SENIOR DOM SVIDA
Ul. SNP 4, 089 01 Svidník
_____________________________________________________________________________________________
_

Zápisnica
o priebehu výberového konania na obsadenie pracovného miesta
vedúci/vedúca sociálneho úseku zariadenia sociálnych služieb Senior dom SVIDA
Svidník, SNP 4, 089 01 Svidník zo dňa 01.02.2021

Výberové konanie na pracovnú pozíciu vedúci sociálneho úseku zariadenia sociálnych služieb
Senior dom SVIDA Svidník, SNP 4, 089 01 Svidník bolo zverejnené dňa 01.12.2020 na
webovej stránke zariadenia: www.svida.sk
Výberová
komisia na obsadenie pracovného miesta vedúci/vedúca sociálneho úseku zariadenia
____________________,_________________________________________________________________________
sociálnych
služieb Senior dom SVIDA pracovala v nasledovnom zložení (viď prílohy:
___________________
menovacie dekréty riaditeľa zariadenia, čestné vyhlásenia, prezenčné listiny, zápisnica
z otvárania obálok):
Mgr. František Tkáč
Mgr. Jana Cimborová
Mgr. Michal Michalko
Mgr. Daniela Gubová
Mgr. Gabriela Gulová

Výberová komisia si za predsedu zvolila Mgr. Františka Tkáča

Na výberové konanie boli prizvaní dvaja uchádzači, ktorí splnili podmienky na účasť vo
výberovom konaní:

1. Mgr. Ján Jurčišin - dátum registrácie 24.12.2020
2. PhDr. Mgr. Darina Dobošová Drotárová - dátum registrácie 31.12.2020

■
■

mail : riaditel@seniordomsvida-sk.vucpo.sk
tel.: +421 54 788 21 42

■ Zriaďovateľ : Prešovský samosprávny kraj

■
■

web : www.svida.sk
mobil : +421 903 783 822

■ web : www.vucpo.sk
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_

Pred samotným začatím výberového konania sa výberová komisia dohodla na tomto priebehu
výberového konania:
1. vypracovanie písomného testu (20 otázok) v lehote 20 minút, maximálny počet bodov 5
2. ústny pohovor spojený s prezentáciou návrhu koncepcie rozvoja sociálneho úseku zariadenia
sociálnych služieb, ktorého sa uchádzači zúčastnia, ak úspešne zvládnu minimálne 80 % otázok
písomného testu, t. j. 16 otázok
Dvadsať (20) správnych odpovedí bude hodnotených 5 bodmi, sedemnásť až osemnásť (17-18)
správnych odpovedí bude hodnotených 4 bodmi, pätnásť až šestnásť (15 -16) správnych
odpovedí bude hodnotených 3 bodmi, trinásť až štrnásť (13-14) správnych odpovedí bude
hodnotených 2 bodmi, dvanásť (12) správnych odpovedí bude hodnotených 1 bodom, úspešná
prezentácia bude ohodnotená maximálne 2 bodmi, neúspešná 0 bodov za každého člena komisie
3.____________________,_________________________________________________________________________
vyhodnotenie testov
___________________

4. v závere výberová komisia vyhodnotí výsledky
a komplexne zhodnotí uchádzačov

celého procesu výberového konania

Na základe vyhodnotenia komisia určí, či uchádzači boli/neboli úspešní a odporučí/neodporučí
daného kandidáta riaditeľovi sociálneho zariadenia Senior dom SVIDA Svidník Mgr.
Františkovi Tkáčovi na prijatie/neprijatie do pracovného pomeru do pracovnej pozície
vedúceho sociálneho úseku zariadenia sociálnych služieb Senior dom SVIDA SNP 4, 089 01
Svidník.

