
ZÁPISNICA  ZO ZASADNUTIA KOMIESIE K VÝBEROVÉMU 
KONANIU USTANOVENEJ K OBSADENIU  

 
funkcie riaditeľ Domova dôchodcov Šaľa, so sídlom ul. Nešporova 1010/19, 

927 01 Šaľa 
 

konaného dňa 24. 11. 2015 
 
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 pracovného miesta 
riaditeľ Domova dôchodcov Šaľa, so sídlom ul. Nešporova 1010/19, 927 01 Šaľa: 
predseda komisie:   MUDr. Jozef Grell 
členovia komisie:    Ing. Jana Nitrayová 
    PaedDr. Danica Lehocká, PhD.  

RSDr. Ľubor Gáll 
    PhDr. Margaréta Zozuľáková 
zapisovateľka:   Mgr. Jana Belovičová 
 

Požiadavky: 
Kvalifikačné predpoklady: 
− vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, 
− minimálne 3 – ročná odborná prax, 
Iné požiadavky: 
− odbornosť – znalosť legislatívy zo sociálnej oblasti, 
− komunikatívnosť, 
− organizačné a riadiace schopnosti, 
− aktívna práca s počítačom  a znalosť cudzieho jazyka vítaná, 
− bezúhonnosť (výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace dokladaný 

uchádzačom v prípade úspešného výberu t.j. nie pri podávaní prihlášky). 
Požadované doklady: 
− prihláška do výberového konania, vrátane písomného, emailového a telefonického 

kontaktu, 
− profesijný životopis, 
− čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, 
− potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, 
− overené doklady o nadobudnutom vzdelaní, o odbornej praxi, 
− predloženie písomného súhlasu so spracovaním osobných údajov pre potreby 

výberového konania (zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v zmysle 
neskorších predpisov), 

− Koncepciu riadenia Domovu dôchodcov Šaľa – v rozsahu max. 8 strán.  
Termín uzávierky prihlášok:  21. október 2015 

 
Na prvom zasadnutí 6. 11. 2015 komisia ustanovená k výberovému konaniu pre obsadenie 
pracovného miesta riaditeľ Domova dôchodcov Šaľa, so sídlom ul. Nešporova 1010/19, 927 
01 Šaľa zaregistrovala 6 uchádzačov (PhDr. P. Uhrecký, PhDr. J. Hušvétyová, Ing. M. 
Čižmáriková, PhDr. Bc. Silvia Vadkertiová, PhD., Mgr. Z. Bartovičová, Ing. D. Varga). 
Po prezretí prihlášok a ich príloh výberová komisia vylúčila uchádzačov, ktorí nedoložili viac 
ako 1 z požadovaných dokladov (PhDr. P. Uhrecký – Koncepciu riadenia Domova dôchodcov 



Šaľa, overený doklad o nadobudnutom vzdelaní, overený doklad o odbornej praxi).  Dvaja 
uchádzači nemali doložené overené doklady o vzdelaní (Ing. M. Čižmáriková – fotokópia 
dokladu o vzdelaní) a o odbornej praxi (Ing. D. Varga – čestné vyhlásenie o odbornej praxi). 
Komisia sa rozhodla vyzvať ich aby požadované doklady doložili a to do 13.11.2015. 
Uvedené doklady boli doložené do stanoveného termínu. 
 
Na zasadnutí komisie ustanovenej k výberovému konaniu pre obsadenie pracovného miesta 
riaditeľ Domova dôchodcov Šaľa, so sídlom ul. Nešporova 1010/19, 927 01 Šaľa dňa 24. 11. 
2015 boli prítomní všetci jej členovia a zapisovateľka. (Prílohou je prezenčná listina zo 
zasadnutia.) V deň konania osobného pohovoru t. j.  24.11.2015 bola p. Ing. M. Čižmárikovou 
doručená žiadosť o odstúpenie z výberového konania. Osobného pohovoru sa zúčastnili štyria 
uchádzači (PhDr. J. Hušvétyová, PhDr. Bc. Silvia Vadkertiová, PhD., Mgr. Z. Bartovičová, 
Ing. D. Varga). 
 
Členovia komisie si jednotlivo určili poradie uchádzačov. Kde uchádzač s najnižším počtom 
dosiahnutých bodov bude odporučený p. primátorovi na obsadenie uvedenej funkcie. Počet 
bodov získaných po sčítaní - PhDr. J. Hušvétyová (5 bodov), Mgr. Z. Bartovičová (13 bodov), 
PhDr. Bc. S. Vadkertiová, PhD. (14 bodov) a Mgr. D. Varga (18 bodov).  
Poradie uchádzačov:  

1. PhDr. J. Hušvétyová (5 bodov), 
2. Mgr. Z. Bartovičová (13 bodov), 
3. PhDr. Bc. S. Vadkertiová, PhD. (14 bodov), 
4. Mgr. D. Varga (18 bodov). 
5.  

Záver zasadnutia komisie výberového konania: 
 
Komisia ustanovená k výberovému konaniu pre obsadenie pracovného miesta riaditeľ 
Domova dôchodcov Šaľa, so sídlom ul. Nešporova 1010/19, 927 01 Šaľa navrhuje 
primátorovi mesta prijať do pracovného pomeru na pozíciu riaditeľ Domova dôchodcov 
Šaľa, so sídlom ul. Nešporova 1010/19, 927 01 Šaľa:  PhDr. Janku Hušvétyovú 

 
 

Šaľa 24.11.2015 
 
 
 
 
 

 
Mgr. Jana Belovičová  

zapisovateľka  
 
 
 
 
Vyjadrenie primátora mesta Šaľa.................................. 
 
 
 
 



 
 
 
Z obsahom zápisnice členovia komisie súhlasia a na znak súhlasu podpisujú: 
 
 
predseda komisie:   MUDr. Jozef Grell    .................... 
 
členovia komisie:    Ing. Jana Nitrayová    .................... 
 
    PaedDr. Danica Lehocká, PhD.   .................... 
 

RSDr. Ľubor Gáll    .................... 
 

    PhDr. Margaréta Zozuľáková  .................... 
 
 
 
zapisovateľka:   Mgr. Jana Belovičová    .................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Prezenčná listina z 24. 11. 2015 – osobný pohovor – riaditeľ Domova dôchodcov Šaľa, so 

sídlom ul. Nešporova 1010/19, 927 01 Šaľa 
 
 
 

predseda komisie:   MUDr. Jozef Grell    .................... 
 
členovia komisie:    Ing. Jana Nitrayová    .................... 
 
    PaedDr. Danica Lehocká, PhD.   .................... 
 

RSDr. Ľubor Gáll    .................... 
 

    PhDr. Margaréta Zozuľáková  .................... 
 
 
 
zapisovateľka:   Mgr. Jana Belovičová    .................... 

 


