
Zápisnica 

z výberového konania na pracovné zaradenie terénny sociálny pracovník, 
konaného dňa 10. apríla 2013 v zasadačke MsÚ v Rožňave o 9,00 hod. 

 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 
Program:  1. Otvorenie 
                    2. Priebeh a kritériá hodnotenia výberového konania 
        3. Oboznámenie prítomných so žiadosťami uchádzačov o zamestnanie 
                    4. Pohovor s uchádzačmi 
                    5. Vyhodnotenie  
                    6. Záver 
 
k bodu 1 
         Ing. Katarína Valková / zástupkyňa za mesto Rožňava/ predsedníčka komisie 
výberového konania  privítala prítomných  /Mgr. Lýdiu Madáčovú, zást. za ÚPSVaR, PhDr. 
Tomáša Demočka zást. za FSR, Mgr. Mariana Feča zást. za ÚSV SR pre rómske komunity, 
zástupkyňu inej organizácie pôsobiacej v lokalite, ktorých činnosť sa týka sociálnej práce 
v lokalite: PhDr. Katarínu Borsodiovú DSS Jasanima a Ing. Martinu Jurákovú – pozorovateľku 
za ÚSV SR pre rómske komunity/ a oboznámila ich s programom a priebehom výberového 
konania, predmetom ktorého je výber 1 uchádzača o zamestnanie na post TSP. 
 
k bodu 2 

     Komisia stanovila spôsob a kritériá hodnotenia výberového konania, ktoré boli súhlasne 
prijaté. S uchádzačmi bude vykonaný osobný pohovor, budú odpovedať na otázky členov 
výberového konania.   Hlasovanie bude vykonané zdvihnutím ruky. 
   
k bodu 3 
     Ing. Katarína Valková, predsedníčka komisie VK oboznámila členov výberovej komisie 
s predloženými prihláškami uchádzačov. Na pracovnú pozíciu terénny sociálny pracovník sa 
prihlásili 4 uchádzači o zamestnanie,  2 uchádzačky sa nezúčastnili výberového konania a 1 
uchádzačka sa vzdala nakoľko nemá ukončené vzdelanie na VŠ I. stupňa a nepredložila ani 
výpis z registra trestov.  
Zoznam prihlásených na výberové konanie/uvedené v abecednom poradí/: 

1. Helena Hugyárová – nemá požadované vzdelanie 

2. Mgr. Simona Kelecsényi - neprítomná 

3. Mgr. Viera Samková - neprítomná 

4. Bc. Dávid Zsiga 

 

k bodu 4      
     Uchádzač o pracovnú  pozíciu sa predstavil, oboznámil prítomných so svojim profesijným 
životopisom  a odpovedal na otázky členov výberovej komisie.  
 
k bodu 5 
          Na základe ústneho pohovoru  s uchádzačom  o zamestnanie členovia komisie hlasovali 
v súlade so stanovenými kritériami uvedenými v bode 2 a určili uchádzača o zamestnanie na 
post terénneho sociálneho pracovnika 

Bc. Dávida Zsigu, 
s ktorým bude uzavretý pracovný pomer. 



 
k bodu 6 
      Ing. Katarína Valková, predsedníčka výberového konania v závere oznámila uchádzačom 
o    zamestnanie,    že    výsledky    výberového konania im budú oznámené písomnou formou 
a poďakovala všetkým prítomným za účasť. 
 
     Výberová komisia svojim podpisom zároveň prehlasuje nestrannosť a nezaujatosť voči 
uchádzačom o pracovnú pozíciu. 
 
 V Rožňave 10.4.2013 
 
 
Podpisy členov komisie výberového konania: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


