
Zápisnica 
zo zasadnutia výberovej komisie na pracovnú funkciu vedúci odboru sociálnych vecí 
a bytovej politiky konaného dňa 26. októbra 2011 
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. Pohovor s uchádzačmi   
4. Vyhodnotenie  
5. Záver 

 
K bodu 1 
 Predsedníčka výberovej komisie p. Darina Repaská v úvode privítala všetkých 
prítomných a oboznámila prítomných členove komisie, že na post vedúceho odboru 
sociálnych vecí a bytovej politiky sa prihlásili 6 uchádzači /uvedení sú v abecednom poradí/: 

1. Mgr. Renáta Hencelová 

2. Mgr. Mária Šagátová 

3. Mgr. Jana Schlosárová 

4. Mgr. Marcela Tomášiková 

5. Ing. Katarína Valková 

6. Bc. Petra Závatzká 

Na výberové konanie Mgr. Šagátová sa nedostavila a Bc. Petra Závatzká nesplnila podmienky 
vypísané výberovým konaním. 
K bodu 2 
     Komisia stanovila spôsob a kritéria hodnotenia uchádzačov  o zamestnanie  nasledovne: 

a. na pohovor budú uchádzači na post vedúceho odboru sociálnych vecí a bytovej 
politiky volaní  na základe losovania  

b. uchádzači o post vedúceho odboru budú: 
- prezentovať svoj návrh koncepcie činnosti odboru sociálnych vecí a rodiny 
- odpovedať na  otázky členov komisie výberového konania 

c. hodnotenie uchádzačov: každý člen výberovej komisie určí poradie uchádzačov 1. – 
4. miesto v poradí, súčet jednotlivých poradí urči poradie uchádzačov 
o zamestnanie,  pri rovnosti bodov rozhoduje o poradí predsedníčka výberovej 
komisie 

     Komisia odporúča v prípade neprijatia miesta úspešným uchádzačom o zamestnanie 
postupuje    ďalší v poradí  
k bodu 3 
     Podľa stanovených kritérií /prezentácia návrhu koncepcie činnosti odboru sociálnych vecí 
a rodiny, odpovede na otázky kladené členmi komisie výberového konania/ bol prevedený 
pohovor s uchádzačmi na post vedúceho odboru sociálnych vecí a bytovej politiky 
v nasledovnom poradí: 

1. Ing. Valková Katarína 



2. Mgr. Tomášiková Marcela 

3. Mgr. Jana Schlosárová 

4. Mgr. Renáta Hencelová 

 
K bodu 4 
     Členovia komisie výberového konania na základe dosiahnutých bodov stanovili 
nasledovné poradie uchádzačov o post na výkon funkcie vedúceho odboru sociálnych vecí 
a bytovej politiky: 

1. Ing. Katarína Valková     9 bodov 

2. Mgr. Renáta Hencelová  10 bodov 

3. Mgr. Marcela Tomášiková 13 bodov 

4. Mgr. Jana Schlosárová  18 bodov  

   
K bodu 5    
      V závere sa predsedníčka výberovej komisie poďakovala všetkým prítomným za účasť 
a ukončila zasadnutie komisie výberového konania. 
 
 
V Rožňave 26.10.2011 
 
Členovia výberového konania: 
1. Darina Repaská 
2. Mgr. Dionýz Kemény 
3. Ing. Ján Lach 
4. JUDr. Erika Mihaliková 
5. Bc. Ľudmila Černická 
 

 
Zápisnicu napísala: M. Sándorová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


