
 

Zápisnica 

z výberového konania na pracovnú pozíciu SOR pre evidenciu hnuteľného 

majetku, konané dňa 18.11.2020 v zasadačke MsÚ na III. Poschodí 

a v spoločenskej sále 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 výberového konania 
4. Písomný test 
5. Pohovor s uchádzačmi, ktorí úspešne absolvovali písomný test 
6. Vyhodnotenie  
7. Záver 

 

K bodu 1 

 Predsedníčka  pracovnej skupiny JUDr. Erika Mihaliková  v úvode privítala všetkých 

prítomných členov pracovnej skupiny a oboznámila ich, že na pracovnú pozíciu SOR pre 

evidenciu hnuteľného majetku sa prihlásili 6 uchádzači o zamestnanie, ktorí predložili 

požadované podklady.  Výberového konania sa zúčastnili 5 uchádzači o zamestnanie. Pracovná 

pozícia je na Odbore právnom a správy majetku MsÚ Rožňava. 

Zoznam uchádzačov v abecednom poradí: 
1. Bc. Tímea Balážová 
2. Ing.Michal Brincko 
3. Ing. Štefan Černák 
4. Štefánia Kováčová 
5. Ing. Erika Pamulová – nedostavila sa, ani sa neospravedlnila 
6. Judita Szepessyová 

 

K bodu 2 

     Komisia stanovila spôsob a kritéria hodnotenia uchádzačov  o zamestnanie  nasledovne: 

      a) písomný test 
a) uchádzači  sa výberového konania zúčastnia v abecednom poradí 
b) uchádzači o zamestnanie sa budú prezentovať nasledovne: 

- stručný profesijný životopis 
- predstava o pracovnej pozícii 
- odpovede na otázky členov pracovnej skupiny 

 

k bodu 3 
Predsedníčka pracovnej skupiny JUDr. Erika Mihaliková, oboznámila uchádzačov 

o zamestnanie o spôsobe vykonania výberového konania podľa bodu č. 2. 

 
 
k bodu 4 
      Podľa stanovených kritérií  bol vykonaný písomný test každým prítomným uchádzačom. 
Z nich dvaja ( Bc. Tímea Balážová a Judita Szepessyová) nezískali potrebný počet bodov na 
postup na ústnu časť výberového konania.     
k bodu 5 



 

      Podľa stanovených kritérií  bol vykonaný ústny pohovor s každým prítomným uchádzačom, 
ktorý vypracoval písomný test s potrebným počtom bodov. Uchádzači o zamestnanie 
oboznámili členov pracovnej skupiny so svojim profesijným životopisom, o svojej predstave 
o pracovnej pozícii, odpovedali na otázky členov pracovnej skupiny. 
     Zároveň uchádzačom o zamestnanie bolo oznámené, že o výsledku výberového konania  
budú písomne informovaní. 
 
 k bodu 6 
           Pracovná skupina na základe splnenia všetkých kritérií, ktoré boli uvedené na ozname 
o voľnom pracovnom mieste, po osobnom pohovore s jednotlivými uchádzačmi o zamestnanie 
a po dôkladnom zvážení odporúča prijať do zamestnania: 

 

p. Ing. Michala   B r i n c k a ( jednohlasné hlasovanie členov komisie) 

          Na ďalších miestach sa umiestnili Ing. Štefan Černák a Štefánia Kováčová. 
 

K bodu 7   
      V závere sa predsedníčka  pracovnej skupiny  poďakovala všetkým prítomným za účasť 

a ukončila zasadnutie. 

 

V Rožňave 18.11.2020 

 

Členovia výberového konania: 
 

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

 

Ing. Erika Leskovjanská   .............................................. 

 

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

 

 

 

 

Zápisnicu napísala: JUDr. Judita Jakobejová; 
 

 

 


