
Zápisnica z uskutočnenia zasadnutia 
pracovnej skupiny na základe oznamu  

o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu učiteľka MŠ  
konaného dňa 24.8.2017 

Prítomní:   podľa prezenčnej listiny 
Program:   

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

 
k bodu 1 
       PaedDr. Janka Mičudová otvorila a viedla zasadnutie, ktoré bolo uskutočnené na 
základe oznamu o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu učiteľka MŠ na 
Štítnickej ul. v Rožňave.  Ide o pracovné miesto na dobu určitú s možnosťou 
predĺženia na dobu neurčitú s priamou vyučovacou činnosťou 21 hodín. Vzhľadom 
na tú skutočnosť, že v MŠ na Ul. pionierov v Rožňave je potrebné zabezpečiť 
asistenta učiteľa predsedníčka pracovnej skupiny ponúkla možnosť obsadenia tohto 
pracovného miesta na polovičný úväzok. 
      Zároveň oboznámila prítomných, že na pracovnú pozíciu učiteľky MŠ bolo možné 
prihlásiť sa do 7.8.2017. 
         Na pracovnú pozíciu učiteľky MŠ od vyvesenia oznamu o voľnom pracovnom 
mieste sa prihlásilo 9 uchádzačiek o zamestnanie. Pracovného pohovoru sa 
zúčastnili všetky uchádzačky o zamestnanie. 
 
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 do 31.8.2018 : 
 

1. Učiteľku MŠ Štítnická ul. v Rožňave: Bc. Luciu Máteovú 

V prípade neprijatia pracovného miesta vybranou uchádzačkou o zamestnanie 

na post učiteľky MŠ pracovná skupina odporúča nasledovné náhradníčky:  

1. PaedDr. Ivetu Hajdúkovú 

2. Bc. Bc. Enikő Polyáková 

           

2. Asistentku učiteľa na MŠ Ul. pionierov v Rožňave: Silviu Emödiovú 

       
       
K bodu 4 

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



 
 
Podpisy členov pracovnej skupiny:   
 PaedDr. Janka Mičudová   ...................................... 
 Ing Jolana Zatrochová   ........................................... 
 Mgr. Katarína Bozóová ............................................ 
 
 
 
               
Zápisnicu napísala: M. Sándorová 

 
 

 
 
 
 


