ZÁPISNICA KOMISIE USTANOVENEJ K VÝBEROVÉMU KONANIU

PRE OBSADENIE FUNKCIE RIADITEĽ, KONATEĽ MET SPOL. S R. O. –
OSOBNÝ POHOVOR
konaného dňa 14. 03. 2017
V súlade s § 5 zákona 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení
primátor mesta ustanovil komisiu k výberovému konaniu pre obsadenie funkcie riaditeľ,
konateľ MeT spol. s r. o. v nasledovnom zložení:
predseda komisie:
členovia komisie:

zapisovateľka:

Ing. Štefan Bartošovič
Ing. Tibor Baran
Mgr. Jozef Varsanyi
Miroslav Gera
Ing. Jana Nitrayová
Mgr. Jana Belovičová

Požiadavky:
Kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupeň – technického alebo ekonomického zamerania,
- Prax v oblasti manažérskeho riadenia min. 3 roky / vo vedúcej pozícii /.
Znalostné a iné predpoklady na vykonávanie funkcie :
- Manažérske a osobnostné predpoklady / psychodiagnostické vyšetrenia zabezpečí
MsÚ /,
- Znalosť Zákona o obecnom zriadení,
- Znalosť z oblasti legislatívy tepelnej energetiky (Zákon č. 657/2004 Z. z. a platné
Vyhlášky a ostatné zákony o energetike ),
- Znalosť z oblasti postavenie ÚRSO v procese schvaľovania a kalkulácie ceny tepla a
cenovej Regulácie,
- Znalosť zákona o energetickej efektívnosti (Zákon č.321/2014 Z. z. a platné vyhlášky),
- Znalosť VZN – Energetická koncepcia mesta Šaľa,
- Znalosť v oblasti obchodného práva (Obchodný zákonník),
- Vodičský preukaz skupiny „B“,
- Práca s počítačom /Word ,Excel, Internet .../.
Uchádzači k žiadosti o zaradenie do výberového konania doložia:
- Profesijný životopis s uvedením aktívneho emailového kontaktu,
- Motivačný list,
- Vyhlásenie o dĺžke praxe (odpracovaných rokov),
- Kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov,

-

Výpis
z
registra
trestov
nie
starší
ako
3
mesiace,
Písomný súhlas s použitím osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. v platnom
znení.
Iné výhody uchádzača:
- Znalosť z oblasti investičnej výstavby resp. výstavby tepelno-technických zariadení,
- Znalosť Zákona o majetku obcí,
- Znalosť zákona o verejnom obstarávaní,
- Znalosť zákona o slobodnom prístupe k informáciám,
- Znalosť VZN - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Šaľa,
- Znalosť cudzích jazykov,
- Odolnosť voči stresu,
- Schopnosť teamovej práce,
- Komunikatívnosť a organizačné schopnosti.
Do výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľ, konateľ MeT spol. s r. o. boli
prihlásení 4 uchádzači. Jeden uchádzač (Bc. P. Varsanyi) nespĺňal kvalifikačné predpoklady
na výkon funkcie. Uvedený uchádzač nebol zaradený do výberového konania. Na osobný
pohovor boli pozvaní 3 uchádzači. Jeden uchádzač (Ing. Š. Tóth) svoju účasť ospravedlnil pre
zdravotné problémy.
Na zasadnutí komisie ustanovenej k výberovému konaniu pre obsadenie funkcie riaditeľ,
konateľ MeT spol. s r. o. dňa 14. 03. 2017 v rámci osobného pohovoru boli prítomní všetci jej
členovia a zapisovateľka. (Prílohou je prezenčná listina zo zasadnutia)
Osobného pohovoru sa zúčastnili 2 pozvaní uchádzači (Ing. Bc. Peter Jaroš, Ing. Roman
Kondys)
Hodnotiaci list pozostáva zo štyroch častí: kvalifikačné predpoklady, znalostné a iné
predpoklady, iné výhody a osobná prezentácia (vzor v prílohe). Znalostné predpoklady a iné
predpoklady boli vyhodnotené z písomného testu (40 otázok v limite 45 minút). Iné výhody
boli vyhodnotené z pripravených otázok (10 otázok – príprava 15 minút). Osobná prezentácia
bola vyhodnotená z otázok členov komisie a osobnej prezentácie. Podľa počtu bodov sa
stanoví poradie úspešnosti uchádzačov. Uchádzač s najvyšším počtom bodov bude
odporučený p. primátorovi k obsadeniu funkcie riaditeľ, konateľ MeT spol. s r. o..
Ing. Bc. Peter Jaroš Ing. Roman Kondys –

280,5 bodov
490,5 bodov.

Záver zasadnutia komisie výberového konania:
Komisia ustanovená k výberovému konaniu pre obsadenie funkcie riaditeľ, konateľ MeT spol.
s r. o. odporúča primátorovi mesta Šaľa obsadiť funkciu riaditeľ, konateľ MeT spol. s r. o.
Ing. Romanom Kondysom.

Zápisnica zo zasadnutia komisie ustanovenej k výberovému konaniu k obsadeniu funkcie
riaditeľ, konateľ MeT spol. s r. o. konaného dňa 14. 03. 2017, bude po odsúhlasení jej členmi,
podpísaná predsedom a členmi komisie.
Šaľa

14. 03. 2017

Mgr. Jana Belovičová
zapisovateľka

Vyjadrenie primátora:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Členovia komisie k výberovému konaniu ustanovenej k obsadeniu funkcie riaditeľ, konateľ
MeT spol. s r. o. s obsahom zápisnice zo dňa 14. 03. 2017 súhlasia a na znak súhlasu ju
podpisujú:
predseda komisie:

Ing. Štefan Bartošovič

.....................

členovia komisie:

Ing. Tibor Baran

.....................

Mgr. Jozef Varsanyi

.....................

Miroslav Gera

.....................

Ing. Jana Nitrayová

.....................

Prezenčná listina z osobného pohovoru k obsadeniu funkcie riaditeľ, konateľ MeT spol. s r. o.
konaného dňa 14. 03. 2017

predseda komisie:

Ing. Štefan Bartošovič

.....................

členovia komisie:

Ing. Tibor Baran

.....................

Mgr. Jozef Varsanyi

.....................

Miroslav Gera

.....................

Ing. Jana Nitrayová

.....................

Mgr. Jana Belovičová

.....................

Zapisovateľka