Priebeh výberového konania viedol Mgr. František Tkáč, predseda výberovej komisie.
V stanovenom čase o 9.00 hod. sa v súlade s pozvaním dostavili na výberové konanie dvaja
uchádzači

Mgr. Ján Jurčišin,
PhDr, Mgr. Darina Dobošová Drotárová

Pred samotným začatím výberového konania boli predstavení jednotliví členovia výberovej
komisie, ako aj účastníci výberového konania, ktorí boli zároveň oboznámení so schváleným
priebehom výberového konania.
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K bodu 1
Dosiahnutý počet bodov v písomnom teste:
1. Mgr. Ján Jurčišin počet bodov: 5
2. PhDr. Mgr. Darina Dobošová Drotárová počet bodov: 2
Na základe výsledkov písomného testu účastníkov výberového konania výberová komisia
rozhodla, že iba uchádzač Mgr. Ján Jurčišin splnil podmienky a zúčastnil sa ústneho pohovoru
spojeného s prezentáciou návrhu koncepcie rozvoja zariadenia sociálnych služieb.
K bodu 2
____________________,_________________________________________________________________________

Ústny
pohovor spojený s prezentáciou koncepcie rozvoja zariadenia sociálnych služieb:
___________________

V rámci ústneho pohovoru uchádzač prezentoval základné línie koncepcie rozvoja sociálneho
úseku zariadenia sociálnych služieb
Mgr. Ján Jurčišin - preukázal svoje znalosti s celkovým počtom bodov: 10
(všetci piati členovia komisie ho hodnotili počtom dva body)
PhDr. Mgr. Darina Dobošová Drotárová – nesplnila podmienky na účasť v ústnom
pohovore.
K bodu 3
Vyhodnotenie výberového konania hlasovaním výberovej komisie:

test

návrh koncepcie

celkový počet bodov:

1. Mgr. Ján Jurčišin -

5

10

15

2. PhDr. Mgr. Darina Dobošová Drotárová -

2

0

2

Vzhľadom na dosiahnutý počet bodov v písomnom teste a v ústnom pohovore výberová
komisia uzniesla, že víťazom výberového konania na obsadenie pozície vedúci sociálneho
úseku zariadenia sociálnych služieb Senior dom SVIDA SNP 4, 089 01 Svidník sa stal:

Mgr. Ján Jurčišin

■
■
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K bodu 4
Výberová komisia zároveň odporučila riaditeľovi sociálneho zariadenia Senior dom SVIDA
Svidník víťaza výberového konania menovať do funkcie.
Mgr. František Tkáč, predseda výberovej komisie informoval výberovú komisiu,
že uchádzačovi, ktorý uspel vo výberovom konaní bude navrhnuté uzatvorenie
pracovnoprávneho vzťahu so zariadením Senior dom SVIDA Svidník s účinnosťou
od 02.02.2021. Uchádzač, ktorý uspel, bude o výsledku výberového konania oboznámený
telefonicky, uchádzač, ktorý neuspel, písomne. Zápisnica z výberového konania a výsledok
výberového konania bude zverejnený na webovej stránke zariadenia Senior dom SVIDA
Svidník: www.svida.sk
Členovia
výberovej komisie svojím podpisom na znak súhlasu potvrdzujú obsah zápisu
____________________,_________________________________________________________________________
z ___________________
výberového konania pre výber kandidáta na funkciu vedúci/vedúca sociálneho úseku
zariadenia sociálnych služieb Senior dom SVIDA Svidník.
Súhlasné stanovisko výberovej komisie so zápisom:
Mgr. František Tkáč
Mgr. Jana Cimborová
Mgr. Michal Michalko
Mgr. Daniela Gubová
Mgr. Gabriela Gulová

Prílohy:
1. Prezenčná listina uchádzačov
2. Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uchádzačov
3. Prezenčná listina členov výberovej komisie
4. Vyhlásenia členov výberovej komisie o mlčanlivosti
5. Zápisnica z otvárania obálok
Zapísala: Mgr. Jana Cimborová

■
■

mail : riaditel@seniordomsvida-sk.vucpo.sk
tel.: +421 54 788 21 42

■ Zriaďovateľ : Prešovský samosprávny kraj

Vo Svidníku 01.02.2021

■
■

web : www.svida.sk
mobil : +421 903 783 822

■ web : www.vucpo.sk

