
 

 

Zápisnica 

o priebehu výberového konania na obsadenie funkčného miesta vedúca/vedúci úseku ekonomiky 

a vnútornej prevádzky v Domove sociálnych služieb sv. Jána z Boha, Hviezdoslavova 1, 053 04  

Spišské Podhradie zo dňa 24.07.2017. 

Výberové konanie na pracovnú pozíciu vedúca/i úseku ekonomiky a vnútornej prevádzky v Domove 

sociálnych služieb sv. Jána z Boha bolo zverejnené dňa 23.06.2017 na webovej stránke DSS 

(www.dssspp.sk) 

Výberová komisia na obsadenie funkčného miesta vedúca/i úseku ekonomiky a vnútornej prevádzky 

v Domove sociálnych služieb sv. Jána z Boha, Hviezdoslavova 1, 053 04  Spišské Podhradie pracovala v 

nasledovnom zložení (viď prílohy: menovacie dekréty riaditeľky DSS, prezenčná listina): 

Ing. Bc. Silvia Gondová 

Alena Neviďánska 

Mgr. Janka Gajdošová 

Výberová komisia si za predsedu zvolila Ing. Silviu Gondovú. 

Na výberové konanie bola prizvaná jedna uchádzačka, ktorá splnila podmienky výberového konania 

(viď príloha: podmienky výberového konania): 

1. Bc. Terézia Forgáčová,  dátum registrácie 12.07.2017 

 

Pred samotným začatím výberového konania sa výberová komisia dohodla na tomto priebehu 

výberového konania: 

- ústny pohovor – maximálny počet 6 bodov (2 body za každého člena komisie) 

- preukázanie praktických znalostí v účtovnom programe iSpin, maximálny počet 6 bodov (2 body za  

  každého člena komisie) 

- vyhodnotenie výsledkov ústneho pohovoru a preukázania znalostí v účtovnom programe iSpin. 

Na základe vyhodnotenia komisia určí, či uchádzačka bola úspešná a odporučí riaditeľke DSS 

ustanovenie do funkcie vedúcej úseku ekonomiky a vnútornej prevádzky v Domove sociálnych služieb 

sv. Jána z Boha, Hviezdoslavova 1, 053 04  Spišské Podhradie  

Priebeh výberového konania viedla Ing. Silvia Gondová, predseda výberovej komisie. 

V stanovenom čase o 10.00 hod. sa v súlade s pozvaním dostavila na výberové konanie pozvaná 

uchádzačka. 



Pred samotným začatím výberového konania boli predstavení jednotliví členovia výberovej komisie, 

ako aj účastníčka výberového konania, ktorá bola zároveň oboznámená so schváleným priebehom 

výberového konania. 

Dosiahnutý počet bodov: 

Ústny pohovor:  

1. Bc. Forgáčová Terézia – počet bodov - 6 

V rámci ústneho pohovoru uchádzačka prezentovala svoje znalosti v oblasti rozpočtovania 

a financovania a tiež preukázala manažérske schopnosti.  

Preukázanie praktických znalostí v účtovnom programe iSpin 

1. Bc. Forgáčová Terézia – počet bodov - 6 

 

Vyhodnotenie výberového konania hlasovaním výberovej komisie: 

Ústny pohovor                   program iSpin                 Celkový počet bodov 

1. Bc. Terézia Forgáčová  

6                                                      6                                              12 

Vzhľadom na celkový dosiahnutý počet bodov sa výberová komisia uzniesla, že víťazom výberového 

konania na obsadenie pozície vedúca úseku ekonomiky a vnútornej prevádzky v Domove sociálnych 

služieb sv. Jána z Boha, Hviezdoslavova 1, 053 04  Spišské Podhradie sa stala: 

Bc. Terézia Forgáčová 

Výberová komisia zároveň odporučila riaditeľke DSS menovať do funkcie. 

 

 

Súhlasné stanovisko výberovej komisie so zápisom: 

Ing. Bc. Silvia Gondová 

predseda výberovej komisie – vedúca úseku sociálnej práce  v. r. 

Alena Neviďánska 

člen výberovej komisie – referent VO, skladníčka VšM v. r. 

Mgr. Janka Gajdošová 

člen výberovej komisie – sociálna pracovníčka v. r. 

 

Zapísala: Bc. Margita Bryndzová 

 

 



 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Prezenčná listina 

 

z výberového konania na obsadenie funkčného miesta vedúca/vedúci úseku ekonomiky a vnútornej 

prevádzky v Domove sociálnych služieb sv. Jána z Boha, Hviezdoslavova 1, 053 04  Spišské 

Podhradie zo dňa 24.07.2017. 

Ing. Bc. Silvia Gondová 

predseda výberovej komisie – vedúca úseku sociálnej práce  v. r. 

Alena Neviďánska 

člen výberovej komisie – referent VO, skladníčka VšM v. r. 

Mgr. Janka Gajdošová 

člen výberovej komisie – sociálna pracovníčka v. r. 

 

 

Zapísala: Bc. Margita Bryndzová 

 

 

V Spišskom Podhradí, 24.07.2017 


