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Zápisnica 
z 8. zasadnutia správnej rady neziskovej organizácie DOMOV PRI KAŠTIELI n. o.             

v Žiari nad Hronom 
 

miesto konania:  zasadačka MsÚ 2.posch. Žiar nad Hronom  
čas konania: 16.09.2021, o 15.00 h. 
 
prítomní: členovia správnej rady podľa prezenčnej listiny 
prizvaní hostia: Ing. M. Minárová – riaditeľka n. o., Ing. M. Sebechlebský – revízor, Mgr. J. 
Filipčíková 
ospravedlnení: 0  
 
Navrhovaný program:  
 
1. Otvorenie zasadnutia správnej rady, prezentácia 
 
2. Schválenie predloženého programu zasadnutia – predsedkyňa správnej rady n. o. DOMOV  PRI  

KAŠTIELI – Mgr. A. Líšková 
 
 
3. Odvolanie súčasného štatutára neziskovej organizácie DOMOV PRI KAŠTIELI Ing. Moniky 

Minárovej, k 30.09.2021 

4. Menovanie nového štatutára neziskovej organizácie DOMOV PRI KAŠTIELI Mgr. Jany 

Filipčíkovej, od 01.10.2021 

5.  Diskusia  
 
6. Záver 
 
 
Bod č.1 Otvorenie 
 
Na zasadnutí správnej rady bol  počet prítomných členov – (3), správna rada je – nie je 
uznášaniaschopná. 
Všetkých prítomných členov privítala Mgr. A. Líšková – predsedkyňa správnej rady. 
 
Bod č. 2 Schválenie programu 
 
Mgr. A. Líšková vyzvala prítomných, aby sa vyjadrili k predloženému programu, príp. predložili 
doplnenie ďalších bodov programu. Navrhla doplnenie č. 3. bodu programu – Kontrola prijatých 
Uznesení. 
 
Navrhovaný doplnený program:  
 
1. Otvorenie zasadnutia správnej rady, prezentácia 
 
2. Schválenie predloženého programu zasadnutia – predsedkyňa správnej rady n. o. DOMOV  PRI  

KAŠTIELI – Mgr. A. Líšková 
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3. Kontrola prijatých uznesení 
 
4. Odvolanie súčasného štatutára neziskovej organizácie DOMOV PRI KAŠTIELI Ing. Moniky 

Minárovej, k 30.09.2021 

5. Menovanie nového štatutára neziskovej organizácie DOMOV PRI KAŠTIELI Mgr. Jany 

Filipčíkovej, od 01.10.2021 

6. Diskusia  
 
7. Záver 
 
  
Doplnený program 8. zasadnutia správnej rady neziskovej organizácie bol jednomyseľne 
schválený všetkými tromi členmi správnej rady. 
 
Bod č. 3 Kontrola prijatých Uznesení: 
 
Uznesenie č. 4/2021 – organizačná štruktúra zariadenia pre seniorov DOMOV PRI KAŠTIELI  

pre potreby registrácie neziskovej organizácie do registra poskytovateľov soc. služieb 

BBSK (Príloha č. 1) 

  – uznesenie splnené 
   
Bod č. 4. Odvolanie súčasného štatutára neziskovej organizácie DOMOV PRI KAŠTIELI 

Ing. Moniky Minárovej, k 30.09.2021. 

 Ing. Minárová doručila do rúk predsedkyne správnej rady Mgr. A. Líškovej – Vzdanie sa funkcie 

riaditeľky neziskovej organizácie DOMOV PRI KAŠTIELI k 30.09.2021 (Príloha č. 2). 

