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Č.j.:404/2015-6                                          Zápisnica  
 z výberového konania na funkciu vedúca/vedúci, 

Centra sociálnych služieb Nemšová vyhláseného zriaďovateľom mestom Nemšová  
ktoré sa konalo 06.05.2015 

 
1) Dátum vyhlásenia výberového konania : 18.02.2015 ( Príloha č. 1 )  
 
2) Spôsob vyhlásenia :  internet, vývesná tabuľa MsÚ,  
 

3) Dátum konania výberového konania : 06.05.2015 od 13.00 hod.  
    Miesto konania :  zasadačka MsÚ v Nemšovej, 1. poschodie 
                                                             
 5) Menný zoznam členov výberovej komisie: 

      Ing. Vladimír Chlebana,           –  predseda komisie, výkonný riaditeľ OZ  
                                                           Refugium, 
     RNDr.,PhDr. Martina Mutalová, PhD – členka komisie, riaditeľka CSS Sloven Slávnica 
     Ing. Dušan Duvač,                   –  člen komisie, poslanec MsZ, 
     pani Alžbeta Gurínová,            –  členka komisie , poslankyňa MsZ, 
   Ing. Igor Šumaj,                       –  člen komisie , riaditeľ CSS Kostolá – Záriečie 
    

6) Zápisnica z otvárania obálok zo dňa 20.04.2015 a príkaz primátora na menovanie komisie na otváranie  
    obálok ( príloha č. 2 ). 
 

7) Prezenčná listina uchádzačov, ktorí sa zúčastnili výberového konania ( príloha č. 3 ). 
 
8) Prezenčná listina výberovej komisie ( príloha č. 4 ). 
 
9) Priebeh výberového konania: 
Dňa 20.04.2015 sa konalo otváranie obálok pre výberové konanie na funkciu vedúca/vedúci, 
Centra sociálnych služieb Nemšová Odbojárov 7, 914 41 Nemšová. Obálky otvárala Komisia na 
otváranie  obálok  menovaná  primátorom  mesta  Príkazom   primátora  č.j. 404/2015 zo  dňa    
17.4.2015.  Do stanoveného termínu 14.04.2015  bolo doručených 7 prihlášok.  
Prihlásení uchádzači : 

1) Mgr. Mária Gurínová, Jozefa Hanku 8, 914 41 Nemšová, 
2) Bc. Janka  Štefánková, Na Hornom konci 725/48, 914 42 Horné Srnie,  
3) Mgr Jarmila Raftlová, Šidlíkove 376/3, 914 41  Nemšová, 
4) Mgr. Anna Kudlíková, Záhradná 1332/4, 914 41 Nemšová, 
5) Ing. Petra Mikulová, Janka Palu 8/45, 914 41 Nemšová, 
6) PhDr. Helena Pytlíková, Pod Hájom 1098/77-7, 018 41 Dubnica nad Váhom, 
7) PhDr. Erik Trenčan, Dvorecká 38, 914 41 Nemšová. 

9.1) Po otvorení obálok a kontrole požadovaných dokladov títo uchádzači splnili vyhlásené 
kritéria:   

1. Mgr Jarmila Raftlová  
2. PhDr. Helena Pytlíková,  
3. PhDr. Erik Trenčan 

 
9.2) Ostatní uchádzači boli vyzvaní listami, aby predložili a doplnili:  
       1.Mgr. Mária Gurínová : 

- doklad o požadovanej praxi v sociálnej oblasti minimálne 2 roky, 
- lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu funkcie. 

     2. Bc. Janka  Štefánková: 
- doklad o vysokoškolskom vzdelaní minimálne II. stupňa  v oblasti  sociálnej práce, ktorý 
môže doložiť až po 16.4.2015 kedy bude absolvovať štátnu skúšku na ukončení II. 
Stupňa VŠ sv. Alžbety v Bratislava.  
- doklad o požadovanej praxi v sociálnej oblasti minimálne 2 roky, 
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     3. Mgr. Anna Kudlíková: 
-  doklad o požadovanej praxi v sociálnej oblasti minimálne 2 roky, 

     4.Ing. Petra Mikulová:  
-  doklad o požadovanej praxi v sociálnej oblasti minimálne 2 roky, 
- lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu funkcie, 

            -  motivačný list,  
.           - vlastný písomný zámer riadenia, činnosti  a rozvoja centra sociálnych služieb. 
9.3) Komisia konštatuje, že : 
      1. Mgr. Mária Gurínová doplnila  a splnili vyhlásené kritéria pred začiatkom výberového  
                                            konania, 
      2. Bc. Janka  Štefánková nepredložila doklad o požadovanej praxi v sociálnej oblasti minimálne  
                 2 roky nezdokladovala  prax, nesplnila vyhlásené kritéria. Zároveň oznámila, že sa  
                 z pracovných dôvodov nemôže zúčastniť výberového konania.  
      3.  Mgr. Anna Kudlíková nedoplnila požadované doklady a nezúčastnila sa výberového konania. 
      4. Ing. Petra Mikulová nedoplnila požadované doklady a nezúčastnila sa výberového   
konania. 
 
9.4)  Stanovené kritériá pri výberovom konaní :   

- splnenie požadovaných kritérií v zmysle platnej legislatívy a uvedených vo vyhlásení 
výberového konania 

- prezentácia predloženého Zámer riadenia, činnosti  a rozvoja centra sociálnych služieb 
- úroveň odpovedí na otázky komisie 
- morálne a osobnostné predpoklady uchádzačov 

 
10)  Výberová komisia sa dohodla, že hlasovanie  o úspešnosti kandidáta bude iba jednokolové. 
Úspešnosť uchádzačov po sčítaní a vyhodnotení výsledkov a určenie poradia nasledovne :   
1. PhDr. Erik Trenčan 
2.Mgr Jarmila Raftlová 
3.PhDr. Helena Pytlíková  
4. Mgr. Mária Gurínová  
 
Poradie uchádzačov je záväzné pri obsadení funkcie vedúceho Centra sociálnych služieb. Mesto 
Nemšová uzavrie pracovný pomer s uchádzačom podľa poradia. 

Výberová komisia svojimi podpismi potvrdzuje správnosť výberového konania v zmysle 
platnej legislatívy: 
 
Ing. Vladimír Chlebana,    –  predseda komisie,  ................................... 
 
RNDr. PhDr. Martina Mutalová, PhD – členka komisie,  ................................... 
 
Ing. Dušan Duvač,                   –  člen komisie,  ................................... 
 
pani Alžbeta Gurínová,             –  člen komisie, ................................... 
 
Ing. Igor Šumaj,                       –  člen komisie, .................................. 
 
 
V Nemšovej dňa 06.05.2015 


