
Zápisnica 
z výberového konania na pracovné zaradenie terénny sociálny pracovník, konaného dňa 20. 

novembra  2012 v zasadačke MsÚ v Rožňave o 9.00 hod. 

 

Prítomní: priložená prezenčná listina 

 

Program:  1. Otvorenie 

                    2. Priebeh a kritériá hodnotenia 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/ predsedníčka komisie výberového konania  

privítala prítomných členov výberovej komisie/PhDr. Tomáša Demočka, zást. za FSR, Mgr. Mariána 

Feča, zást. za ÚSV SR pre rómske komunity, Mgr. Lýdiu Madáčovú, zást. ÚPSVaR, , zástupcovia inej 

organizácie pôsobiaci v lokalite, ktorých činnosť sa týka sociálnej práce v lokalite:  Mgr. Igora Ladu – 

DSS AMALIA, pozorovateľku Mgr. Marcelu Tomášikovú  a oboznámila ich s programom a priebehom 

výberového konania. Zároveň oboznámila prítomných , že na pracovnú pozíciu TSP sa obsadí 1 

pracovné miesta. 

 

k bodu 2 

 

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

S uchádzačmi bol vykonaný osobný pohovor, odpovedali na otázky členov výberového konania.  

Hlasovanie bolo vykonané hlasovaním zdvihnutím ruky. 

 

  k bobu 3 

 

     Ing. Katarína Valková, predsedníčka komisie VK oboznámila členov výberovej komisie 

s predloženými prihláškami uchádzačov. Na pracovnú pozíciu asistent terénneho sociálneho 

pracovníka sa prihlásili 4 uchádzačky o zamestnanie, z toho 1 uchádzačka nespĺňa kvalifikačné 

predpoklady. Zoznam prihlásených na výberové konanie /poradie v abecednom zozname /: 

1. Mgr. Monika Fabiánová 

2. Bc. Jarmila Labuzíková 

3. Mgr. Erika Spišáková 

 

k bodu 4      

 

     Uchádzači o pracovné miesto boli pozvaní na  pohovor v abecednom poradí.  V úvode sa uchádzači 

o pracovné pozície predstavili a odpovedali na otázky členov výberovej komisie.  



 
k bodu 5 
      Na základe ústneho pohovoru s uchádzačmi o zamestnanie členovia komisie hlasovali zdvihnutím 
ruky v súlade so stanovenými kritériami uvedenými v bode 2/ a vybrali nasledovnú uchádzačku o 
zamestnanie: 
 
1. Mgr. Moniku Fábiánovú – spĺňa kritéria výberového konania, má osobnostné predpoklady, odborné 
vedomosti a motiváciu. 
 
k bodu 6 

 

      Ing. Katarína Valková, predsedníčka výberového konania v závere oznámila uchádzačom 
o zamestnanie, že výsledky výberového konania budú im oznámené písomnou formou a poďakovala 
všetkým prítomným za účasť. 
 

      Výberová komisia svojim podpisom zároveň prehlasuje nestrannosť a nezaujatosť voči 

uchádzačom o pracovnú pozíciu.  

 

V Rožňave 20.11.2012 

 

 

Podpisy členov komisie výberového konania: 

 

Ing. Katarína Valková                                          ........................................................    

 

PhDr. Tomáš Demočko                                       ....................................................... 

 

Mgr. Marián Fečo                                                ....................................................... 

 

Mgr. Lýdia Madáčová                                          ........................................................ 

 

Mgr. Igor Lada                                                      ........................................................ 

 

Mgr. Marcela Tomášiková – pozorovateľka  ........................................................ 

 

 

 

 

 

Zápisnicu spracovala:  Mária Sándorová 

 

 


