
Zápisnica 
zo zasadnutia výberovej komisie na funkciu vedúceho odboru 

školstva Mestského úradu v Rožňave konaného dňa 8.8.2019 o 9,00 

hod. v zasadačke MsÚ v Rožňave 
  

 

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. Vypracovanie testu zo znalostí legislatívy 
4. Písomný test, ktorým sa posúdia predpoklady na výkon funkcie vedúceho odboru  po 

psychologickej stránke   
5. Ústna časť: 

a. Prezentácia projektu 
b. Zodpovedanie otázok členov komisie výberového konania 

6. Vyhodnotenie  
7. Záver 

 

K bodu 1 

 Predseda  výberovej komisie Mgr. Juraj Halyák  v úvode privítal všetkých prítomných 

a informoval členov komisie, že na post vedúceho odboru školstva sa prihlásili 2 uchádzači, 

z ktorých jeden stiahol svoju prihlášku. / 

                 

K bodu 2 

     Komisia stanovila spôsob a kritéria hodnotenia uchádzača  o zamestnanie  nasledovne: 

     uchádzač o post vedúceho odboru svoje schopnosti preukážu: 
a. Písomnou formou: 

 testom zo znalostí legislatívy.  

/pozostáva z 20 bodov, v ktorom môže dosiahnuť maximálny počet bodov: 38, 

čas na vypracovanie testu: 35 minút/ 

 psychotestom 

b. Ústnou formou: 

 prezentáciou svojho projektu o riadení odboru 

 zodpovedaním otázok členov komisie výberového konania 

 

K bodu 3 

      Uchádzač o zamestnanie pristúpil k vypracovaniu písomného testu v trvaní 35 minút 

K bodu 4 

Psychologické testy vykonala s uchádzačom na post vedúceho odboru školstva PhDr. 

Heráková. 

    

k bodu 5 

 Podľa stanovených kritérií sa uskutočnil pohovor s uchádzačom na post vedúceho odboru 

školstva. 

 

Po vypracovaní písomných testov pristúpilo sa k ústnemu pohovoru, v ktorom uchádzač 

prezentoval svoj projekt o riadení odboru a odpovedal na otázky členov výberovej komisie 



 

Po ukončení prezentácie  a po zodpovedaní otázok členov výberovej komisie predseda 

výberovej komisie oznámil uchádzačovi o zamestnanie, že o výsledku výberového konania 

bude písomne informovaný. 

K bodu 6 

     Členovia komisie výberového konania na základe dosiahnutých bodov za testy ako aj na 

základe ústneho pohovoru  vybrali  na funkciu vedúceho odboru školstva: 

      Mgr. Alžbetu Tamásovú.  

K bodu 7  

      V závere sa predseda  výberovej komisie poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil 

zasadnutie komisie výberového konania. 

V Rožňave 8.8.2019 

Členovia výberového konania: 

1.  Michal Domik 

2.  Mgr. Juraj Halyák 

 3. Mgr. Matúš Bischof 

4.  Mgr. Eduard Mihók 

5.  Mgr. Zuzana Hencelová 

 

 

 
Zápisnicu napísala: M. Sándorová 

 

 

 


