
Prešovský samosprávny kraj 
Námestie mieru 2, 080 01  Prešov 

 

Z Á P I S N I C A 

z výberového konania na obsadenie funkcie 

riaditeľ/ka Domova sociálnych služieb v Giraltovciach 

Dátum a spôsob vyhlásenia výberového konania: 

- 31.03.2021 – zverejnenie na webovom sídle samosprávneho kraja (www.po-kraj.sk),  

- 31.03.2021 – zariadenie požiadané o zverejnenie na webovom sídle organizácie  

- 08.04.2021 – zverejnenie v denníku Korzár 

Dátum a miesto konania: 

Dátum, miesto a čas začiatku výberového konania boli dohodnuté na zasadnutí členov 

výberovej komisie na otváraní obálok dňa 14.04.2021. Dátum výberového konania bol 

stanovený na 22.04.2021 o 8,00 h., písomná časť o 10,00 h, ústna časť na: Úrade PSK, 

Námestie mieru 2, Prešov; školiaca miestnosť IPC na prízemí vľavo.  Pozvánky o konaní 

výberového konania boli doručené mailom všetkým zainteresovaným. Okrem toho boli 

o termíne uchádzači oboznámení aj telefonicky. 

Členovia výberovej komisie pri výberovom konaní si zvolili za predsedu komisie                                 

    MUDr. Martina Jakubova  

Pracovná pozícia obsadzovaná výberovým konaním: 

- funkcia riaditeľ/ka Domova sociálnych služieb v Giraltovciach. 

Členmi výberovej komisie boli:  

Predseda:                    MUDr. Martin Jakubov 

Členovia:                    Ing. Dušan Lukáč 

   Ján Hirčko 

   Peter Pilip 

   Ing. Anton Gašpár   

   Ing. Pavel Slaninka 

   Darina Krasnajová  



Výberového konania sa zúčastnilo 5 uchádzačov:  

1. PaedDr. Jozef Baslár, 

2. Mgr. Peter Kimák-Fejko, 

3. PhDr. Zuzana Jurčová, PhD., MBA 

4. Ing. Vladimír Líška 

5. PhDr. Matúš Štofko 

Obálky so žiadosťami a požadovanými dokladmi uchádzačov boli otvorené  

za prítomnosti troch členov výberovej komisie dňa  14.04.2021 so zápisom.  Pozvaní boli 6 

uchádzači. Pani Dzurjuvová poslala dňa 21.04.2021 mail, ktorým stiahla svoju žiadosť o účasť 

na výberovom konaní.  

Prílohou tejto zápisnice je aj prezenčná listina uchádzačov, ktorí sa zúčastnili na 

výberovom konaní a prezenčná listina členov výberovej komisie ako aj vyhlásenie členov 

výberovej komisie o mlčanlivosti. 

Stanovené kritériá hodnotenia:  

Písomná časť – má odporúčací charakter 
• vypracovanie osobnostného dotazníka v lehote 1 hod.; (osobnostný dotazník 

pozostáva so 6 samostatných testov, ktorými sa zisťujú manažérske a osobnostné 

predpoklady uchádzačov) 

• distribúciu a vyhodnotenie osobnostného dotazníka zabezpečuje externý psychológ 

 
Ústna časť:  je bodovo hodnotená 

• prezentácia projektu „Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v zariadení“ 10 - 15  

minút;  

• preverenie odborných predpokladov prostredníctvom kladených otázok členmi 

komisie  5 – 10 minút  

Vyhodnotenie ústnej časti – každý člen výberovej komisie má na vyhodnotenie 1 bod, 

ktorý pridelí najúspešnejšiemu uchádzačovi za prezentáciu projektu a odborné 

predpoklady.  

 

Aby bol uchádzač úspešný, musí získať min. 4 body, čo je nadpolovičná väčšina bodov od 

členov výberovej komisie. Pri celkovom hodnotení výberová komisia prihliada na výsledok 

osobnostného dotazníka, ktorý zhodnotí kariérny  a manažérsky potenciál uchádzača.  

 



Priebeh výberového konania: 

8,00 – 8,10 h  otvorenie výberového konania, oboznámenie uchádzačov s priebehom, 

8,10 – 9,30 h  písomná časť – osobnostný dotazník, 

9,30 – 10,00 h  vyhodnotenie osobnostného dotazníka psychológom, 

10,00 – 12,00 h   predstavenie uchádzačov a členov VK; 

prezentácia Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v zariadení 

uchádzačmi a overovanie odborných predpokladov. 

12,30 h  vyhodnotenie výberového konania 

 

Po vyhodnotení výsledkov výberového konania za ústnu časť výberová komisia 

priradila uchádzačom nasledovný počet bodov: 

1. PaedDr. Jozef Baslár  – 1  bod 

2. Mgr. Peter Kimák-Fejko – 5 bodov 

3. PhDr. Zuzana Jurčová, PhD., MBA –  1 bod 

4. Ing. Vladimír Líška –  0 bodov 

5. PhDr. Matúš Štofko –  0  bodov 

Vyhodnotenie osobnostného dotazníka najúspešnejšieho uchádzača: osoba extrovertne 

orientovaná, asertívna, schopná zvládať záťažové situácie, riadiace schopnosti na primeranej 

úrovni, prítomné sociálno žiadúce odpovede.  

Vyhodnotenie dotazníkov ostatných uchádzačov budú súčasťou spisu. Výberová komisia pri 

celkovom hodnotení zohľadnila výsledok osobnostného dotazníka, podľa ktorého uchádzač má 

manažérske schopnosti. 

Výberové konanie prebehlo podľa prijatých kritérií a v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi.  

Na základe výsledkov výberového konania na obsadenie miesta riaditeľ/ka Domova sociálnych 

služieb v Giraltovciach, výberová komisia odporúča predsedovi Prešovského samosprávneho 

kraja predložiť Zastupiteľstvu Prešovského samosprávneho kraja návrh na vymenovanie  

úspešného uchádzača  Mgr. Petra Kimáka – Fejka,  do funkcie riaditeľ DSS v Giraltovciach.  

 



Podpisy členov výberovej komisie: 

Predseda: MUDr. Martin Jakubov, v.r.                                                  

Členovia: Ing. Dušan Lukáč, v.r. 

  Ján Hirčko, v.r.                              

  Peter Pilip, v.r.  

  Ing. Anton Gašpár, v.r.  

  Ing. Pavel Slaninka, v.r.  

  Darina Krasnajová, v.r.    

 

Externý psychológ                                  

Prílohy: 

1. Prezenčná listina uchádzačov 

2. Prezenčná listina členov VK 

3. Vyhlásenia členov výberovej komisie o mlčanlivosti 

 

V Prešove dňa:  22.04.2021     

 

Zápisnicu vyhotovila: PhDr. Monika Fuchsová, v.r.        


