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Zápisnica 
z výberu uchádzačov na obsadenie pracovnej pozície 

„samostatný odborný referent klientskeho centra – sociálna pomoc“ 

u zamestnávateľa Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky 

___________________________________________________________________________ 

 
 

Dátum a čas konania: 26. 10. 2017 o 8.30 h 
Miesto konania: MsÚ Malacky, Bernolákova 5188/1A, Malacky 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 
Program:    

1. Otvorenie a priebeh výberu 
2. Zhodnotenie výsledku výberu 
3. Záver 

 

 

K bodu 1 

Informácia o voľnom pracovnom mieste „samostatný odborný referent klientskeho 
centra – sociálna pomoc“ u  zamestnávateľa Mesto Malacky bola zverejnená v súlade s § 6 
ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších 
predpisov na webovej stránke  mesta Malacky www.malacky.sk dňa 2.10.2017. Do uzávierky 
podania žiadostí na uvedenú pozíciu boli na Mestský úrad Malacky doručené dve žiadosti.  
 
Výber vhodného uchádzača na obsadenie pozície „samostatný odborný referent klientskeho 
centra – sociálna pomoc“ uskutočnila komisia v zložení:  
Ing. Ľubica Čikošová, prednostka mestského úradu 
Mgr. Alena Kmecová, vedúca klientskeho centra  
Jana Slobodová, referent sekretariátu úradu - PaM 
 
Výber sa uskutočnil formou osobného pohovoru, na ktorý boli pozvaní dvaja uchádzači. 
Osobného pohovoru sa zúčastnili dvaja uchádzači. Ing. Ľubica Čikošová v úvode privítala 
všetkých prítomných a oboznámila uchádzačov s náplňou práce obsadzovaného pracovného 
miesta. Následne uchádzači po jednom prezentovali svoje doterajšie pracovné skúsenosti 
a odpovedali na otázky členov komisie. Otázky boli zamerané najmä na profesijnú prax 
v oblasti sociálnej práce a sociálnych služieb a na znalosť legislatívy v danej oblasti. 
 
K bodu 2 

Členovia komisie na základe splnenia kvalifikačných predpokladov, iných kritérií 
a požiadaviek v zmysle vyhláseného oznamu o voľnom pracovnom mieste a vyhodnotenia 
osobného pohovoru s jednotlivými uchádzačmi z hľadiska ich znalostí a schopností na výkon 
práce vo verejnom záujme zhodnotili výsledok výberu a do výsledného poradia určili dvoch 
uchádzačov. 
Úspešným uchádzačom výberu na obsadenie pracovnej pozície „samostatný odborný referent 
klientskeho centra – sociálna pomoc“ sa stala Mgr. Tatiana Stašeková. 
 

K bodu 3 

Výsledok výberu bude uchádzačom oznámený písomnou formou. Zápisnica 
z uskutočneného výberu vhodného uchádzača na obsadenie pracovnej pozície „samostatný 
odborný referent klientskeho centra – sociálna pomoc“ bude zverejnená na webovej stránke 
mesta Malacky.  
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Ing. Ľubica Čikošová poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila. 

 
 
 
Podpisy členov komisie: 
 
Ing. Ľubica Čikošová   .................................... 
 
Mgr. Alena Kmecová   .................................... 
 
Jana Slobodová   .................................... 
 
 
 
 
 
 
V Malackách 26. 10. 2017 
Zapísala: Jana Slobodová, referent SÚ - PaM 


