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Návrh na vymenovanie riaditeľa
 príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb 

V zmysle  § 11 ods. 4) písm. l) zákona č. 369/1990  Zb. o obecnom zriadení, v znení 
neskorších zmien  a doplnkov, v zmysle  § 16a)  ods. 3) a § 16d) ods. 2)  Štatútu mesta Nitry  
Vám 

p r e d k l a d á m

návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb 
s účinnosťou od 1.7.2015 na dobu neurčitú :    

a) meno a priezvisko   :    Ing. Zuzana Jančovičová
b) bydlisko                :    Nitra, Kostolná 12A
c) údaje o dosiahnutom vzdelaní – kvalifikácia : 
  

 Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-
ekonomických vzťahov, v študijnom odbore Verejná správa

d) údaje o doterajšom zamestnaní a pracovnom zaradení:

2004            2006 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, 
Bratislava, hlavný radca 

2006  doteraz Mesto Nitra, Mestský úrad, odbor sociálnych 
služieb, dočasne poverená výkonom funkcie 
vedúci odboru sociálnych služieb

e) informácie o bezúhonnosti:
Menovaná spĺňa predpoklady na vykonávanie verejnej služby v súlade s § 3  zákona        
č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších zmien 
a doplnkov . Na základe  predloženého Výpisu z registra trestov zo dňa 17.4.2015 nemá 
záznam v Registri trestov GP SR.

f) dôvody, prečo sa zamestnanec navrhuje do funkcie:
Dňa 12.5.2015 sa uskutočnilo výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa 
príspevkovej organizácie Správy zariadení sociálnych služieb. Na základe výsledkov 
výberového konania komisia pre výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa 
príspevkovej organizácie  Správy zariadení sociálnych služieb  mi odporučila  predložiť 
Mestskému zastupiteľstvu v Nitre návrh na menovanie do funkcie riaditeľa príspevkovej 
organizácie Správy zariadení sociálnych služieb Ing. Zuzanu Jančovičovú . Menovaná má 
predpoklad na úspešné zvládnutie funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie Správy 
zariadení sociálnych služieb vzhľadom na doterajšie pracovné skúsenosti a odbornosť.




