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Z Á P I S N I C A  

z výberového konania na obsadenie pracovného miesta 

UX DIZAJNÉR – Samostatný odborný referent pre 

oddelenie informačných systémov Odboru IKT 
 

Číslo spisu: 03844/2022/KP                     

Dátum a spôsob vyhlásenia výberového konania 

• zverejnenie na webe PSK dňa 12.01.2022 

https://po-kraj.sk/sk/samosprava/udaje/uradna-tabula/vk-vpm/vpm-

uradpsk/2022/ux-dizajner-samostatny-odborny-referent-oddelenie-informatiky-

odboru-ikt.html 

• zverejnenie na webe Profesia dňa 14.01.2022 

https://www.profesia.sk/praca/urad-presovskeho-samospravneho-

kraja/O4238407 

Dátum a miesto konania výberového konania  

• Dátum a čas začiatku výberového konania: 27.01.2022   

ústna časť  od 12.50 hod. do 13.15 hod.  

• Miesto výberového konania:  

ústna časť  kancelária zástupcu riaditeľa Ú PSK, Námestie mieru č. 2, Prešov 1. podlažie 

Pracovná pozícia obsadzovaná výberovým konaním 

• UX DIZAJNÉR – Samostatný odborný referent pre oddelenie informačných systémov 

Odboru IKT 

Predseda výberovej komisie 

•  Ing. Peter Vaník – poverený riadením Odboru IKT  

 

Členovia výberovej komisie  

• Mgr. Fabián Novotný – riaditeľ Úradu PSK 

 

• Ing. Martin Terpák – vedúci oddelenia informačných systémov  

 

Uchádzači 

Do výberového konania boli komisiou pre otváranie obálok zaradení  2 uchádzači, ktorí splnili 

požadované kritéria výberového konania, doručili prihlášku a potrebné doklady, splnili 

požiadavku pre dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a prax v IKT minimálne 3 roky: 

 

https://po-kraj.sk/sk/samosprava/udaje/uradna-tabula/vk-vpm/vpm-uradpsk/2022/ux-dizajner-samostatny-odborny-referent-oddelenie-informatiky-odboru-ikt.html
https://po-kraj.sk/sk/samosprava/udaje/uradna-tabula/vk-vpm/vpm-uradpsk/2022/ux-dizajner-samostatny-odborny-referent-oddelenie-informatiky-odboru-ikt.html
https://po-kraj.sk/sk/samosprava/udaje/uradna-tabula/vk-vpm/vpm-uradpsk/2022/ux-dizajner-samostatny-odborny-referent-oddelenie-informatiky-odboru-ikt.html
https://www.profesia.sk/praca/urad-presovskeho-samospravneho-kraja/O4238407
https://www.profesia.sk/praca/urad-presovskeho-samospravneho-kraja/O4238407
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1. uchádzač 

2. uchádzač 

Program 

Výberové konanie pre obsadenie miesta UX DIZAJNÉR – Samostatný odborný referent pre 

oddelenie informačných systémov  Odboru IKT malo nasledujúci program: 

 

12.45 hod. – 12.55 hod.:  

• stretnutie členov výberovej komisie 

• zvolenie predsedu výberovej komisie  

• odsúhlasenie kritérií výberového konania pre obsadenie miesta: UX DIZAJNÉR – 

Samostatný odborný referent pre oddelenie informačných systémov Odboru IKT   

Výberová komisia odsúhlasila nasledujúce kritéria hodnotenia 

1. ústna časť  

Hodnotenie kvalifikačných a osobnostných predpokladov uchádzača. Každý člen výberovej 

komisie môže dať maximálne 1 bod najlepšiemu uchádzačovi. Ostatných neúspešných 

uchádzačov ohodnotí nulou.  

Úspešný uchádzač výberového konania musí získať v ústnej časti od komisie: 

• minimum  2 body = hlasy komisie 

• maximum 3 body = hlasy komisie 

12.55 hod. –  13.15 hod.:  

• individuálny  pohovor s uchádzačmi – online prostredníctvom Microsoft Teams 

• výsledky budú oznámené uchádzačovi písomne alebo mailom v lehote 10 dní 

Priebeh výberového konania 

Výberová komisia pozostávajúca z nasledujúcich členov: Mgr. Fabián Novotný – riaditeľ 

Úradu PSK a Ing. Martin Terpák – vedúci oddelenia informačných systémov si za predsedu 

výberovej  komisie zvolili Ing. Petra Vaníka – poverený riadením Odboru IKT a za 

zapisovateľku  Mgr. Janu Mašlejovú. 

V ďalšom bode výberová komisia odsúhlasila kritéria výberového konania pre obsadenie 

miesta UX DIZAJNÉR – Samostatný odborný referent pre oddelenie informačných systémov 

Odboru IKT  . 

V úvode každého pohovoru Mgr. Jana Mašlejová uchádzačovi predstavila členov a predsedu 

výberovej komisie.  

Po tomto privítaní a predstavení boli kandidátovi kladené otázky v  súvislosti s praxou v oblasti 

IKT. Členovia komisie preverovali motiváciu uchádzača prihlásiť sa do predmetného 

výberového konania a mzdové požiadavky uchádzača. 
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V závere Mgr. Jana Mašlejová informovala o spôsobe a priebehu oznámenia výsledku 

výberového konania. 

Po ukončení výberového konania zasadla výberová komisia a vyhodnotila poradie uchádzačov: 

1. uchádzač  – 2 body  

2. uchádzač  – 1 bod 

 

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

predpismi. Pretože obaja uchádzači pracovnú ponuku odmietli, výberová komisia 

navrhuje predsedovi Prešovského samosprávneho kraja opakovať výberové konanie. 

Súhlasné stanovisko členov výberovej komisie k zápisnici 

Predseda 

• Ing. Peter Vaník               .............. v. r. .................. 

 

Členovia 

• Mgr. Fabián Novotný               .............. v. r. .................. 

 

• Ing. Martin Terpák                        ..............online................ 

V Prešove, dňa 27.01.2022   

Zapísala: Mgr. Mašlejová Jana              ............. v. r. .................. 
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