
Zápisnica 
zo zasadnutia výberovej komisie na  funkciu vedúci odboru školstva, mládeže, športu  
a ZPOZ Mestského úradu v Rožňave konaného dňa 3. júla 2012 v zasadačke MsÚ 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Program: 

7. Otvorenie a oboznámenie prítomných so žiadosťami uchádzačov o zamestnanie   
8. Stanovenie spôsobu a kritérií hodnotenia uchádzačov o zamestnanie       
9. Pohovor s uchádzačmi   
10. Vyhodnotenie  
11. Záver 

 
K bodu 1 
 Predseda  výberovej komisie Mgr. Dionýz Kemény  v úvode privítal všetkých 
prítomných a oboznámil prítomných členov komisie, že na post vedúceho odboru školstva, 
mládeže, športu a ZPOZ  sa prihlásili 5 uchádzači /uvedení sú v abecednom poradí/: 

1. Mgr. Magdaléna Jánosdeáková 
2. PaedDr. Janka Mičudová 
3. Ing. Ivan Nemčok 
4. PaedDr. Otokar Szontagh 
5. Mgr. Alžbeta Tamásová 

               Na výberové konanie nebol pozvaný p. PaedDr. Otokar Szontagh, nakoľko nesplnil 
podmienky výberového konania - nepredložil potvrdenie o vykonanej praxi v riadiacej 
funkcii. 
Ing.  Nemčok bol vyzvanzý, aby vysvetlil svoju pôsobnosť v riadiacej činnosti. Po podaní 
náležitej odpovede, členovia výberovej komisie jednohlasne súhlasili,  aby Ing. Nemčok 
naďalej pokračoval vo výberovom konaní 
 Nakoľko Mgr. Bischof, ako poslanec a člen komisie školstva, kultúry, mládeže 
a športu prejavil záujem  zúčastniť sa na uvedenom výberovom konaní, výberová komisia sa 
rozhodla, že menovaný môže klásť otázky uchádzačom bez možnosti hlasovania o výsledku. 
 
K bodu 2 
     Komisia stanovila spôsob a kritéria hodnotenia uchádzačov  o zamestnanie  nasledovne: 

d. na pohovor budú uchádzači na funkciu vedúceho odboru školstva, mládeže, športu 
a ZPOZ volaní  v abecednom poradí 

e. uchádzači o post vedúceho odboru budú: 
- prezentovať svoju koncepciu/víziu rozvoja škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta do roku 2016 a koncepciu športu do roku 2016, 
prípadne prácu s mládežou 
- odpovedať na  otázky členov komisie výberového konania 
 

f. 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 bude opätovné hlasovanie, na základe ktorého sa 
rozhodne o vybratom uchádzačovi. 

     Komisia stanovuje:  v prípade neprijatia miesta úspešným uchádzačom o zamestnanie 
postupuje    ďalší v poradí  
k bodu 3 



 Podľa stanovených kritérií /prezentácia koncepcie/vízie rozvoja škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta do roku 2016 a koncepcie športu do roku 2016, prípadne 
prácu s mládežou,  odpovede na otázky kladené členmi komisie výberového konania/ bol 
prevedený pohovor s uchádzačmi na post vedúceho odboru školstva, mládeže, športu a ZPOZ 
v nasledovnom poradí: 

1. Mgr. Magdaléna Jánosdeáková 
2. PaedDr. Janka Mičudová 
3. Ing. Ivan Nemčok 
4. Mgr. Alžbeta Tamásová 

Po ukončení prezentácie predseda výberovej komisie oznámil každému uchádzačovi, že 
o výsledku výberového konania bude písomne informovaný. 
K bodu 4 
     Členovia komisie výberového konania na základe dosiahnutých bodov stanovili 
nasledovné poradie uchádzačov o post na výkon funkcie vedúceho: 

1.  PaedDr. Janka Mičudová   15 bodov 
2. Ing. Ivan Nemčok    19 bodov 
3. Mgr. Alžbeta Tamásová   23 bodov 
4. Mgr. Magdaléna Jánosdeáková  39 bodov 

K bodu 5    
      V závere sa predseda  výberovej komisie poďakoval všetkým prítomným za účasť 
a ukončil zasadnutie komisie výberového konania. 
V Rožňave 3.7.2012 
Členovia výberového konania: 
1.  Mgr. Dionýz Kemény 
2.  Pavol Burdiga 
 3. Darina Repaská 
4.  JUDr. Erika Mihaliková 
5.  Mgr. Radoslav Kovács 

 
Zápisnicu napísala: M. Sándorová 
 
 
 


