
Zápisnica 
z výberového konania na pracovné zaradenie 2 terénnych  sociálnych pracovníkov konaného dňa 
23.2.2016 v zasadačke MsÚ v Rožňave o 9,00 hod. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: 1. Otvorenie 

     2. Priebeh a kritéria hodnotenie výberového konania 

     3. Oboznámenie prítomných so žiadosťami uchádzačov o zamestnanie 

                  4. Pohovor s uchádzačmi 

                  5. Vyhodnotenie 

                  6. záver 

 

K bodu 1 

     Ing. Katarína Valková /zástupkyňa za mesto Rožňava/ zvolená členmi výberovej komisie za 

predsedníčku komisie výberového konania privítala prítomných členov výberovej komisie: Mgr. 

Štefana Katiho, PhD. za IA MPSVaR, Mgr. Patrika Lököša, za ÚPSVaR ako aj všetkých prítomných 

uchádzačov o zamestnanie a zároveň ich oboznámila s programom a priebehom výberového konanie, 

predmetom ktorého je výber 2 uchádzačov na pracovnú pozíciu terénny sociálny pracovník na dobu 

určitú od 1.3.2016 do 30.6.2019. Zástupca Úradu splnomocnenca Vlády SR pre RK sa výberového 

konania nezúčastnil, pričom svoju neúčasť ospravedlnil e-mailom.  Ing. Valková oznámila uchádzačom 

o zamestnanie, že výsledky výberového konania im budú oznámené písomnou formou po schválení 

IA MPSVaR. 

 

K bodu 2 

     Komisia stanovila spôsob a kritéria hodnotenia výberového konania, ktoré boli súhlasne prijaté. 

S uchádzačmi bude vykonaný osobný pohovor, budú odpovedať na otázky členov komisie 

výberového konania. 

 

K Bodu 3 

     Ing. Katarína Valková, predsedníčka komisie výberového konania oboznámila členov výberovej 

komisie s predloženými prihláškami uchádzačov. Na pracovnú pozíciu terénny sociálny pracovník sa 

prihlásili  4 uchádzači o zamestnanie. Na výberové konanie uchádzači o zamestnanie predložili všetky 

požadované doklady, pričom Bc.  Miroslav Oláh predložil potvrdenie zamestnávateľa  o vykonávaní 

sociálnej práce k 1.1.2015 / v súlade s § 45, ods. 2 zákona č. 219/2014 Z.z./ v deň realizácie 

výberového konania.  

Zoznam prihlásených na výberové konanie, ktorí splnili kvalifikačné predpoklady /uvedené 

v abecednom poradí/: 

1. Mgr. Katarína Hajdúová 

2. Bc. Miroslav Oláh 

3. Mgr. Stela Urbánová 

4. Mgr. Dávid Zsiga 

 

K bodu 4 

     Jednotliví uchádzači o pracovnú pozíciu sa predstavili, oboznámili prítomných so svojim 

profesijným životopisom. Pri osobnom pohovore účastníci odpovedali na otázky členov výberovej 



komisie. Členovia komisie výberového konania posudzovali zaslané doklady, ako aj osobné a odborné 

predpoklady uchádzača pre výkon práce na pozíciu na terénneho sociálneho pracovníka. 

 

K bodu 5 

     Na základe ústneho pohovoru s uchádzačmi o zamestnanie členovia komisie jednohlasne určili 

v súlade so stanovenými kritériami uvedenými v bode 2 dvoch úspešných uchádzačov o zamestnanie 

na pracovnú pozíciu terénneho sociálneho pracovníka, s ktorými bude uzavretý pracovný pomer na 

dobu určitú od 01.03.2016 do 30.6.2019 a to: 

1. Mgr. Stela Urbánová – spĺňa kvalifikačné predpoklady a výberové kritéria 

2. Mgr. Dávid Zsiga – spĺňa kvalifikačné predpoklady a výberové kritéria 

     V prípade, ak niektorý z úspešných uchádzačov nezačne alebo prestane pozíciu vykonávať do doby 

6 mesiacov odo dňa výberového konania - komisia nenavrhla žiadneho náhradníka. 

 

K bodu 6 

     Voči procesu a výsledkom výberového konania neboli vznesené žiadne písomné, resp. ústne 

pripomienky a námietky. Členovia výberovej komisie si zápisnicu o výsledkoch výberového konania 

prečítali a na znak súhlasu podpísali. 

          Výberová komisia svojim podpisom zároveň prehlasuje nestrannosť a nezaujatosť voči 

uchádzačom o pracovnú pozíciu, ktorú členovia výberovej komisie deklarovali ústne na začiatku 

výberového konania. Zároveň boli skontrolované poverenia členov výberovej komisie. 

 

V Rožňave 23.2.2016 

 

Podpisy členov komisie výberového konania: 

Ing. Katarína Valková, za mesto Rožňava  ......................................... 

Mgr. Štefan Kati, PhD. za IA MPSVR SR      ......................................... 

