
Zápisnica 
zo zasadnutia pracovnej skupiny uskutočnenej na základe 
oznamu  o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu 
účtovník  konaného dňa 19. októbra 2017 
 
Prítomní:   podľa prezenčnej listiny 

  

Program: 

1. Otvorenie  

2. Overenie zručností uchádzačov o zamestnanie: 

a/ písomný test 

b/ ústny pohovor /v abecednom poradí/ 

3. vyhodnotenie pracovného pohovoru 

4. záver 

 
k bodu 1 

       Ing. Klára Leskovjanská, predsedníčka pracovnej skupiny otvorila  a viedla zasadnutie, 

ktoré bolo uskutočnené na základe oznamu o voľnom pracovnom mieste na pracovnú 

pozíciu účtovník.  Ide o pracovné miesto na dobu určitú s možnosťou predĺženia pracovného 

pomeru na dobu neurčitú. 

      Zároveň oboznámila  prítomných, že na pracovnú pozíciu účtovníka bolo možné prihlásiť 

sa do 13.10.2017. 

      Na pracovnú pozíciu účtovníka od vyvesenia oznamu o voľnom pracovnom mieste sa 

prihlásilo 9 uchádzačiek o zamestnanie. Tri uchádzačky neboli pozvané na pracovný 

pohovor, nakoľko ani po výzve nepredložili požadované doklady. Na pracovný pohovor bolo 

pozvaných 6 uchádzačiek o zamestnanie. 

 

K bodu 2 

       Uchádzačky na pracovnú pozíciu účtovník boli oboznámené so spôsobom overenia ich 

zručností  /písomný test,  ústny pohovor, / a zároveň im bolo oznámené, že poradie ústneho 

pohovoru sa uskutoční v abecednom poradí.   Zároveň im bolo oznámené, že o výsledku 

pracovného pohovoru budú písomne oboznámené.      

 

     a/ Uchádzačky o zamestnania pristúpili k písomným testom, na ktorý mali určený časový 

limit 30 minút 

     b/ Po oprave písomných testov sa pristúpilo k ústnemu pohovoru. Uchádzačky 

o pracovnú pozíciu odpovedali na otázky dané členkami pracovnej skupiny. 

K bodu 5 

      Pracovná skupina na základe splnenia všetkých kritérií, ktoré boli uvedené na ozname 

o voľnom pracovnom mieste a na základe ústneho pohovoru odporúča prijať do 

zamestnania: 

1. Katarínu Fafrákovú 



 

Ako náhradníčku odporúča:: 

 

1. Janku Farkašovskú 

 

      Na základe oznámenia zamestnankyne, že začiatkom budúceho roka odchádza na 

materskú dovolenku, pracovná skupina z predložených prihlášok odporúča prijať na 

zastupovanie počas materskej dovolenky: 

 

Mgr. Simonu Mésznerovú na pracovnú pozíciu SOR pre správu KOaDSO 

 

k bobu 3 

     V závere sa predsedníčka pracovnej skupiny poďakovala všetkým prítomným za účasť. 

 

Podpisy členov pracovnej skupiny:  

 Ing. Erika Leskovjanská      ........................................... 

Ing. Klára Leskovjanská       ........................................... 

Mária Sándorová  ......................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 


