
Záznam zo zasadnutia pracovnej skupiny na základe oznamu o voľnom pracovnom 

mieste na pracovnú pozíciu pochôdzkar konaného dňa 26.4.2017 

 
Prítomní:  Pavol Burdiga, primátor mesta  

                                 JUDr. Judita Jakobejová, vedúca odboru všeobecnej a vnútornej správy  

          Mgr. Martin Mikolaj – SOR pre projekty, MOS 

           

 

Program:   

 

1. Otvorenie a oboznámenie prítomných so žiadosťami uchádzačov o zamestnanie          
2. Pohovor s uchádzačmi o zamestnanie 
3. Záver 

 

k bodu 1 

     Mgr. Martin Mikolaj otvoril zasadnutie pracovnej skupiny, ktoré bolo uskutočnené na 

základe oznamu o voľných  pracovných miestach na pracovnú pozíciu pochôdzkar, privítal 

všetkých prítomných a oboznámil ich so spôsobom prevedenia pracovného pohovoru. 

Zároveň informoval prítomných, že na  pracovnú pozíciu pochôdzkar sa mohli prihlásiť 

uchádzači o zamestnanie, ktorí sú vedení na ÚPSVaR v evidencii uchádzačov 

o zamestnanie. Do termínu doručenia prihlášky t.j. do 19.4.2017 na pracovnú pozíciu 

pochôdzkar bolo podaných 12 žiadostí. Do uvedeného počtu boli započítaní aj 5 uchádzači 

o zamestnanie, ktorí mali podanú žiadosť o prijatie do zamestnania na pracovnú pozíciu 

pochôdzkar pred zverejnením oznamu o voľnom pracovnom mieste a zároveň  boli vyzvaní 

na doplnenie dokladov uvedených na ozname o voľnom pracovnom mieste. Požadované 

doklady doplnili 3 uchádzači 

 

k bodu 2 

 

      Pracovného pohovoru sa zúčastnili 10 uchádzači. Pracovná skupina na základe 

predložených dokladov ako aj osobného pohovoru odporučila prijať na pracovnú pozíciu 

pochôdzkar: /zoznam úspešných uchádzačov o zamestnanie je uvedený v abecednom 

poradí/: 

1. Róbert Bukovič 
2. Juraj Gášpár 
3. Jozef Hagovský 
4. František Lázár 
5. Gabriel Ruman 
 

V prípade, ak niektorý z úspešných uchádzačov nezačne alebo ukončí pracovný pomer, 

pracovná skupina odporučila nasledovných náhradníkov /zoznam náhradníkov je 

uvedený v abecednom poradí/: 

1. Tomáš Adók 
2. Ján Kulik 
3. Július Polyák 

 

k bodu 3 



      V závere  sa Mgr. Martin Mikolaj, poďakoval  všetkým prítomným  za účasť na 
zasadnutí pracovnej skupiny. 
 

V Rožňave 26.4.2017 

 

 

Podpisy členov pracovnej skupiny: Pavol Burdiga 

              JUDr. Judita Jakobejová 

                                                        Mgr.. Martin Mikolaj 

 

 

 

 

 

 

 

napísala: M. Sándorová 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


