
Zápisnica 

z pracovného pohovoru na  pracovnú pozíciu príslušníka miestnej občianskej poriadkovej 

služby konaného dňa 26.2.2020  v zasadačke MsÚ v Rožňave o 9,00 hod. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 1. Otvorenie 

     2. Priebeh a kritéria hodnotenie pracovného pohovoru 

     3. Oboznámenie prítomných so žiadosťami uchádzačov o zamestnanie 

                  4. Pohovor s uchádzačmi 

                  5. Vyhodnotenie 

                  6. záver 

 

K bodu 1 

     Predsedníčka pracovnej skupiny Ing. Katarína Valková privítala prítomných členov 

pracovnej komisie: Ing. Róberta Hanuštiaka a Mgr. Stelu Urbánovú ako aj všetkých prítomných 

uchádzačov o zamestnanie a zároveň ich oboznámila s programom a priebehom pracovného 

pohovoru, predmetom ktorého je výber 1 uchádzača na pracovnú pozíciu príslušníka miestnej 

občianskej poriadkovej služby na dobu určitú od 1.3.2020 do 30.6.2021. Ing. Valková oznámila 

uchádzačovi o zamestnanie, že výsledky pracovného pohovoru  budú mu oznámené písomnou 

formou. 

 

K bodu 2 

     Komisia stanovila spôsob a kritéria hodnotenia pracovného pohovoru, ktoré boli súhlasne 

prijaté. S uchádzačmi bude vykonaný osobný pohovor, budú odpovedať na otázky členov 

komisie výberového konania.  

 

K Bodu 3 

     Ing. Katarína Valková, predsedníčka pracovnej komisie oboznámila členov pracovnej 

skupiny s predloženými prihláškami uchádzačov. Na pracovnú pozíciu príslušník MOPS sa 

prihlásili  8 uchádzači o zamestnanie. Na pracovný pohovor uchádzači o zamestnanie predložili 

všetky požadované doklady. Pozvaní boli 2 uchádzači o zamestnanie,  zúčastnili sa 7 uchádzači. 

 

 K bodu 4 

     Uchádzači o pracovnú pozíciu sa predstavili, oboznámil prítomných so svojim profesijným 

životopisom a odpovedal na otázky členov pracovnej skupiny. Členovia pracovnej skupiny 

posudzovali zaslané doklady, ako aj osobné predpoklady uchádzača pre výkon práce na pozíciu 

príslušník miestnej občianskej poriadkovej služby. 

 

K bodu 5 

     Na základe ústneho pohovoru s uchádzačom o zamestnanie členovia pracovnej 

skupiny súlade so stanovenými kritériami uvedenými v bode 2 jednohlasne odporučili prijať na 

pracovnú pozíciu príslušník MOPS: 
Erika Ferko  – spĺňa kvalifikačné predpoklady a požiadavky na pozíciu príslušníka MOPS      

Pracovná komisia stanovila aj 1 náhradníka: 
1. Ján Compeľ 

 

K bodu 6 

     Členovia pracovnej skupiny  si zápisnicu o výsledku pracovného pohovoru prečítali a na 

znak súhlasu podpísali. 



     V závere predsedníčka pracovnej skupiny sa poďakovala všetkým prítomným za účasť na 

pracovnom pohovore. 

     Výsledky budú oznámené telefonicky. 

 

 

V Rožňave 26.2.2020 

 

Podpisy členov pracovnej skupiny: 

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

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

Mgr. Stela Urbánová      ......................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


