
Z Á P I S N I C A 
výberového konania na pozíciu  samostatný odborný referent pre podnikateľskú činnosť 

 

Dátum a spôsob vyhlásenia výberového konania 

Výberové konanie vyhlásené 26.6.2019. Oznam o výberovom konaní zverejnený na úradnej 

tabuli mesta, na webovom sídle mesta a na profile mesta Fiľakovo v sociálnej sieti facebook. 

  

Dátum a miesto konania výberového konania 

25.7.2019 o 10.00 hod. v priestoroch malej zasadačky Mestského úradu vo Fiľakove 

 

Pracovná pozícia obsadzovaná výberovým konaním:  

Výberové konanie bolo vyhlásené na 1 pracovné miesto na pozíciu  samostatný odborný 

referent pre podnikateľskú činnosť 

 

Členovia výberovej komisie:  

PhDr. Andrea Mágyelová - zapisovateľka 

Ing. Judita Mihályová 

Bc. Erika Szabová 

Ing. Zoltán Varga 

Mgr. Attila Visnyai - predseda 

 

Prihlášky a materiály jednotlivých uchádzačov boli skontrolované výberovou komisiou dňa 

23.7.2019. Do výberového konania sa prihlásilo 20 uchádzačov, z ktorých 19 uchádzačov 

zaslalo požadované doklady podľa požiadaviek zamestnávateľa uvedených v Oznámení 

o výberovom konaní. 19 uchádzačov bolo pozvaných.  

 

Výberového konania sa zúčastnilo 15 uchádzačov: 
 Bellová Dana Ing. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 
 Ferencová Melinda Ing. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 
 Helembaiová Lucia xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 
 Jegešová Anna xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 
 Kašagrandová Hedviga xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 
 Koóšová Ingrida xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 
 Kovácsová Kristína xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 
 Kovácsová Tímea Mgr.  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 
 Kurčíková Katarína xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 
 Lazarova Janka xxxxxxxx xxxxxxxxxx 
 Magová Diana Ing. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 
 Molnárová Agáta xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 
 Ocsková Erika Ing. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 
 Rezníková Alžbeta xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 
 Sváčiková Renáta xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 

 

Prílohou tejto zápisnice je prezenčná listina uchádzačov, ktorí sa zúčastnili na výberovom 

konaní a prezenčná listina členov výberovej komisie. 

 

Stanovené kritériá hodnotenia 

Výberové kritériá 

- min. stredoškolské vzdelanie s maturitou 
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- znalosť platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na činnosť samosprávy 

- znalosť slovenského jazyka slovom aj písmom 

- práca s PC  (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, práca s internetom) 

 

Doplňujúce výberové kritériá 

- osobnostné predpoklady:  empatia; schopnosť zvládať náročné situácie, spojené s výkonom 

povolania; komunikačné zručnosti; schopnosť pracovať v tíme; schopnosť riešiť konflikty 

- znalosť maďarského jazyka 

- odborná prax minimálne 2 roky v odbore  alebo v samospráve výhodou  

- osobný záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike a pod. 

- odporúčania a pracovné hodnotenia od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo od 

organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval 

 

Priebeh výberového konania: 

V úvode PhDr. Andrea Mágyelová privítala všetkých uchádzačov a oboznámila ich 

s podmienkami a priebehom výberového konania.  

Výberové konanie prebiehalo ústnym  pohovorom s jednotlivými uchádzačmi. Členovia 

výberovej komisie kládli uchádzačom otázky, ktoré sa týkali hlavne motivácie pracovať na 

MsÚ Fiľakovo, skúseností s prácou v administratívne  a odbornej časti, a to otázky týkajúce sa 

legislatívnej úpravy fungovania samosprávy. 

Každý jeden uchádzač sa po ústnom pohovore s členmi komisie vyhodnotil.  

 

Po vypočutí a vyhodnotení jednotlivých uchádzačov výberová komisia vybrala na 

obsadenie pracovnej pozície Ing. Eriku Ocskovú. 

 

 

Podpisy členov výberovej komisie: 

 

PhDr. Andrea Mágyelová ......................xx........................................... 

Ing. Judita Mihályová  ...........................xx.................................... 

Bc. Erika Szabová  ..........................xx....................................... 

Ing. Zoltán Varga  ..............................xx................................... 

Mgr. Attila Visnyai  ..............................xx................................... 

Prílohy: 

Prezenčná listina členov výberovej komisie 

Prezenčná listina uchádzačov 

 

Zápisnicu vyhotovil:    PhDr. Andrea Mágyelová           .......................xx..................                      

                                     Prednostka MsÚ vo Fiľakove       


