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Mesto Prievidza vyhlásilo výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/ riaditeľka ZpS 
v Prievidzi dňa 8.3.2022. Informácia o výberovom konaní bola zverejnená na webovom sídle 
mesta Prievidza www.prievidza.sk a na portáli www.profesia.sk. V súlade so zákonom 
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení riaditeľa Zariadenia pre seniorov v Prie-
vidzi na návrh primátorky mesta schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi. 
 
V súvislosti s obsadzovanou funkciou boli nastavené kvalifikačné predpoklady a iné kritériá 
a požiadavky takto: 
o vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa,  
o vzdelanie v oblasti sociálnych služieb, 
o najmenej 5 rokov odbornej praxe v sociálnych službách,  
o prax v riadiacej pozícii výhodou, 
o znalosti v problematike sociálnej práce a poskytovaní sociálnych služieb, 
o znalosť príslušnej odbornej legislatívy a legislatívy miestnej samosprávy (zákon o 

sociálnych službách, zákon o obecnom zriadení, zákon o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy, Zákonník práce, zákon o výkone práce vo verejnom záujme, zákon o 
verejnom obstarávaní, zákon o ochrane osobných údajov, zákon o slobodnom prístupe 
k informáciám), 

o aktívne ovládanie štátneho jazyka slovom a písmom, 
o práca s PC na užívateľskej úrovni (Word, Excel, e-mail, internet) 
o zdravotná spôsobilosť a bezúhonnosť, 
o osobnostné a morálne predpoklady na obsadzované pracovné miesto: riadiace a 

organizačné schopnosti, samostatnosť a zodpovednosť, schopnosť zvládať záťažové a 
krízové situácie, komunikatívnosť, asertivita a empatia, flexibilita, diskrétnosť. 

 
Od uchádzačov o funkciu riaditeľa boli požadované doklady: 
o prihláška do výberového konania „Výberové konanie riaditeľ/ riaditeľka Zariadenia pre 

seniorov, Ul. J. Okáľa, Prievidza“, 
o motivačný list a štruktúrovaný profesijný životopis, 
o overené kópie dokladov o najvyššie dosiahnutom vzdelaní, 
o doklad o potvrdení dĺžky praxe v oblasti sociálnych služieb, 
o čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti, 
o koncepcia rozvoja Zariadenia pre seniorov Prievidza v písomnej forme: koncepcia mala 

obsahovať podrobné rozpracovanie vízie, ktorou chce uchádzač smerovať Zariadenie 
pre seniorov Prievidza, a ktorá mala byť zameraná na zvýšenie kvality poskytovaných 
sociálnych služieb s dôrazom na podrobný popis návrhov na efektívne financovanie 
Zariadenia pre seniorov Prievidza a jeho hospodárne prevádzkovanie, 

o písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového 
konania v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a publikovanie mena a priezviska v zápisnici 
z výberového konania na webovom sídle mesta Prievidza. 

 
Dňa 21.4.2022 primátorka mesta, JUDr. Katarína Macháčková, určila výberovú komisiu ako 
poradný orgán pri výbere vhodného uchádzača na obsadenie funkcie riaditeľ/ riaditeľka Za-
riadenia pre seniorov v Prievidzi v zložení:  
 

1. JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta 
2. JUDr. Petra Hajšelová, poslankyňa MsZ v Prievidzi 

http://www.prievidza.sk/


       

3. MVDr. Norbert Turanovič, prednosta MsÚ  
4. Mgr. Beata Révayová, vedúca odboru školstva a starostlivosti o občana  
5. Mgr. Jana Javorčeková, vedúca sociálneho oddelenia    
6. Ing. Marián Bielický, vedúci ekonomického odboru    
7. PhDr. Elena Nekorancová, vedúca sociálneho oddelenia Úradu TSK 

 
Do výberového konania sa prihlásili tri uchádzačky, všetky splnili požadované kvalifikačné 
predpoklady a iné kritériá a požiadavky a boli pozvané na osobný pohovor dňa 6.5.2022 
do zasadacej miestnosti MsD, na Námestí slobody č.6 v Prievidzi so začiatkom o 10.00 hod. 
Výberová komisia pracovala v zložení:    

1. JUDr. Katarína Macháčková   
2. JUDr. Petra Hajšelová, online pripojená na pohovor   
3. MVDr. Norbert Turanovič   
4. Mgr. Beata Révayová    
5. Ing. Marián Bielický    
6. PhDr. Elena Nekorancová    

 
Prizvané uchádzačky okrem otázok komisie odprezentovali svoj návrh koncepcie ďalšieho  
rozvoja Zariadenia pre seniorov Prievidza. Po vyhodnotení výsledkov komisia odporučila 
primátorke mesta, JUDr. Kataríne Macháčkovej, navrhnúť mestskému zastupiteľstvu vyme-
novať riaditeľkou Zariadenia pre seniorov v Prievidzi najúspešnejšiu uchádzačku pohovoru 
– PhDr. Máriu Znášikovú, MBA.  
 
Na základe týchto skutočností primátorka mesta, JUDr. Katarína Macháčková, predkladá  
návrh na menovanie riaditeľky Zariadenia pre seniorov v Prievidzi víťaznú uchádzačku vý-
berového konania - PhDr. Máriu Znášikovú, MBA. 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

a) výsledok výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľ/riaditeľka Zariadenia 
pre seniorov Prievidza, ktoré sa uskutočnilo dňa 6.5.2022, 

b) návrh primátorky mesta JUDr. Kataríny Macháčkovej na menovanie PhDr. Márie 
Znášikovej, MBA do funkcie riaditeľky Zariadenia pre seniorov Prievidza dňom 
1.7.2022; 

II. vymenúva – nevymenúva  
v súlade s § 11 ods.4 písm. l) zákona č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom 
znení PhDr. Máriu Znášikovú, MBA do funkcie riaditeľky Zariadenia pre seniorov Prie-
vidza dňom 1.7.2022. 

 
 
 
 
 