Správna rada vzala uvedené na vedomie a jednomyseľne odvolala Ing. M. Minárovú z pozície 

riaditeľky neziskovej organizácie DOMOV PRI KAŠTIELI Uznesením č. 5/2021 nasledovne: 

Uznesenie Správnej rady n.o. DOMOV PRI KAŠTIELI v Žiari nad Hronom, č.5/2021 

Správna rada 

 

Odvolala 

 

Ing. Moniku Minárovú, z pozície štatutára – riaditeľky neziskovej organizácie DOMOV PRI KAŠTIELI 

k 30.09.2021 

 

Pred hlasovaním sa prezentovali 3 členovia správnej rady: 

Mgr. A. Líšková, JUDr. R. Kováč a MUDr. L. Kukolík 

hlasovanie: 

počet všetkých členov správnej rady: 3 

prítomní: 3 

za – 3: 

Mgr. A. Líšková, JUDr. R. Kováč a MUDr. L. Kukolík 
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Proti: 0 

Nehlasoval: 0 

 

Uznesenie č. 5/2021 bolo prijaté. 

 

Bod č. 5 Menovanie nového štatutára neziskovej organizácie DOMOV PRI KAŠTIELI 

a riaditeľky zariadenia pre seniorov  Mgr. Jany Filipčíkovej, od 01.10.2021 

Správna rada vzala na vedomie výsledky výberového konania, konaného dňa 16.08.2021, na 

pozíciu riaditeľ zariadenia pre seniorov DOMOV PRI KAŠTIELI – viď. Príloha č. 3 Zápisnica – 

výberové konanie  a vymenovala za štatutára – riaditeľku neziskovej organizácie DOMOV PRI 

KAŠTIELI Mgr. Janu Filipčíkovú, viď. Príloha č. 4, Uznesením č. 6/2021  nasledovne: 

Uznesenie Správnej rady n. o. DOMOV PRI KAŠTIELI v Žiari nad Hronom, č.6/2021 

Správna rada 

 

zvolila 

Mgr. Janu Filipčíkovú, za štatutára – riaditeľku neziskovej organizácie DOMOV PRI KAŠTIELI 

od 01.10.2021 

 

Pred hlasovaním sa prezentovali 3 členovia správnej rady: 

Mgr. A. Líšková, JUDr. R. Kováč a MUDr. L. Kukolík 

hlasovanie: 

počet všetkých členov správnej rady: 3 

prítomní: 3 

za – 3: 

Mgr. A. Líšková, JUDr. R. Kováč a MUDr. L. Kukolík 

Proti: 0 

Nehlasoval:0 

 

Uznesenie č. 6/2021 bolo prijaté. 

 

 

Bod č. 6. Diskusia 

do diskusie sa prihlásili: 
 
Mgr. A. Líšková: – návrh: Predsedkyňa správnej rady vyslovila návrh, aby vo výberových 
komisiách, na pracovné pozície zamestnancov zariadenia pre seniorov, ktoré sa budú konať 
v nasledujúcom období, boli prítomní ako členovia výberových komisií aj členovia správnej rady. 
MUDr. L. Kukolík: – odpoveď: Ja sa s týmto návrhom nestotožňujem, nemám záujem byť vo 
výberovej komisii, som toho názoru, že je to kompetencia riaditeľa zariadenia, aby si vybral 
kolektív a jednotlivých zamestnancov s ktorými bude úzko spolupracovať. 
JUDr. R. Kováč – odpoveď: Ja mám záujem byť vo výberovej komisii, som toho názoru, že 
budeme oporou pre pani riaditeľku, a tým bude zabezpečený transparentný priebeh výberového 
konania. Dávam do pozornosti zrealizovať jednotlivé pohovory na viac kôl napr. písomnou formou, 
vzhľadom na vysoký počet záujemcov a žiadostí, – kde sa pozvú všetci záujemcovia. Do 
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posledného – užšieho kola mám záujem zúčastniť ako člen výberových komisií. Navrhujem aj 
ďalšiu alternatívu realizácie prijímacieho pohovoru prostredníctvom personálnej agentúry. 
Ing. Sebechlebský : Na takúto aktivitu Mesto nemá vyčlenené finančné zdroje a samotná 
nezisková organizácia taktiež nie. 
 
