
Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia pracovnej skupiny na pracovnú pozíciu referent pre investičnú 
činnosť na odbore výstavby, územného plánu, tvorby a ochrany životného 
prostredia konané dňa 19.11.2012 v zasadačke MsÚ v Rožňave o 14.00 hod. 

 

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. Pohovor s uchádzačmi   
5. Vyhodnotenie  
6. Záver 

 
K bodu 1 

 Predseda  pracovnej skupiny p. Pavol Burdiga  v úvode privítal všetkých prítomných 
a oboznámil prítomných členov pracovnej skupiny, že na pracovnú pozíciu referent pre investičnú 
činnosť na odbore výstavby, územného plánu, tvorby a ochrany životného prostredia sa prihlásili 3 
uchádzači o zamestnanie.  

Pohovoru sa zúčastnili 2 uchádzači o zamestnanie. 

K bodu 2 

     Komisia stanovila spôsob a kritéria hodnotenia uchádzačov  o zamestnanie  nasledovne: 

a na pohovor budú uchádzači o zamestnanie volaní v abecednom poradí 
b uchádzači o zamestnanie sa budú prezentovať nasledovne: 

- stručný profesijný životopis 
- predstava o pracovnej pozícii 
- odpovede na otázky členov pracovnej skupiny 

c hodnotenie uchádzačov:  
v 3 kategóriách: osobnostné, odborné a motivácia so získaním počtu bodov nasledovne: 

3 veľmi dobré 

2 dobré 

1 vyhovujúce 

0 nevyhovujúce 

Súčet bodov určuje poradie uchádzačov o zamestnanie, pri rovnosti bodov o poradí sa 

rozhodne hlasovaním. 

Pracovná skupina odporúča: v prípade neprijatia miesta úspešným uchádzačom 

o zamestnanie, postup ďalšieho v poradí 

 

k bodu 3 



       P. Pavol Burdiga, predseda pracovnej skupiny oboznámil uchádzačov s poradím ich 
prezentácie. 

k bodu 4 

      Podľa stanovených kritérií  bol vykonaný pohovor s každým prítomným uchádzačom. 
Uchádzači o zamestnanie oboznámili členov pracovnej skupiny so svojim profesijným 
životopisom a odpovedali na otázky členov pracovnej skupiny. 

     K bodu 5 

     Členovia pracovnej skupiny: 

a. neodporúčajú vybrať žiadneho z uchádzačov na pracovnú pozíciu referent pre 
investičnú činnosť na odbore výstavby, územného plánu, tvorby a ochrany životného 
prostredia, nakoľko uchádzači o zamestnanie nedostatočne prezentovali svoju 
predstavu o svojej novej pracovnej   pozícii 

b. odporúčajú vypísať nový oznam o voľnom pracovnom mieste 
c. o výsledku pracovného pohovoru boli ústne informovaní prítomní uchádzači 

o zamestnanie, zároveň bolo im odporúčané, že sa môžu prihlásiť na nový pohovor. 
 

 
K bodu 6   

      V závere sa predseda  pracovnej skupiny sa  poďakoval všetkým prítomným za účasť 
a ukončil zasadnutie. 

V Rožňave 19.11.2012 

 

Členovia výberového konania: 

Pavol Burdiga            .............................................. 
Ing. Ondrej Bolaček   .............................................. 
Ing. Peter Marko   .............................................. 
JUDr. Erika Mihaliková  .............................................. 
Mgr. Peter Hrivnák   .............................................. 
Ing. František Porubán  .............................................. 

 

 

 

Zápisnica napísala: M. Sándorová 

 

 


