
Zápisnica 

z pracovného pohovoru na pracovnú pozíciu projektový manažér, konané dňa 

26.5.2015 v zasadačke MsÚ v Rožňave o 09.00 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 

členov pracovnej skupiny a oboznámil ich, že na pracovnú pozíciu projektový manažér sa 

prihlásili 8 uchádzači o zamestnanie. Z toho 3 uchádzači nepredložili potvrdenie o zdravotnej 

spôsobilosti na výkon pracovnej pozície. Na základe odporúčania pracovnej skupiny boli 

pozvaní na pracovné zasadnutie. Pohovoru sa môžu zúčastniť v prípade predloženia 

chýbajúceho dokladu v deň pracovného pohovoru.  

Pohovoru sa zúčastnili 4 uchádzači o zamestnanie. 

Zoznam uchádzačov v abecednom poradí: 

1. Mgr. Lenka Bischof, PhD. – ospravedlnila sa 
2. Mgr. Miroslava Glassová   – nedostavila sa 
3. RNDr. Štefan Jančovič 
4. Ing. Jarmila Jánošíková 
5. Ing. Peter Majorčík 
6. Ing. Ingrid Némethová      – nedostavila sa 
7. Mgr. Tomáš Molnár   – ospravedlnil sa 
8. RNDr. Etela Szóratiová 

 

K bodu 2 

     Komisia stanovila spôsob a kritéria hodnotenia uchádzačov  o zamestnanie  nasledovne: 

a) uchádzači sa pohovoru zúčastnia v abecednom poradí 
b) uchádzači o zamestnanie sa budú prezentovať nasledovne: 

- stručný profesijný životopis 
- predstava o pracovnej pozícii 
- skúsenosti z oblasti prípravy projektov   
- odpovede na otázky členov pracovnej skupiny 

 

k bodu 3 

Predseda pracovnej skupiny, p. Pavol Burdiga oboznámil uchádzačov o zamestnanie 

o spôsobe svojej prezentácie - viď bod 2 

 

 



k bodu 4 

      Podľa stanovených kritérií  bol vykonaný pohovor s každým prítomným uchádzačom. 

Uchádzači o zamestnanie oboznámili členov pracovnej skupiny so svojim profesijným 

životopisom, o svojej predstave o pracovnej pozícii, odpovedali na otázky členov pracovnej 

skupiny a uchádzači, ktorí mali skúsenosti z oblasti prípravy projektov – poskytli bližšie 

informácie z oblasti projektov, na ktorých sa podieľali. 

     Zároveň uchádzačom o zamestnanie bolo oznámené, že o výsledku pohovoru budú písomne 

informovaní. 

 k bodu 5 

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

o voľnom pracovnom mieste, po osobnom pohovore s jednotlivými uchádzačmi o zamestnanie 

a po dôkladnom zvážení odporúča prijať do zamestnania: 

Ing. Jarmilu Jánošíkovú   

 

K bodu 6   

      V závere sa predseda  pracovnej skupiny  poďakoval všetkým prítomným za účasť 

a ukončil zasadnutie. 

V Rožňave 26.5.2015 

Členovia výberového konania: 

Pavol Burdiga            .............................................. 

JUDr. Erika Mihaliková  .............................................. 

Ing. Juraj Balázs   .............................................. 

Ing. Monika Gecelovská  .............................................. 

Ing. Tímea Bodnárová  ...................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


