ZÁPISNICA
výberového konania na pozíciu samostatný odborný referent na úseku účtovníctva
Dátum a spôsob vyhlásenia výberového konania
Výberové konanie vyhlásené 10.8.2020. Oznam o výberovom konaní zverejnený na úradnej
tabuli mesta, na webovom sídle mesta a na stránke www.istp.sk.
Dátum a miesto konania výberového konania
12.10.2020 o 10.00 hod. v priestoroch veľkej zasadačky Mestského úradu vo Fiľakove
Pracovná pozícia obsadzovaná výberovým konaním:
Výberové konanie bolo vyhlásené na 1 pracovné miesto na pozíciu samostatný odborný
referent na úseku účtovníctva
Členovia výberovej komisie:
PhDr. Andrea Mágyelová - predseda
Ing. Judita Mihályová
Bc. Erika Szabová
Ing. Valéria Budaiová
Prihlášky a materiály jednotlivých uchádzačov boli skontrolované výberovou komisiou dňa
10.12.2020. Do výberového konania sa prihlásili 4 uchádzačky, z ktorých 3 sa zúčastnili
výberového konania: Ing. Melinda Górászová, Ing. Natália Köbölová, Ing. Tímea
Verebélyiová.
Stanovené kritériá hodnotenia
Výberové kritériá
• min. stredoškolské vzdelanie s maturitou ekonomického zamerania
• znalosť platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na činnosť samosprávy, ako napr.
zákon o obecnom zriadení, zákon o výkone práce vo verejnom záujme, zákon o
účtovníctve, Opatrenie MF SR č. 16 786/2007-31 zo dňa 8.8.2007, ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie,
príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky, ekonomická
klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, zákon o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy, zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákon o finančnej kontrole
a audite
• znalosť štátneho 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.
Na začiatku výberového konania uchádzačky vypracovali krátky test z oblasti postupov
účtovania. Výberové konanie následne 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 účtovníctve, a to aj otázky
týkajúce sa možnosti nástupu do pracovnej pozície
Každá jedna z uchádzačiek bola samostatne vyhodnotená. Výsledok im oznámi prednostka
v priebehu popoludňajších hodín e-mailom, prípadne telefonicky.
Po vypočutí a vyhodnotení jednotlivých uchádzačov výberová komisia vybrala na
obsadenie pracovnej pozície: Ing. Melindu Górászovú a za náhradníčku sa určila: Ing.
Natália Köbölová.
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