
Zápisnica z uskutočnenia zasadnutia 
pracovnej skupiny na základe oznamu o voľnom pracovnom mieste 
na pracovnú pozíciu učiteľka MŠ Rožňava, Štítnická ul. a MŠ Rožňava 

Pionierov  konaného dňa 21.02.2020 

Prítomní:   podľa prezenčnej listiny 
Program:   

1. Otvorenie  
2. Ústny pohovor s uchádzačkami na pracovnú pozíciu učiteľka MŠ 
3. Vyhodnotenie  
4. Záver 

 
k bodu 1 
       Mgr. Alžbeta Tamásová otvorila a viedla zasadnutie, ktoré bolo uskutočnené na 
základe oznamu o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu učiteľka MŠ, 
Štítnická v Rožňave  a MŠ Pionierov v Rožňave.  Ide o 1  pracovné miesto na dobu 
s priamou vyučovacou činnosťou 21 hodín na MŠ Štítnickú a 1 pracovné 
miesto s priamou vyučovacou činnosťou na 28 hodín na  MŠ Pionierov . Obe pracovné 
miesta budú uzatvorené na dobu určitú počas čerpania materskej a rodičovskej 
dovolenky neprítomných učiteliek.      Zároveň oboznámila prítomných, že na pracovnú 
pozíciu učiteľky MŠ bolo možné prihlásiť sa do 12.2.2020, 
         Na pracovnú pozície učiteliek MŠ sa prihlásilo 10 uchádzačiek o zamestnanie. 
Na pracovný pohovor boli pozvané 2 uchádzačky, ktoré predložili všetky požadované 
doklady a splnili aj kvalifikačné predpoklady pre materské školy v zmysle zákona 
MŠVVaŠ SR č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
K bodu 2 
       S uchádzačkami o zamestnanie bol prevedený ústny pohovor, na ktorom 
oboznámili prítomných so svojim profesijným životopisom a odpovedali na otázky 
prítomných členov pracovnej skupiny.  

K bodu 3 

      Pracovná skupina na základe splnenia všetkých kritérií, ktoré boli uvedené na 
ozname o voľnom pracovnom mieste a na základe ústneho pohovoru odporučila prijať 
do pracovného pomeru na dobu určitú od 1.3.2020 : 
 
na MŠ Pionierov: Bc. Dianu Erdélyiová 
 
na MŠ Štítnickú:  Miroslavu Compelovú 
 
       V prípade , ak niektorá z uchádzačiek o zamestnanie neprijme pracovné miesto 
alebo ukončí pracovný pomer v skúšobnej dobe, bude  sa postupovať  v zmysle      § 
zákona MŠVVaŠ SR č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov. 
            
K bodu 4 

Uchádzačkám o zamestnanie bolo oznámené, že o výsledku pracovného 
pohovoru budú písomne informované  a v závere sa predsedníčka pracovnej skupiny 
Mgr. Tamásová poďakovala všetkým prítomným  za účasť. 
 



 
 
Podpisy členov pracovnej skupiny:      
Mgr. Alžbeta Tamásová   ..................................... 
Iveta Balázsová   ....................................... 
 Mgr. Zuzana Hencelová ............................................ 
 
 
 
               
Zápisnicu napísala: M. Sándorová 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


