
Zápisnica
zo zasadnutia pracovnej skupiny na základe oznamu o voľnom pracovnom mieste na 
pracovnú  pozíciu  samostatný  odborný  referent  kultúry  a zahraničných  vzťahov  na 
Odbore školstva, kultúry, mládeže a  športu  Mestského úradu v Rožňave konaného dňa 
5.4.2018
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:

1. Otvorenie a oboznámenie prítomných so žiadosťou uchádzačky o zamestnanie
2. Stanovenie spôsobu a kritérií hodnotenia uchádzačov o zamestnanie

a)  hodnotenie
b)  overenie zručností uchádzačky osobným pohovorom

3. Oboznámenie s programom uchádzačky o zamestnanie 
a osobný pohovor 

4. Vyhodnotenie
5. Záver

Priebeh zasadnutia:

k bodu 1
     Zasadnutie pracovnej skupiny otvorila PaedDr. Janka Mičudová, ktorá v úvode privítala 
členov  pracovnej  skupiny  a oboznámila  ich,  že  sa  na  pracovnú  pozíciu  referenta  kultúry 
a zahraničných  vzťahov  na  odbore  školstva,  kultúry,  mládeže  a  športu   v termíne  do 
23.3.2018  prihlásila  1  uchádzačka  o  zamestnanie.  Skonštatovala,  že  uchádzačka 
o zamestnanie  predložila  všetky  náležitosti,  ktoré  boli  uvedené  na  ozname  o voľnom 
pracovnom mieste. 

k bodu 2
     Komisia stanovila spôsob a kritéria hodnotenia  uchádzačky o zamestnanie nasledovne:

a) overenie zručností uchádzačky o zamestnanie osobným pohovorom:

- prezentácia scenára

- prečítanie pripraveného textu

- odpovede na otázky členov pracovnej skupiny

k bodu 3
      Uchádzačka o zamestnanie na pracovnú pozíciu referenta kultúry a zahraničných vzťahov 
na odbore školstva,  kultúry,  mládeže a športu bola oboznámená so spôsobom overenia jej 
zručností  - viď bod 2

osobný pohovor:

V rámci osobného pohovoru:
- prezentovala svoj scenár
- prečítala text pripravený pracovnou komisiou



- odpovedala na otázky pracovnej skupiny 

k bodu 4
     Po vyhodnotení ústneho prejavu členovia pracovnej skupiny odporučili prijať na pracovnú 
pozíciu referenta kultúry a zahraničných kontaktov na odbore školstva, kultúry, vzdelávania 
a športu uchádzačku o zamestnanie: Bc. Luciu Kerekešovú
O uvedenej skutočnosti bola uchádzačka o zamestnanie ústne informovaná.

k bodu 5
     V závere sa PaedDr. Janka Mičudová poďakovala všetkým prítomným za účasť.

Podpisy členov pracovnej skupiny:

PaedDr. Janka Mičudová .....................................................
Mgr. Árpád Laco .....................................................
Erika Švedová .....................................................

zapísala: M. Sándorová


