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ZÁPISNICA
Dátum: 09.12.2020
Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:
kultúrny pracovník v stredisku Mestská galéria Caraffka
na dobu zastupovania zamestnanca počas materskej a rodičovskej dovolenky.

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na obsadenie miesta „kultúrny pracovník v stredisku
Mestská galéria Caraffka“ u zamestnávateľa Park kultúry a oddychu, Hlavná 50, 080 01 Prešov bolo
zverejnené na internetovej stránke PKO od 20.11.2020 ako aj na stránke ÚPSVaR. Termín
predkladania žiadostí uchádzačov o uvedené pracovné miesto bol stanovený do 01.12.2020 do 15:00
hod. Výberové konanie sa uskutočnilo dňa 04.12.2020 (piatok) v čase od 9.00 hod. s miestom konania
Park kultúry a oddychu, Hlavná 50/A, l. poschodie, kancelária riaditeľa.
Počet prihlásených uchádzačov: 9
Počet obsadzovaných miest: l
Počet uchádzačov, ktorí sa zúčastnili výberového konania: 9
Výberové konanie viedla komisia v zložení:
PhDr. Janette Langová, vedúca strediska Mestská galéria Caraffka
Mgr. Mária Tomková Mulíková, kultúrny pracovník v stredisku Mestská galéria Caraffka
Eva Bibková, personalistka
Menovaní uchádzači absolvovali v čase od 9.00 hod. osobný pohovor pred výberovou komisiou
s prednesom motivácie účasti na výberovom konaní ako aj predstavením svojich pracovných
skúseností súvisiacich s obsadzovanou pracovnou pozíciou. Po vypočutí uchádzačov výberová
komisia zhodnotila celkový priebeh výberového konania, a na základe predložených podkladov,
životopisov, vystúpení uchádzačov a hodnotenia výsledkov osobného pohovoru dal každý člen
komisie svoj hlas ním zvolenému uchádzačovi.
Vyhodnotenie výsledkov: Výberová komisia vyhodnotila prezentované znalosti a osobnostné
predpoklady uchádzačov na výkon obsadzovanej pozície a odporučila zamestnávateľovi Park kultúry a
oddychu uzatvoriť pracovnoprávny vzťah s uchádzačom, ktorý sa umiestnil vo výberovom konaní na
prvom mieste: Bc. Kovaľová Veronika, ktorá získala 3 platné hlasy, čím sa stala úspešnou
uchádzačkou, ktorá vyhovela ustanoveným podmienkam výberového konania.
Výberové konanie sa konalo v súlade splatnými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR v
dôsledku vzniknutej epidemiologickej situácie na zamedzenie šírenia COVID –19. Vstup do budovy
PKO - Čierny orol bol účastníkom výberového konania umožnený len s prekrytím horných dýchacích
ciest a po dezinfekcii rúk.
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