
Zápisnica 

zo zasadnutia pracovnej skupiny na základe oznamu o voľnom pracovnom mieste na 

pracovnú pozíciu referent kultúry a zahraničných vzťahov na odbore školstva, kultúry, 

mládeže,  športu  a ZPOZ konaného dňa 19.12.2014 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1. Otvorenie a oboznámenia prítomných so žiadosťami uchádzačov o zamestnanie 

2. Stanovenie spôsobu a kritérií hodnotenia uchádzačov o zamestnanie 

a)  hodnotenie 

b)  overenie zručností uchádzačov v písomnej forme a osobným pohovorom 

c)  určenie poradia uchádzačov o zamestnanie na osobný pohovor  

3. Oboznámenie s programom uchádzačov o zamestnanie  

4.  a) písomné úlohy 

b)  osobný pohovor  

5. Vyhodnotenie 

6. Záver 

Priebeh zasadnutia: 

k bodu 1 

     Zasadnutie pracovnej skupiny otvorila PaedDr. Janka Mičudová, ktorá v úvode privítala 

členov pracovnej skupiny a oboznámila ich, že na pracovnú pozíciu referenta kultúry 

a zahraničných vzťahov na odbore školstva, kultúry, mládeže,  športu  a ZPOZ v termíne do 

10.12.2014 prihlásilo 7 uchádzačov, z ktorých 1 uchádzačka  bola vyradená, pretože 

nepredložila všetky náležitosti, ktoré boli uvedené na ozname o voľnom pracovnom mieste.  

Zoznam uchádzačov v abecednom poradí: 

1. Ing. Miloš Krišťák 

2. Mgr. Zuzana Mlynárová 

3. Bc. Ivett Prékop 

4. Mgr. Diana Semanová 

5. Mgr. Stanislav Székely - neprítomný 

6. Bc. Zuzana Štítnická 

7. Oľga Etzlová – z dôvodu nepredloženia všetkých náležitostí – vyradená 

 

k bodu 2 

     Komisia stanovila spôsob a kritéria hodnotenia  uchádzačov o zamestnanie nasledovne: 

a) hodnotenie  - bodové v rozmedzí od 0-5. Členovia pracovnej skupiny obdržali tabuľku 

na hodnotenie uchádzačov o zamestnanie. Víťazom bude uchádzač, ktorý dosiahne 

najvyšší počet bodov. Pri zhode počte bodov o poradí uchádzačov rozhodne primátor 

mesta. 

b) Overenie zručností uchádzačov o zamestnanie v 2  formách: 

a/ písomná forma /pripravené úlohy/ 



b/ osobný pohovor : 

- prezentácia scenára 

- prečítanie pripraveného textu 

- preklad pripraveného textu 

- odpovede na otázky členov pracovnej skupiny 

c/ uchádzači sa osobného pohovoru zúčastnia v abecednom poradí 

k bodu 3 

 

      Uchádzači o zamestnanie na pracovnú pozíciu referenta kultúry a zahraničných vzťahov 

na odbore školstva, kultúry, mládeže, športu a ZPOZ boli oboznámení so spôsobom overenia 

ich zručností  - viď bod 2 

 

k bodu 4 

a. písomná časť: 

I. úloha: 

napísať krátky text pre scenár podujatia na tému: 

„25. výročie založenia Základnej školy akad. Hronca na Zakarpatskej ulici“ 

a/ úvod /začatie, otvorenie podujatia 

b/ krátky text pre scenár podujatia 

c/ záver /ukončenie podujatia 

 

II. úloha 

Vytvoriť krátku  – správu na stránku mesta 

a/ podujatie: „Memoriál Mareka Sedmáka“ –tanečná súťaž 

b/ trvanie: počas víkendu 

c/ miesto: Kongresová sála radnice v Rožňave 

d/ účastníci: tanečníci v troch vekových kategóriách 

e/ druhy tancov: (štandardné , latinsko-americké, ľudové)  

b. osobný pohovor: 

Po krátkej  prestávke uchádzači o zamestnanie v abecednom poradí boli pozvaní na 

osobný pohovor, v ktorom: 

- prezentovali svoj scenár, ktorý bol predložený v prihláške na pracovnú pozíciu 

- prečítali text pripravený pracovnou komisiou 

- prekladali text do maďarského jazyka a mali možnosť prezentovať sa aj v inom 

cudzom jazyku 

- odpovedali na otázky pracovnej skupiny  

k bodu 5 

     Po vyhodnotení písomnej časti ako aj  ústneho prejavu členovia pracovnej skupiny 

neodporučili ani jedného z uchádzačov na pracovnú pozíciu referenta kultúry a zahraničných 

kontaktov na odbore školstva, kultúry, vzdelávania a športu. 



O uvedenej skutočnosti budú všetci uchádzači o vyššie uvedenú pracovnú pozíciu písomne 

informovaní. 

k bodu 6 

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

Podpisy členov pracovnej skupiny: 

Pavol Burdiga   ..................................................... 

JUDr. Erika Mihaliková ..................................................... 

PaedDr. Janka Mičudová ..................................................... 

Ing. Jolana Zatrochová ..................................................... 

Martina Molčanová  ..................................................... 

 

 

 

 

 

zapísala: M. Sándorová   

 

 

 

 


