
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia komisie výberového konania na pracovné miesto – vedúci odboru 

všeobecnej a vnútornej správy Mestského úradu v Rožňave  konaného dňa 

12.5.2016 v zasadačke MsÚ v Rožňave o 09.00 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 

 Predsedníčka komisie výberového konania  JUDr. Erika Mihaliková  v úvode privítala 

všetkých prítomných a oboznámila prítomných členov komisie výberového konania, že na 

pracovné miesto – vedúci odboru všeobecnej a vnútornej správy Mestského úradu v Rožňave 

sa prihlásili 6 uchádzači o zamestnanie, 2 uchádzačky boli vylúčené z pohovoru, nakoľko 

nepredložili všetky požadované doklady. O uvedenej skutočnosti boli ústne informovaní 

členovia komisie výberového konania.. 

Pohovoru sa zúčastnili 4 uchádzačky o zamestnanie a to /zoznam uvedený v abecednom 

poradí/: 

1. Ing. Katarína Angyalová 

2. JUDr. Judita Jakobejová 

3. Ing. Agnesa Kupčová 

4. Ing. Jana Mandátová 

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 budú hodnotení bodovaním a budú sa prezentovať 

nasledovne: 

- písomnou formou – test  /20 minút/ 

- ústnou formou 

 stručný profesijný životopis 

 predstava o pracovnej pozícii 

 odpovede na otázky členov pracovnej skupiny 

k bodu 3 

       JUDr. Erika Mihaliková, predsedníčka komisie výberového konania oboznámila 

uchádzačov o spôsobe vykonania výberového konania – viď bod 2. 



 

k bodu 4 

      Podľa stanovených kritérií uchádzači na pracovné miesto na vedúceho odboru VaVS mali 

stanovený limit 20 minút na vypracovanie testu. Po vyhodnotení testu bol vykonaný pohovor 

s každým prítomným uchádzačom. Uchádzači o zamestnanie oboznámili členov komisie so 

svojim profesijným životopisom a odpovedali na otázky členov pracovnej skupiny. 

     Zároveň uchádzačom o zamestnanie bolo oznámené, že o výsledku pohovoru budú 

písomne informovaní. 

     K bodu 5 

     Členovia komisie výberového konania stanovili nasledovné poradie uchádzačov na pracovné 

miesto na výkon funkcie vedúceho odbor všeobecnej a vnútornej správy: 

1. JUDr. Judita Jakobejová 

2. Ing. Jana Mandátová 

3. Ing. Katarína Angyalová 

4. Ing. Agnesa Kupčová 

a určujú úspešnú uchádzačku o pracovné miesto na výkon funkcie vedúceho odboru 

všeobecnej a vnútornej správy MsÚ v Rožňave 

 JUDr. Juditu Jakobejovú. 

        V prípade neprijatia pracovného miesta alebo skončenia pracovného pomeru v skúšobnej 

dobe úspešným uchádzačom, výberová komisie určuje náhradníka: 

 Ing. Janu Mandátovú. 

 

K bodu 6   

      V závere sa predsedníčka komisie výberového konania  poďakovala všetkým prítomným 

za účasť a ukončila zasadnutie. 

V Rožňave 12.5.2016 

Členovia výberového konania: 

Pavol Burdiga            .............................................. 

JUDr. Erika Mihaliková  .............................................. 

Ing.Juraj Balázs   .............................................. 

Mgr. Juraj Halyák    .............................................. 

Helena Šujanská   .............................................. 

 

 

 

Zápisnica napísala: M. Sándorová 

 

 


