
Zápisnica 

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

25.8.2020 o 10.00 hod. v zasadačke MsÚ v Rožňave 

 

Prítomní:     podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

1. Otvorenie  

a) privítanie 

b) oboznámenie  členov výberového konania s programom výberového konania 

c) oboznámenie uchádzačov o zamestnanie s priebehom výberového konania 

2. Priebeh výberového konania: a/ písomná časť 

                                                      b/ ústna časť 

3. Vyhodnotenie výberového konania 

4. Záver 

 

k bodu 1a/ 

Zasadnutie otvoril p. Roman Ocelník, predseda výberovej komisie a zároveň privítal členov 

výberovej komisie.  

 

k bodu 1b/ 

     Predseda výberovej komisie oboznámil členov výberovej komisie s programom výberového 

konania, ktorí s predloženým návrhom programu súhlasili. 

     Zároveň skonštatoval, že na výberové konanie na príslušníka mestskej polície bolo možné prihlásiť 

sa do 31.7.2020. Výberové konanie bolo vypísané na jedno voľné pracovné miesto a na dobu určitú 

s možnosťou predĺženia pracovného pomeru na dobu neurčitú, ale vzhľadom na tú skutočnosť, že 

uvoľnili sa ďalšie 2 pracovné miesta, výberová komisia sa rozhodla vybrať ďalších 2 uchádzačov na 

voľné pracovné miesta. Do uvedenej doby sa prihlásili  8 uchádzači o zamestnanie, z ktorých boli 

prítomní 7 uchádzači o zamestnanie.  

 

k bodu 1c/ 

    Uchádzači na pracovnú pozíciu príslušník mestskej polície boli oboznámení, že výberové konanie 

prebehne v dvoch častiach a to písomnou formou a ústnou formou..  Zároveň predseda výberovej 

komisie oznámil uchádzačom na pracovnú pozíciu príslušník  mestskej polície, že o výsledku 

výberového konania budú písomne oboznámení. 

 



k bodu 2 

      Priebeh výberového konania:: 

       a/ písomná časť v trvaní 5 minút. Účastníci výberového konania mali za úlohu vypracovať písomný 

záznam /k vypracovaniu záznamu podal informáciu Ing.Hanuštiak, člen VK/ 

     b/ ústna časť - uchádzači o zamestnanie informovali prítomných o svojom profesijnom    životopise 

a odpovedali na otázky členov výberového konania 

 

k bodu 3 

   Celkové vyhodnotenie výberového konania sa uskutočnilo na základe osobného pohovoru  

a písomnej časti vo forme vypracovania úradného záznamu. 

 

Členovia výberového konania rozhodli vybrať na post príslušníka mestskej polície nasledovných 

uchádzačov: 

1. Igora Leitnera 

2. Ondreja Priča. 

    

bodu 4 

       V závere p .Roman Ocelník predseda výberovej komisie sa poďakoval prítomným za účasť a ukončil 

výberové konanie. 

 

 

 

Ing. Róbert Hanuštiak ................................................................. 

 

Roman Ocelník   ................................................................. 

 

Pplk.. Mgr. Ján Gettler        ................................................................. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnicu napísala: M. Sándorová 