Mgr. Patrik Lököš, za ÚPSVaR Rožňava     ......................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zápisnica 
z výberového konania na pracovné zaradenie 2 terénnych pracovníkov konaného dňa 23.2.2016 
v zasadačke MsÚ v Rožňave o 9,00 hod. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: 1. Otvorenie 

     2. Priebeh a kritéria hodnotenie výberového konania 

     3. Oboznámenie prítomných so žiadosťami uchádzačov o zamestnanie 

                  4. Pohovor s uchádzačmi 

                  5. Vyhodnotenie 

                  6. záver 

 

K bodu 1 

     Ing. Katarína Valková /zástupkyňa za mesto Rožňava/ zvolená členmi výberovej komisie za 

predsedníčku komisie výberového konania privítala prítomných členov výberovej komisie: Mgr. 

Štefana Katiho,PhD. za IA MPSVaR, Mgr. Patrika Lököša za ÚPSVaR ako aj všetkých prítomných 

uchádzačov o zamestnanie a zároveň ich oboznámila s programom a priebehom výberového konania, 

predmetom ktorého je výber 2 uchádzačov na pracovnú pozíciu terénny pracovník na dobu určitú od 

1.3.2016 do 30.6.2019. Zástupca Úradu splnomocnenca Vlády SR pre RK sa výberového konania 

nezúčastnil, pričom svoju neúčasť ospravedlnil e-mailom. Ing. Valková oznámila uchádzačom 

o zamestnanie, že výsledky výberového konania im budú oznámené písomnou formou po schválení 

IA MPSVaR.  

 

K bodu 2 

     Komisia stanovila spôsob a kritéria hodnotenia výberového konania, ktoré boli súhlasne prijaté. 

S uchádzačmi bude vykonaný osobný pohovor, budú odpovedať na otázky členov komisie 

výberového konania.  

 

K Bodu 3 

     Ing. Katarína Valková, predsedníčka komisie výberového konania oboznámila členov výberovej 

komisie s predloženými prihláškami uchádzačov. Na pracovnú pozíciu terénny pracovník sa prihlásili  

10  uchádzači o zamestnanie. Na výberové konanie uchádzači o zamestnanie predložili všetky 

požadované doklady. Výberového konania sa nezúčastnili 2 uchádzači a to: Juraj Gáspár a Bc. Orsolya 

Gáspárová 

Zoznam prihlásených na výberové konanie, ktorí splnili kvalifikačné predpoklady /uvedené 

v abecednom poradí/: 

1. Juraj Ádám 

2. Lucia Csuporiová 

3. Juraj Gáspár 

4. Bc. Orsolya Gáspárová 

5. Dorota Gažiová 

6. František Landori 

7. Bc. Valéria Ruszóová 

8. Bc. Miroslava Turcsányiová 



9. Janette Violová 

10. Rudolf Žiga 

 

K bodu 4 

     Jednotliví uchádzači o pracovnú pozíciu sa predstavili, oboznámili prítomných so svojim 

profesijným životopisom. Pri osobnom pohovore účastníci odpovedali na otázky členov výberovej 

komisie. Členovia komisie výberového konania posudzovali zaslané doklady, ako aj osobné a odborné 

predpoklady uchádzača pre výkon práce na pozíciu na terénneho pracovníka. 

 

K bodu 5 

     Na základe ústneho pohovoru s uchádzačmi o zamestnanie členovia komisie jednohlasne určili  

v súlade so stanovenými kritériami uvedenými v bode 2 dvoch  úspešných uchádzačov o zamestnanie 

na pracovnú pozíciu terénneho pracovníka, s ktorými bude uzavretý pracovný pomer na dobu určitú 

od 01.03.2016 do 30.6.2019 a to: 

1. Lucia Csuporiová – spĺňa kvalifikačné predpoklady a výberové kritéria 

2. Bc. Valéria Ruszóová – spĺňa kvalifikačné predpoklady a výberové kritéria 

 

     V prípade, ak niektorý  z úspešných uchádzačov nezačne alebo prestane pozíciu vykonávať do 

doby 6 mesiacov odo dňa výberového konania, určila komisia 1 náhradníka na pozíciu terénneho 

pracovníka, konkrétne: 

1. Juraj Ádám – spĺňa kvalifikačné predpoklady a výberové kritéria 

 

K bodu 6 

     Voči procesu a výsledkom výberového konania neboli vznesené žiadne písomné, resp. ústne 

pripomienky a námietky. Členovia výberovej komisie si zápisnicu o výsledkoch výberového konania 

prečítali a na znak súhlasu podpísali. 

 

     Výberová komisia svojim podpisom zároveň prehlasuje nestrannosť a nezaujatosť voči 

uchádzačom o pracovnú pozíciu, ktorú členovia výberovej komisie deklarovali ústne na začiatku 

výberového konania. Zároveň boli skontrolované poverenia členov výberovej komisie. 

 

V Rožňave 23.2.2016 

 

Podpisy členov komisie výberového konania: 

Ing. Katarína Valková, za mesto Rožňava  ......................................... 

Mgr. Štefan Kati, PhD. za IA MPSVR SR      ......................................... 

Mgr. Patrik Lököš, za ÚPSVaR Rožňava     ......................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 


