoretické znalosti a praktické zručnosti, motiváciu k práci
s cieľovou skupinou).

Voči procesu a výsledkom výberového konania neboli počas výberového konania vznesené žiadne
písomné respektíve ústne pripomienky. Členovia VK si zápisnicu o výsledkoch VK prečítali a na znak
súhlasu podpísali:
; /i

/

/

1. Ing. D4fe J4HMMMÍ - prednosta MsÚ
2. Mgr. IVM fr Aftspt B4M6 - regionálny koordinátor IA MPSVR SR
3. Mgr. M M Pl

....

zástupca Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómsku kom unitu'^^..^..^ ...

Prílohy:
1. Prezenčná listina členov VK
2. Prezenčná listina uchádzačov na pozíciu TSP
3. Dokumentácia vybraného kandidáta na pozíciu TSP (súhlas so spracovaním osobných
údajov, životopis, doklad o najvyššom ukončenom vzdelaní, výpis z registra trestov)

Zapísal:
V Partizánskom
Dátum: 21.9.2017

MESTO
PARTIZÁNSKE

Mestský úrad
Námestie SNP 212/4
958 01 Partizánske

Zápisnica
z otvárania obálok, doručených do výberového konania na obsadenie pracovného miesta
terénny sociálny pracovník, konané
dňa 21.9.2017 o 10,00 hod.
Prítomní členovia výberovej komisie:
Ing. D lfr J É M l M - predseda komisie, Mgr. ĽtfMfci F#NNttMA - člen, JUDr. D # »
- člen
■# '

Mesto Partizánske, zastúpené primátorom mesta doc. PaedDr. Jozefom Božikom, PhD. vyhlásilo
výberové konanie na^obsadenie pracovného miesta: Terénny sociálny pracovník.

Do stanoveného termínu - 18.09.2017 do 12.00 hod. bolo do výberového konania podané 2
prihlášky:
1. Mgr. PflfeA
2. Mgr. Agpt R jm m ,

M M » « m , 958 01 Partizánske
958 04 Partizánske

Po preštudovaní žiadostí členovia výberovej komisie konštatovali, že všetci uchádzači splnili
vyhlásené podmienky, telefonicky budú pozvaní obaja uchádzači na osobný pohovor, ktorý sa
uskutoční dňa 21. 9. 2017 v zasadacej miestnosti Mestského úradu Partizánske v čase od 10:00
hodiny.

Partizánske, dňa 18. 9. 2017

Mgr. Ľ « t a * F « H a M
JUDr. D f ti S fltfM t

