
Zápisnica z výberového konania na pracovné zaradenia:  
odborný pracovník poverený riadením komunitného centra  

odborný pracovník komunitného centra 

pracovník komunitného centra konaného dňa 15.1.2015 v priestoroch zasadačky  na Mestskom 

úrade v Rožňave so začiatkom 9,00 hod. 

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

Program:  1. Otvorenie 

                    2. Priebeh a kritériá hodnotenia výberového konania 

        3. Oboznámenie prítomných so žiadosťami uchádzačov o zamestnanie 

                    4. Pohovor s uchádzačmi 

                    5. Vyhodnotenie  

                    6. Záver 

k bodu 1 

         PaedDr. Janka Mičudová, / zástupkyňa za mesto Rožňava /predsedníčka komisie výberového 

konania  privítala prítomných   / Mgr. Mariána Feča, zást. za MV SR, Úradu splnomocnenca vlády SR 

pre Rómsku komunitu, Mgr. Radoslava Feriho, koordinátora  NPKC a zást. inej organizácie pôsobiacej 

v lokalite,: Bc. Vlastu Ujházyovú, zást. za ÚPSVaR/ a oboznámila ich s programom a priebehom 

výberového konania, predmetom ktorého je výber zo 6 uchádzačov o zamestnanie na 3 pracovné 

pozície: odborný pracovník poverený riadením komunitného centra, odborný pracovník komunitného 

centra, pracovník komunitného centra.  

      Predsedníčka komisie výberového konania oznámila uchádzačom o zamestnanie, že výsledky 

výberového konania budú  písomne oznámené do 10 dní. 

 

k bodu 2 

     Komisia stanovila spôsob a kritériá hodnotenia výberového konania, na ktorom sa zhodli všetci 

členovia výberovej komisie. Výberové konanie pozostávalo z 2 častí: písomná časť /životopis/ a ústny 

pohovor. Každý z členov komisie prezentoval svoj návrh a hlasovaním boli vybratí uchádzači na 

jednotlivé pracovné pozície. Vzhľadom k párnemu počtu členov komisie / 4/ bolo dohodnuté, že 

v prípade rovnosti hlasov, predseda komisie má rozhodujúci hlas. 

   

k bobu 3 

     PaedDr. Janka Mičudová, predsedníčka komisie VK oboznámila členov výberovej komisie 

s predloženými prihláškami uchádzačov, skonštatovala, že na vypísané pracovné pozície sa prihlásili 6 

uchádzači o zamestnanie a  predložili všetky požadované doklady, ktoré boli uvedené v ozname 

o výberovom konaní. Mgr. Tomáš Czompel nespĺňal podmienku /2 roky praxe/ na pracovnú pozíciu 

OPPRKC, preto sa v jeho prípade brali do úvahy len pracovné pozície OPKC a PKC.  

Zoznam prihlásených na výberové konanie/uvedené v abecednom poradí/a na požadovanú pracovnú 

pozíciu: 

1. Mikuláš Boldi – pracovník komunitného centra 
2. Mgr. Tomáš Czompel    –   odborný pracovník komunitného centra 

                                               odborný pracovník poverený riadením komunitného centra       
                  pracovník komunitného centra 

3. Bc. Marian Ikri –odborný pracovník poverený riadením komunitného centra 



4. František Landori – odborný pracovník komunitného centra 
5. Mgr. Eva Mihóková – odborný pracovník poverený riadením komunitného centra 

                                       Odborný pracovník komunitného centra 
       6.    Vojtech Piku – pracovník komunitného centra /rodený Rézmüves – zmena priezviska/ 

 
k bodu 4      

     Po vyhodnotení písomnej časti uchádzači o pracovné  pozície odpovedali na otázky členov komisie 

výberového konania.  

 

k bodu 5 

      Členovia komisie v súlade so stanovenými kritériami uvedenými v bode 2 vybrali  
uchádzačov o zamestnanie na jednotlivé pracovné pozície, s ktorými bude uzavretý pracovný 
pomer nasledovne: 

1. Odborný pracovník poverený vedením komunitného centra: Bc. Marian Ikri 
2. Odborný pracovník komunitného centra: František Landori 
3. Pracovník komunitného centra: Mikuláš Boldi 

V prípade, ak vybratí uchádzači o zamestnanie nenastúpia na pracovné pozície, alebo 
ukončia pracovný pomer pred dohodnutým termínom, komisia  určila náhradníkov na 
jednotlivé pracovné pozície nasledovne: 

1. Odborný pracovník poverený vedením komunitného centra: Mgr. Eva Mihóková 
2. Odborný pracovník komunitného centra: Mgr. Tomáš Czompel 
3. Pracovník komunitného centra: Vojtech Piku 

 

k bodu 6 

      PaedDr. Janka Mičudová, predsedníčka komisie výberového konania v závere oznámila 
uchádzačom o    zamestnanie,    že    výsledky    výberového konania im budú oznámené 
písomnou formou do 10 dní a poďakovala všetkým prítomným za účasť. 
 

     Výberová komisia svojim podpisom zároveň prehlasuje nestrannosť a nezaujatosť voči 

uchádzačom o pracovnú pozíciu. 

 V Rožňave 15.1.2015 

Podpisy členov komisie výberového konania: 

 

 

 

Zapísala: Ing. Katarína Valková 

 


