
Zápisnica 
zo zasadnutia výberovej komisie na riešenie prijímania 

zamestnancov do pracovného pomeru na základe oznámenia 
o voľnom pracovnom mieste konané dňa 23.2.2011 

--------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
 
Program:     
 
1. Privítanie 
2. Posúdenie žiadostí 
3. Vyhodnotenie 
4. Záver 
 
1. Privítanie 
 
      Pán prednosta Ing. Ján Štefan, predseda výberovej komisie privítal členov výberovej 
komisie na pracovné pozície: 
a/ pochôdzkar na kúpalisku 
b/ pomocná sila v Školskej jedálni v Rožňave, Ul. Ernesta Rótha 
 
Pracovné miesta sa uvoľnia od 1.3.2011. Členovia komisie sa dohodli, že hlasovanie bude 
zdvihnutím ruky, za každú pracovnú pozíciu zvlášť. 
 
2. Posúdenie žiadostí 
 
     Členovia komisie sa dohodli, že na uvedené pracovné pozície nebude prevedený osobný 
pohovor – posúdia sa podané žiadosti s predloženými dokladmi. 
 

     a/ pracovná pozícia - pochôdzkar 
 
Na uvedenú pracovnú pozíciu bolo potrebné predložiť: 

• doklad o vedení v evidencii na ÚPSVaR najmenej 3 mesiace 
• stručný profesijný životopis 
• súhlas na použitie osobných údajov v zmysle § 7 zákona č. 428/20021 Z.z. o ochrane 

osobných údajov 
V období od 1.8.2010 boli evidované 3 žiadosti a v čase vypísania oznamu o voľných 
pracovných miestach /od 1.2.2011 do 15.2.2011/ sa prihlásilo 7 uchádzačov o zamestnanie. 
Z 10 uchádzačov o zamestnanie predložili požadované doklady 3 uchádzači o zamestnanie 
a to: 
     1. František Čáki 
     2. Robert Kečmárik 
     3. Peter Tverďák 
3. Vyhodnotenie 
 
Členovia výberovej komisie hlasovali so zdvihnutím ruky nasledovne: 



Meno uchádzača o zamestnanie 
 

Počet hlasov 

František Čáki 
 

0 

Robert Kečmárik 
 

3 

Peter Tverďák 
 

0 

 
   Na základe uvedených skutočností komisia odporúča prijať do zamestnania ako 
pochôdzkara: 
 
   Roberta Kečmárika 
 
 

b/ pomocná sila v Školskej jedálni, Rožňava, Ul. Ernesta Rotha 
 
 
Na uvedenú pracovnú pozíciu bolo potrebné predložiť: 
 

• doklady o vzdelaní a osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie 
epidemiologicky závažnej činnosti v spoločnom stravovaní 

• zdravotný preukaz pracovníka v potravinárstve 

• stručný profesijný životopis 

• súhlas na použitie osobných údajov v zmysle § 7 zákona 428/2002 Z.z. o ochrane 
osobných údajov 

 

V období od 1.8.2010 bolo evidovaných 13 žiadostí a v čase vypísania oznamu o voľných 
pracovných miestach /od 1.2.2011 do 15.2.2011/ sa prihlásilo 5 uchádzačov o zamestnanie. 
Z 18 uchádzačov o zamestnanie predložili požadované doklady 2 uchádzačky o zamestnanie 
a to: 

 

1. Petra Domiková 

2. Katarína Kinyišková 

 

3. Vyhodnotenie 

 

      Členovia výberovej komisie hlasovali zdvihnutím ruky nasledovne: 

 



Meno uchádzača o zamestnanie Počet hlasov 

Petra Domiková 3 

Katarína Kinyišková 0 

 

Na základe uvedených skutočností komisia odporúča prijať do zamestnania ako pomocnú silu 
v ŠJ Ul. Ernesta Rotha v Rožňave: 

 

Petru Domikovú 

 

4. Záver 

     V závere sa predseda komisie poďakoval všetkým za účasť a zasadnutia ukončil. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


