
Zápisnica 
zo zasadnutia výberového konania na pracovnú pozíciu príslušník mestskej polície, konaného dňa 
24.3.2015 o 9.00 hod. v zasadačke MsÚ v Rožňave 

 
Prítomní:     podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 

1. Otvorenie  
a) privítanie 
b) oboznámenie  členov výberového konania s programom výberového konania 
c) oboznámenie členov výberovej komisie s predloženými dokladmi uchádzačov o zamestnanie 
d) oboznámenie uchádzačov o zamestnanie s priebehom výberového konania 
2. Písomné testy 
3. vyhodnotenie písomných testov 
4. ústny pohovor /v abecednom poradí/ 
5. vyhodnotenie výberového konania 
6. záver 

 
k bodu 1a/ 

Zasadnutie otvoril Peter Džačár, predseda výberovej komisie a zároveň privítal členov 
výberovej komisie.  
 
k bodu 1b/ 
     Predseda výberovej komisie Peter Džačár oboznámil členov výberovej komisie s programom 
výberového konania, ktorí s predloženým návrhom programu súhlasili. 
 
k bodu 1c/ 
     Predseda komisie Peter Džačár  skonštatoval,  že na výberové konanie na príslušníka mestskej 
polície bolo možné prihlásiť sa do 9.3.2015, obsadzuje sa 1 pracovná pozícia na dobu určitú 
s možnosťou predĺženia pracovného pomeru na dobu neurčitú. Do uvedenej doby sa prihlásili 5 
uchádzači o zamestnanie a to /v abecednom poradí/: 

• Ondrej Doboš 
• Miloš Golian 
• Arpád Jakubec 
• Anton Kiss 
• Peter Švarc 

     Výberového konania sa zúčastnili 3 uchádzači: Ondrej Doboš, Miloš Golian, Anton Kiss,  
2 uchádzači /Arpád Jakubec a Peter Švarc/ boli vyradení, nakoľko nesplnili kvalifikačné predpoklady 
. 
K bodu 1d/ 
     Uchádzači na pracovnú pozíciu príslušník mestskej polície boli oboznámení so spôsobom overenia 
ich zručností /písomný test,  ústny pohovor, / a zároveň im bolo oznámené, že poradie ústneho 
pohovoru sa uskutoční v abecednom poradí.   Zároveň predseda výberovej komisie oznámil 
uchádzačom na pracovnú pozíciu príslušník  mestskej polície, že o výsledku výberového konania budú 
písomne oboznámení. 
 
k bodu 2 
     Uchádzači o zamestnania pristúpili k písomným testom, na ktorý mali určený časový limit 20 minút 
 
 
k bodu 3 



     Maximálny počet bodov, ktoré bolo možné dosiahnuť bolo 24.  Testy tvoria prílohu zápisnice. 
 
K bodu 4 
      S uchádzačmi o zamestnanie bol prevedený ústny pohovor v abecednom poradí.  Uchádzači 
o  zamestnanie odpovedali na otázky členov výberového konania.  
 
k bodu 5 

       
     Celkové vyhodnotenie výberového konania sa uskutočnilo na základe písomného testu  
a  osobného pohovoru s jednotlivými uchádzačmi o zamestnanie. Členovia komisie stanovili 
nasledovné poradie: 

1. Anton Kiss 

2. Ondrej Doboš 

3. Miloš Golian 

     Vzhľadom na dosiahnuté výsledky výberová komisia vybrala na pracovnú  pozíciu príslušník 
mestskej polície: 
 p. Antona Kissa 
     V prípade, neprijatia pracovného miesta vybraným uchádzačom výberová komisia určuje ako 
náhradníka: Ondrej Doboša 
 
k bodu 6 

 

       V závere Peter Džačár, predseda výberovej komisie sa poďakoval prítomným za účasť a ukončil 
výberové konanie. 
 
 
 
Ing. Róbert Hanuštiak ................................................................. 
 
Peter Džačár   ................................................................. 
 
Ing. Ján Lach   ................................................................. 
 
Mjr. Mgr. Ján Gettler        ................................................................. 
   
pplk. Ing Peter Hajdúk .................................................................. 
 
 
 
 
Zápisnicu napísala: M. Sándorová 
 
 


