
Zápisnica 

zo zasadnutia výberového konania na pracovnú pozíciu konateľ spoločnosti 

Mestské televízne štúdio s.r.o Rožňava konaného dňa 8. septembra 2016 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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. Prezentácia uchádzačov o zamestnanie 

5. Vyhodnotenie  

6. Záver 

 

K bodu 1 

 Predseda komisie výberového konania Ing. Karol Kováč v úvode privítal všetkých prítomných 

a oboznámil prítomných členov komisie VK, že na pracovnú pozíciu konateľ spoločnosti Mestské 

televízne štúdiu s.r.o Rožňava sa prihlásili 2 uchádzačky: Ing. Babette Viktória Juhás a Bc. Martina 

Molčanová. Zároveň obe uchádzačky boli vyzvané na predloženie vlastného projektu riadenia 

spoločnosti, najneskôr v deň výberového konania. Predseda komisie výberového konania skonštatoval, 

že Ing. Babette Viktória Juhás svoju neprítomnosť ospravedlnila. 

K bodu 2 

     Komisia stanovila kritéria, na základe ktorých: 

a. nakoľko výberového konania sa zúčastnila len jedna uchádzačka, poradie sa neurčovalo 

b. uchádzačka o pracovnú pozíciu sa prezentovala nasledovne: 
- oboznámila prítomných: 

 so stručným  profesijným  životopisom  

 so svojou predstavou o pracovnej pozícii a prezentovali vlastný projekt 
riadenia spoločnosti 

 odpovedali na otázky členov pracovnej skupiny 
c. členovia výberového konania sa dohodli, že o  výsledku výberového konania budú hlasovať 

 

k bodu 3 

       Predseda výberovej komisie privítal uchádzačku na pracovnú pozíciu konateľ spoločnosti 

Mestského televízneho štúdia a oboznámil ju s priebehom výberového konania a zároveň  aj o tom,  že 

o výsledku výberového bude písomne informovaná. 

 

k bodu 4 

      Uchádzačka o pracovnú pozíciu konateľa MTŠ sa prezentovala podľa stanovených kritérií  

uvedených v bode 2. 

 



K bodu 5 

     Členovia komisie výberového konania  na základe predložených dokladov a na základe prezentácie 

vlastného projektu riadenia spoločnosti hlasovali zdvihnutím ruky nasledovne: 

Za    :  4 členovia výberovej komisie 

Zdržal sa : 1člen výberovej komisie 

     Uchádzačkou Ing. Babette Viktória Juhász sa nezaoberala, nakoľko výberového konania sa 

nezúčastnila a ani nesplnila / nedodaním požadovaných dokladov/ podmienky výberového konania.  

 

Úspešnou uchádzačkou sa stala: 

Bc. Martina Molčanová 

       

K bodu 6   

      V závere predseda  komisie výberového konania poďakoval sa  všetkým prítomným za účasť 

a ukončil zasadnutie. 

V Rožňave 8.9.2016 

 

Členovia výberového konania: 

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

Zoltán Beke  .............................................. 

Peter Benedikty ............................................. 

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

Ing. Karol Kováč .............................................. 

 

 

 

Zápisnicu napísala: M. Sándorová           

 

 

 

 


