
Z á p is
z výberového pohovoru na obsadenie pracovného miesta sociálny pracovník (v zariadení

opatrovatel'skej služby) uskutočnený dňa 21.5.2014

V nadväznosti na legislatívnu zmenu zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách vyplýva pre
poskytovateľov sociálnych služieb uvedených v § 33-40 a 57 povinnosť plánovať poskytovanie
sociálnej služby podľa individuálnych potrieb, schopností a cieľov prijimateľa sociálnej služby, viesť
písomné záznamy o priebehu poskytovania sociálnej služby a hodnotiť priebeh poskytovania
sociálnej služby za účasti prijlmateľa sociálnej služby, tzv. individuálny plán.

Výberové konanie na pracovnú pozíciu sociálny pracovník (v zariadení opatrovateľskej služby)
vypísal primátor mesta dňa 17.4.2014. Výberové konanie bolo zverejnené na úradnej tabuli, na
webovej stránke mesta Michalovce, v novinách Michalovčan a v infotexte televízie Mistral.

Na uskutočnenie výberového pohovoru určil primátor mesta Michalovce výberovú komisiu
v zložení: Ing. Ján Jasovský, predseda komisie, Ján Bumbera , Mgr. Mária Cucaková, členovia komisie.

Uzávierka na doručenie prihlášok do výberového konania bola stanovená na deň 30.4.2014
do 12,00 hod. Táto lehota bola stanovená ako hmotno-právna, t.j. prihlášky musia byť do tejto lehoty
doručené.

Výberová komisia sa zišla na svojom prvom zasadnutí dňa 5.5.2014 o 10,00 hodine. Na tomto
zasadnutí boli vyhodnotené podané prihlášky a naplnenie kritérií uchádzačmi/čkami. Do výberového
konania bolo na podatel'ni mesta Michalovce zaevidovaných 17 platných prihlášok a jedna prihláška
bola doručená po termíne stanovenej uzávierky.
Prihlášky, ktoré boli posúdené na prvom zasadnutí komisie podali:
Veronika Peťová, Marianna Geročová, Andrea Kušnírová, Katarína Bednáriková, Silvia Lieblová,
Michaela Vacová, Ingrid Hrehová, Edita Ondová, Gabriela Verešpejová, Alica Mikitovičová, Jaroslav
Lacko, Silvia Petruňová, Jana Furdová, Beata Nadzamová, Ľubica Raganová, Alexandra Ferjová, Emília
Činčárová. Uvedený zoznam, ako aj ďalšie zoznamy v zápisnici, sú uvádzané podľa poradia doručenia
prihlášok a bez akademických titulov. Podrobnejší tabuľkový prehľad tvorí prílohu zápisnice. Všetci
uchádzači/čky splnili požadované kvalifikačné predpoklady a ostatné požiadavky stanovené
v podmienkach výberového konania.
Výberová komisia rozhodla pozvať na výberové konanie všetkých sedemnástich uchádzačov/čky
s tým, že tí, ktorí nepredložili platný výpis z Registra trestov GP SR, resp. predložili kópiu výpisu
z registra trestov, budú v pozvánke na výberové konanie vyzvaní, aby v deň konania výberového
konania, na jeho začiatku predložili originál výpisu z registra trestov.

Výberové konanie bolo stanovené na 21.5.2014, na 8.00 hodinu, pričom sa ho nezúčastnili
uchádzačky: Veronika Peťová - pozvánka bola vrátená poštou - adresát neznámy, Marianna
Geročová, Gabriela Verešpejová, Silvia Petruňová, Alexandra Ferjová, Emília Činčárová.
V úvode výberového konania boli prítomní uchádzači/čky informovaní o pravidlách a priebehu
výberového konania, podpísali súhlas so spracovaním osobných údajov, ich archiváciu a súhlas so
zverejnením výsledkov. Všetci učastníci/čky konania, ktorí nepredložili platný výpis z registra trestov,
tento pred začiatkom výberového konania predložili. Všetkým boli výpisy z registra trestov vrátené.
Účastníci/čky boli informovaní, že podl'a vyhlásenia členov výberovej komisie, žiadny z členov
výberovej komisie nie je v konflikte záujmov, t.j. nie je v rodinnom, prípadne vzájomnom
podnikatel'skom, alebo obdobnom vzťahu.

Výberové konanie pozostávalo z dvoch častí - z písomného testu a osobného pohovoru
jednotlivo s každým uchádzačom/čkou.
Obsahom písomného testu bolo 15 otázok týkajúcich sa zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách,
zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a vedomostí z oblasti práce s Pc. Písomný test tvorí prílohu
zápisnice.
Písomný test absolvovali všetci účastníci/čky, no do ďalšieho kola - ústneho pohovoru postúpilo
5 uchádzačiek, ktoré v písomnom teste obstali najlepšie. Ďalším 6 uchádzačom/čkám Ing. Ján
Jasovský, predseda komisie, poďakoval za účasť vo výberovom konaní.



Za prvú časť výberového konania - písomný test - boli členmi výberovej komisie ako najúspešnejší
kandidáti vyhodnotení: Andrea Kušnírová, Michaela Vacová, Edita Ondová, Alica Mikitovičová, Ľubica
Raganová.
S menovanými účastníčkami bol uskutočnený pohovor, v ktorom každá z nich predstavila svoj
doterajší profesijný život a odpovedala na otázky členov komisie zo sociálnej oblasti, o možnostiach
svojho nástupu do zamestnania v termíne od 1.6.2014 a iné otázky týkajúce sa obsadzovanej pozície.

Po vypočutí všetkých účastníčok, ktoré postúpili do druhej časti výberového konania,
komisia skonštatovala, že štyri z nich preukázali dostatočné odborné znalosti potrebné pre
obsadzovanú pracovnú pozíciu. Keďže jedna z účastníčok nemala dostatočné skúsenosti a zručností
v danej oblasti, komisia hlasovala určením najvhodnejšej kandidátky na obsadzovanú pozíciu zo
štyroch zostávajúcich.

Po hlasovaní komisia navrhla primátorovi mesta prijať do pracovného pomeru na
obsadzovanú pracovnú pozíciu sociálny pracovník (v zariadení opatrovatel'skej služby) Bc. Andreu
Kušnírovú. Ako prvú náhradníčku komisia vyhodnotila Mgr. Editu Ondovú a na druhú náhradníčku
bola komisiou vyhodnotená Mgr. Ľubica Raganová.

Prílohy: Prezenčná listina
Tabuľkový prehľad došlých prihlášok
Písomné testy

Poznámka: V súlade so zákonom 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov sa údaje uvedené v prílohách zápisu nezverejňujú.

V Michalovciach 21.5.2014
Členovia komisie:.~
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