Zápisnica
z výberového konania na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca :
Riaditeľ Správy domov Gelnica, s.r.o.

čj. 1Výb/2017

Dátum a čas konania : 19.12.2017 o 17.00 hod
Miesto konania : zasadačka MsÚ Gelnica, Banícke nám.č.4, 05601 Gelnica
Prítomní : podľa priloženej prezenčnej listiny
Program : 1.Otvorenie
2. Priebeh výberového konania
3. Vyhodnotenie
4. Záver

K bodu 1
Ing. Dušan Tomaško, MBA, predseda výberovej komisie v úvode privítal všetkých prítomných
a predstavil uchádzačom členov výberovej komisie menovanej primátorom Mesta Gelnica v tomto
zložení :
Ing. Dušan Tomaško, MBA – predseda komisie
Ing. arch. Igor Cziel – člen komisie
Mgr. Kamil Petrík - člen komisie
Ing. Igor Hutka - člen komisie
Anna Fabriciová – členka komisie
Ing. Dušan Tomaško, MBA oboznámil prítomných s priebehom výberového konania, ktoré sa
uskutoční formou
a/písomného testu a následne
b/ ústneho pohovoru
podľa § 5 ods.5 zákona č.552/2003 Z.z..
Zároveň informoval uchádzačov o stručnej náplni práce na obsadzované miesto vedúceho
zamestnanca.

K bodu 2
Na základe vyhláseného výberového konania, ktoré bolo dňa 24.11.2017 zverejnené podľa § 5 ods.3
zákona č.552/2003 Z.z. úradnej tabuli Mesta Gelnica a na webovej stránke mesta www.gelnica.sk,
podali v stanovenom termíne žiadosť o účasť na výberovom konaní 4 uchádzači.
Po preskúmaní predložených žiadostí ( vrátane ich príloh ) vymenovanou výberovou komisiou dňa
12.12.2017 , boli na výberové konanie pozvaní všetci 4 uchádzači, ktorí splnili zákonné predpoklady,
kvalifikačné a ďalšie požiadavky vyhlasovateľa výberového konania.
Samotné výberové konanie sa uskutočnilo dňa 19.12.2017
1. písomným testom
a následne
2. ústnym pohovorom s uchádzačmi v abecednom poradí
V písomnom teste uchádzači odpovedali na 4 položené otázky písomnou formou.
V osobnom pohovore každý z uchádzačov vo vyžrebovanom poradí :
1. Ing. Martin Miženko
2. p. Helena Dorčáková
3. Ing. Dušan Tomečko
4 . Ing. Radoslav Kuraj
prezentoval v stručnosti svoj profesijný životopis, doterajšie pracovné skúsenosti a odpovedal na
otázky členov komisie.
Komisia oznámila uchádzačom, že výsledky výberového konania im budú oznámené v lehote do
desiatich dní od ukončenia výberového konania a zápisnica z výberového konania bude zverejnená
na webovej stránke Mesta Gelnica.
K bodu 3
Do výsledného hodnotenia boli zaradení všetci 4 pozvaní uchádzači, ktorí absolvovali písomný test
a následne absolvovali osobný pohovor v rámci výberového konania.
Po zhodnotení výsledkov písomného testu a následnom osobnom pohovore s jednotlivými
uchádzačmi výberová komisia zhodnotila výsledok výberového konania a určila výsledné poradie
uchádzačov a to formou hlasovania nasledovne :
1.miesto: Ing. Radoslav Kuraj
2.miesto: Ing. Dušan Tomečko
Z výsledného poradia uchádzačov výberová komisia počtom hlasov 5 odporučila prijať do
zamestnaneckého pomeru uchádzača prvého v poradí, teda p. Ing. Radoslava Kuraja. V prípade
neprijatia pracovnej pozície na miesto vedúceho zamestnanca uchádzačom, ktorý sa umiestnil na
prvom mieste, výberová komisia odporučila osloviť uchádzača, ktorý sa umiestnil na druhom mieste.
K bodu 4
Ing. DušanTomaško, MBA predseda výberovej komisie, poďakoval prítomným za účasť a ukončil
výberové konanie o 19,30hod.

Podpisy členov výberovej komisie :
Ing. Dušan Tomaško, MBA .........................................
Ing. arch. Igor Cziel ..........................................
Mgr. Kamil Petrík
Ing. Igor Hutka
Anna Fabriciová

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

Zapísala: JUDr.Monika Meňhertová

V Gelnici, dňa 19.12.2017

