
Zápisnica 
z pracovného pohovoru  na základe oznamu o voľnom pracovnom mieste na 
pracovnú pozíciu kurič - údržbár s miestom výkonu práce  MŠ E. Rotha a Ul. 
krátka v Rožňave ,  konaného dňa 4. júna 2015 

 
Prítomní:   podľa prezenčnej listiny 

 

Program:   

1. Otvorenie a oboznámenie prítomných so žiadosťami uchádzačov o zamestnanie          
2. Osobný pohovor  
3. Záver 
 

k bodu 1 

       PaedDr. Jana Mičudová, predsedníčka pracovnej skupiny otvorila zasadnutie, ktoré bolo 

uskutočnené na základe oznamu o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu kurič – 

údržbár v Materských školách Ul. E. Rótha a Ul. krátka v Rožňave.  

      Zároveň oboznámil prítomných, že na pracovnú pozíciu kurič - údržbár na uvedené 

materské školy  bolo možné prihlásiť sa do 22.5.2015. 

      V období od vyvesenia oznamu o voľnom pracovnom mieste sa na pracovnú pozíciu 

kurič – údržbár  prihlásili 6 uchádzači o zamestnanie, z toho 4 uchádzači nepredložili všetky 

doklady, ktoré boli uvedené na ozname o voľnom pracovnom mieste /súhlas na použitie 

osobných údajov, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, doklad o vzdelaní – 1 uchádzač, 

doklad o zdravotnej spôsobilosti – 1 uchádzač, súhlas na použitie osobných údajov, 

potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti – 1 uchádzač, a 1 uchádzač súhlas na použitie 

osobných údajov, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, doklad o vzdelaní, profesionálny 

životopis/. Na pracovný pohovor boli pozvaní len tí uchádzači, ktorí predložili všetky 

požadované doklady uvedené na oznámení o voľnom pracovnom mieste a to: 

1. Albert František 

2. Kóňa Vladimír 

K bodu 2 

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

o voľnom pracovnom mieste a po dôkladnom zvážení odporúča prijať do zamestnania  

       Františka Alberta 

 

V prípade neprijatia miesta alebo predčasného skončenia pracovného pomeru vybraným 

zamestnancom, pracovná skupina odporúča určiť náhradníka: 

 

     Vladmíra Kóňu 

 

k bodu 3 

      V závere  sa PaedDr. Janka Mičudová, predsedníčka  pracovnej skupiny  poďakovala  za 

účasť všetkým prítomným. 

 

Podpisy členov pracovnej skupiny:   PaedDr. Janka Mičudová           ............................... 
     Ing. Jolana Zatrochová                    ................................   
                          Alica Benediktyová            ................................ 
zapísala: M. Sándorová 



Oznam  
o uskutočnení pracovného pohovoru  na základe oznamu 
o voľnom pracovnom mieste na pracovnú  pozíciu 
upratovačka v MŠ v Rožňave Ul. E.Rotha s vyučovacím  
jazykom maďarským a v MŠ v Rožňave na Štítnickej ulici  
konaného dňa 4.6.2015 

 

 
Prítomní:   PaedDr. Janka Mičudová  

  Ing. Jolana Zatrochová 

  Iveta Balázsová 

Program:   

 Otvorenie a oboznámenie prítomných so žiadosťami uchádzačov o zamestnanie          
 Pohovor s uchádzačkami o zamestnanie 
 Záver 
 

k bodu 1 

PaedDr. Janka Mičudová, predsedníčka pracovnej skupiny otvorila zasadnutie, ktoré 

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

upratovačka v MŠ Ul. E. Rotha s vyučovacím  jazykom maďarským a v MŠ v Rožňave na 

Štítnickej ulici. 

      Zároveň oboznámila prítomných, že na pracovnú pozíciu upratovačky na vyššie uvedené 

materské školy bolo možné prihlásiť sa do 22.5.2015. Na pracovnú pozíciu upratovačky sa 

prihlásilo celkom 12 uchádzačiek o zamestnanie, z toho 3 uchádzačky nepredložili všetky 

požadované doklady,  ktoré boli uvedené na ozname o voľnom pracovnom mieste /v 2 

prípadoch chýbal profesionálny životopis, súhlas na použitie osobných údajov a doklad 

o zdravotnej spôsobilosti, v 1 prípade chýbal súhlas na použitie osobných údajov a doklad 

o zdravotnej spôsobilosti/. Tieto tri uchádzačky neboli pozvané na pracovný pohovor. 

Pracovného pohovoru sa zúčastnili všetky uchádzačky o zamestnanie /uvedené 

v abecednom poradí/:    

1. Renáta Ćičatková 

2. Beáta  Gubeková 

3. Zuzana Lőrinczová 

4. Dana Maková 

5. Monika Pakesová 

6. Lucia Szabadošová 

7. Darina Temesiová 

8. Miriama Tóthová 

9. Mária Valisková 

K bodu 2 

       Uchádzačky o zamestnanie v rámci osobného pohovoru sa predstavili, uviedli svoje 

pracovné skúsenosti ako aj svoje predstavy o práci. 



      Pracovná skupina na základe osobného pohovoru a splnenia všetkých kritérií, ktoré boli 

uvedené na ozname o voľnom pracovnom mieste navrhujú prijať do pracovného pomeru: 

Miriamu Tóthovú 

 

     V prípade neprijatia pracovného miesta, skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe 

úspešnou uchádzačkou o zamestnanie alebo v prípade potreby zastupovania na iných 

materských školách pracovná skupina odporúča nasledovné poradie náhradníčok : 

1. Renáta Čičatková 

2. Mária Valisková 

3. Dana Maková 

4. Darina Temesiová 

 

k bodu 3 

      V závere  sa PaedDr. Janka Mičudová poďakovala  všetkým prítomným  za účasť. 

 

 

 

 

zapísala: M. Sándorová 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


