
Zápisnica 
 
zo zasadnutia  výberového konania na pracovnú pozíciu príslušník mestskej polície, 
konaného dňa 19.1.2012 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 

1. Otvorenie  
a) privítanie 
b) oboznámenie  členov výberového konania s programom výberového konania 
c) oboznámenie členov výberovej komisie s predloženými dokladmi uchádzačov 

o zamestnanie 
d) oboznámenie uchádzačov o zamestnanie s priebehom výberového konania 

2. Písomné testy 
3. vyhodnotenie písomných testov 
4. psychologické testy 
5. ústny pohovor /losovanie/ 
6. vyhodnotenie výberového 
7. záver 

 
Priebeh zasadnutia: 
 
k bodu 1a/ 
     Výberové konanie na pracovnú pozíciu príslušník mestskej polície otvoril a viedol 
náčelník mestskej polície Ing. Robert Temesi, ktorí v úvode privítal prítomných 
k bodu 1b/ 
     Predseda výberovej komisie Ing. Temesi oboznámil členov výberovej komisie 
s programom výberového konania, ktorí s predloženým návrhom programu súhlasili. 
 
k bodu 1c/ 
     Ing. Temesi oboznámil prítomných, že na výberové konanie sa prihlásili 27 uchádzači 
o zamestnanie, z toho bolo prítomných 24  uchádzačov, 1 písomne oznámil, že sa nezúčastní 
výberového konania, a 2 sa nezúčastnili  výberového konania.  
 Nakoľko jeden uchádzač nepredložil výpis z registra trestov z výberového konania bol 
vylúčený, to znamená, že písomný test písali 23 uchádzači o zamestnanie. 
    
k bodu 1d/ 
      Uchádzači na pracovnú pozíciu príslušník mestskej polície boli oboznámení so spôsobom 
overenia ich zručností  a zároveň im bolo oznámené, že poradie ústneho pohovoru sa 
uskutoční na základe losovania.  
 
k bodu 2 
     Uchádzači o zamestnania pristúpili k písomným testom, na ktorý mali určený časový limit 
25 minút 
 
 
 



k bodu 3 
     Členovia výberovej komisie stanovili, že na psychologické testy postupujú tí, ktorí 
dosiahnu 21 bodov. 
     Po vyhodnotení písomných testov, do  ďalšieho kola postúpilo 16 uchádzačov 
o zamestnanie. Tým, ktorí nepostúpili do ďalšieho kola boli vrátené provopisy predložených 
dokladov. 
 
k bodu 4 
     16 uchádzači o pracovnú pozíciu pristúpili k psychologickým testom. Na základe 
výsledkov  postúpili  na ústny pohovor  4 uchádzači. 
 
k bodu 5 
     Poradie na ústny pohovor bol prevedený losovaním.  Uchádzači o  zamestnanie odpovedali 
na otázky členov výberového konania. V závere im bolo oznámené, že výsledok výberového 
konania dostanú písomne. 
 
k bodu 6 
     Na základe písomných testov, psychologických testov a ústneho pohovoru bolo stanovené 
nasledovné poradie: 

1. Mgr. Ján Horváth  
2. Bc. Marián Halko 
3. Attila Lázár 
4. Denisa Placsková. 

 
k bodu 7 
      V závere Ing. Temesi, predseda výberovej komisie sa poďakoval prítomným za účasť 
a ukončil výberové konanie. 
 
V Rožňave 19.1.2012 
 
Ing. Robert Temesi 
Darina Repaská 
Pavol Prívozník 
Mgr. Juraj Halyák 
Peter Džačár 
Ing. Andrej Olexa   
nadpor. Ing. Radoslav Znak    
 
 
 
 
Zápisnicu napísala: M. Sándorová 
 
 


