
Z á p i s n i c a
zo  zasadnutia  pracovnej  skupiny  na  pracovnú  pozíciu  samostatný  odborný 
referent   na  úseku  správy  a údržby  verejného  priestranstva  a nakladania 
s komunálnym  a drobným  stavebným  odpadom konané  dňa  21.8.2018 
v     zasadačke MsÚ v     Rožňave o     9.00 hod  .______________________________  

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie a oboznámenie prítomných so žiadosťami uchádzačov o zamestnanie  
2. Stanovenie spôsobu hodnotenia uchádzačov o zamestnanie     
3. Oboznámenie uchádzačov o zamestnanie so spôsobom prevedenia pohovoru
4. Pohovor s uchádzačmi  
5. Vyhodnotenie
6. Záver

K bodu 1

Predseda  pracovnej skupiny Mgr.  Dionýz Kemény  v úvode privítal  všetkých prítomných 
a oboznámil  prítomných  členov  pracovnej  skupiny,  že  na  pracovnú  pozíciu  samostatný  odborný 
referent  na  úseku  správy  a údržby  verejného  priestranstva  a nakladania  s komunálnym a drobným 
stavebným odpadom sa prihlásili  3  uchádzači  o zamestnanie,  z toho boli  prítomní:  3  uchádzači  o 
zamestnenie    Zároveň  skonštatoval,  že  všetci  prítomní   uchádzači  predložili  všetky  požadované 
doklady.

K bodu 2

     Komisia stanovila spôsob hodnotenia uchádzačov  o zamestnanie  nasledovne:

a  pohovor s uchádzačmi o zamestnanie: abecedné poradie
b spôsob prezentácie uchádzačov o zamestnanie:

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

c hodnotenie uchádzačov: 
-na základe predložených dokladov, prezentácie ako aj odpovedí na otázky hlasovaním 
zdvihnutm ruky

k bodu 3

       Mgr. Dionýz Kemény oboznámil uchádzačov s poradím ako aj o spôsobe prezentácie 

k bodu 4

      Podľa stanovených kritérií  bol vykonaný pohovor s každým prítomným uchádzačom. Uchádzači 
o zamestnanie oboznámili  prítomných so svojim stručným profesijným životom, svojou predstavou 
o pracovnej pozícii ako aj odpovedali na otázky členov pracovnej skupiny.



      Po  ukončení  prezentácie  predseda  pracovnej  skupiny   oznámil  každému  uchádzačovi,  že  
o výsledku výberového konania budú písomne informovaní.

K bodu 5

     Členovia pracovnej skupiny na základe predložených dokladov,  ako aj odpovedí na otázky členov 
pracovnej skupiny stanovili poradie uchádzačov

1. Mgr. Jennifer Katreničová
2. Ing. Tibor Vanyo
3. Ing. Marian Baláž

  a odporučili prijať na pracovné miesto  samostatný odborný referent  na úseku správy a údržby 
verejného priestranstva a nakladania s komunálnym a drobným stavebným odpadom:

Mgr. Jennifer Katreničovú.

      Pracovná skupina odporučila za náhradníka v prípade neprijatia pracovného miesta úspešným 
uchádzačom:

Ing. Tibora Vanya

K bodu 5   

      V závere sa predseda  pracovnej skupiny sa  poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil 
zasadnutie.

V Rožňave 21.8.2018

Členovia pracovnej skupiny:

Mgr. Dionýz Kemény         .............................................
JUDr. Erika Mihaliková ..............................................
Ing. Andrea Kissová ..............................................

Zápisnicu napísala:  M. Sándorová


