
Z á p i s n i c a
zo zasadnutia pracovnej skupiny na pracovnú pozíciu „Hlavný architekt mesta 
Rožňava“ konané dňa 24.4.2018 v zasadačke MsÚ v Rožňave o 10.00 hod.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie a oboznámenie prítomných so žiadosťami uchádzačov o zamestnanie  
2. Stanovenie spôsobu a kritérií hodnotenia uchádzačov o zamestnanie     
3. Oboznámenie uchádzačov o zamestnanie so spôsobom prevedenia pohovoru
4. Pohovor s uchádzačmi  
5. Vyhodnotenie
6. Záver

K bodu 1

Predseda   pracovnej  skupiny  p.  Pavol  Burdiga   v úvode  privítal  všetkých  prítomných 
a oboznámil prítomných členov pracovnej skupiny, že na pracovnú pozíciu „Hlavný architekt mesta 
Rožňava“  sa prihlásili 2  uchádzači o zamestnanie., Pohovoru sa zúčastnil 1 uchádzač. Uchádzač Ing. 
arch.  Roman  Škantár  nepredložil  ani  v dodatočnej  lehote  „Víziu  rozvoja  mesta  s urbanistickou 
koncepciou  územného rozvoja  mesta  a jeho  spádovej  aglomerácie“,  preto  ho  komisia  nepripustila 
k pohovoru.

K bodu 2

     Komisia stanovila spôsob a kritéria hodnotenia uchádzačov  o zamestnanie  nasledovne:

uchádzač o zamestnanie sa bude prezentovať nasledovne:

- stručný profesijný životopis
- predstava o pracovnej pozícii
- predloží  víziu  rozvoja  mesta  s urbanistickou  koncepciou  územného  rozvoja  mesta 

a jeho spádovej aglomerácie
- odpovede na otázky členov pracovnej skupiny

k bodu 3

       P. Pavol Burdiga oboznámil uchádzača so spôsobom prevedenia pohovoru

k bodu 4

      Podľa stanovených kritérií  bol vykonaný pohovor s prítomným uchádzačom.

      O výsledku pohovoru bol uchádzač o pracovnú pozíciu „Hlavný architekt mesta Rožňava“  ústne 
informovaný.  Podrobnosti  týkajúce  sa  výkonu  činnosti  a spôsobu  odmeňovania  budú  predmetom 
osobitného rokovania s vedením mesta.



K bodu 5

     Členovia pracovnej skupiny hlasovali zdvihnutím ruky nasledovne: 
za   :        7
proti:        0
zdržal sa: 0

odporučili prijať na pracovnú pozíciu „Hlavný architekt mesta Rožňavy“
Ing. arch. Petra Tešlára

     

K bodu 5   

      V závere sa predseda  pracovnej skupiny sa  poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil 
zasadnutie.

V Rožňave 24.4.2018

Členovia výberového konania:

Pavol Burdiga         ..............................................
Ing. Peter Marko ..............................................
JUDr. Erika Mihaliková ..............................................
Ľudovít Kossuth ..............................................
Ing. Frantiiek Porubán ..............................................
Ing. Ján Lach ..............................................
Ing. arch. Peter Bischof ..............................................

Zápisnicu napísala:  M. Sándorová