Správna rada navrhla, aby sa pohovory na prac. pozície do ZpS realizovali v dvoch kolách, 
s účasťou Mgr. A. Líšková a JUDr. R. Kováč, bez účasti MUDr. L. Kukolíka. 
 
Mgr. J. Filipčíková:  Všetky došlé žiadosti si osobne spracujem a vyhodnotím. Mám záujem 
pracovať s kvalifikovaným personálom, so skúseným personálom v našej – sociálnej oblasti. 
I napriek tak vysokému počtu všetkých došlých žiadostí – 453 ks, mám záujem o osobné 
pohovory, nakoľko som toho názoru, že osobné stretnutie a osobný kontakt je pre mňa 
nevyhnutný. Osobné pohovory sa uskutočnia v naplánovanom čase – od druhej polovici 
septembra 2021. Nakoľko obsadzujeme 13 pracovných pozícií, celkovo 27 zamestnancov, 
pohovory sa budú realizovať aj v nasledujúcich dňoch. Kedy a ako budú jednotlivé pohovory 
realizované, budem Vás, ako správnu radu, včas informovať. 
 
 
Ing. M. Minárová informovala správnu radu a budúcu p. riaditeľku Mgr. J. Filipčíkovú o stave – 
o počte záujemcov a podaných žiadostiach o uzavretie poskytovania soc. služby v ZpS. K 
16.09.2021 bolo prijatých do zoznamu žiadateľov 16 žiadostí, z toho 5 žiadateľov určilo dátum 
nástupu do ZpS k 01.12.2021. V 11 žiadostiach žiadatelia neuviedli dátum začatia poskytovania 
soc. služby v ZpS DOMOV PRI KAŠTIELI. Všetky prijaté žiadosti budú kompletne Mgr. D. 
Štifnerovou, OSoO – posudková činnosť, Mesto ZH skontrolované a písomnou formou budú 
žiadatelia informovaní o zaevidovaní ich žiadosti do zoznamu žiadateľov o uzavretie Zmluvy 
o poskytovaní soc. služby v ZpS. V prípade ak bola podaná žiadosť nekompletná, žiadateľ bol 
telefonicky kontaktovaný a vyzvaný o doplnenie povinných príloh. Po ich doručení  bude jeho 
žiadosť riadne zaevidovaná do zoznamu žiadateľov.  
Po nástupe p. riaditeľky Mgr. J. Filipčíkovej, DOMOV PRI KAŠTIELI n. o. ako poskytovateľ soc. 
služby v ZpS zriadi poradovník žiadateľov a prevezme všetky došlé žiadosti z agendy Mgr. D. 
Štifnerovej do svojej správy. 
Ing. Minárová predložila spr. rade všeobecný návrh pracovnej zmluvy k spripomienkovaniu 
(Príloha č. 5) – doplneniu bodov, ktorými by správna rada doplnila kompetencie, právomoci 
a povinnosti riaditeľky Mgr. J. Filipčíkovej. Návrh prac. zmluvy pripravený pre Mgr. J. Filipčíkovú 
bol následne zaslaný členom správnej rady mailom – dňa 23.09.2021, ich pripomienky budú 
doručené priamo na personálne odd. OEaF p. Ľ. Torokovej, ktorá pripraví prac. zmluvu s náplňou 
práce k podpisu k 01.10.2021. 
 
 
 
Bod č. 7 Záver 
Predsedkyňa správnej rady Mgr. A. Líšková sa poďakovala všetkým za účasť na tomto zasadnutí a 
následne zasadnutie ukončila. 
 
Zápisnica zverejnená na www.ziar.sk/domovprikastielino (odposlaná na zverejnenie 29.09.2021), 
následne zverejnená  29.09.2021 
 

http://www.ziar.sk/domovprikastielino

