MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO TOPOĽČANY
Nám. Ľ. Štúra 2357/2, 955 01 Topoľčany
__________________________________________________________

ZÁZNAM
z vyhodnotenia pohovoru na obsadenie jedného miesta pre výkon práce vo verejnom
záujme na – referent kultúrno – výchovných aktivít, konaného dňa 28. 07. 2020

Riaditeľka Mestského kultúrneho strediska Topoľčany menovala komisiu pre
vyhodnotenie pohovoru, ktorej členmi sú:
- Ing. Lenka Gerši, vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia
- Mgr. Janetta Kadliečková, koordinátorka kultúrno-výchovných aktivít
- Bc. Soňa Bačiková, referentka kultúrno-výchovných aktivít

Celkovo bolo prihlásených nasledovných 25 uchádzačov. Po otvorení podaných žiadostí
komisia konštatovala, že z 25 prihlásených uchádzačov 10 nespĺňa podmienku kvalifikačného
predpokladu a z toho dôvodu im boli vrátené všetky nimi predložené doklady. Ďalší nepredložil
všetky požadované doklady a taktiež mu boli vrátené ostatné predložené doklady.
Ďalší štrnásti uchádzači spĺňali všetky požadované podmienky a boli pozvaní na
pracovný pohovor pre obsadenie pracovného miesta „referent kultúrno-výchovných aktivít“,
ktorý bol stanovený na deň 28. 07. 2020.
Pohovoru na obsadenie pracovného miesta dňa 28. 07. 2020 sa zúčastnilo 14
uchádzačov, pričom dvaja uchádzači sa ospravedlnili počas trvania pohovoru.
Uchádzači následne pristúpili k ústnej časti, ktorá pozostávala z okruhov otázok
rozčlenených na oblasti:
štýl práce, hodnotenie vlastnej kompetencie, vyjadrovacie schopnosti a rečový prejav,
orientácia na konanie, platové podmienky a uzavretie pracovného pomeru.
Členovia komisie pre vyhodnotenie pohovoru kládli individuálne otázky formou osobnostného
pohovoru.
Uchádzači boli zároveň informovaní o pracovných a možných platových podmienkach
u zamestnávateľa.

Členovia komisie pre vyhodnotenie pohovoru na obsadenie miesta referenta kultúrnovýchovných aktivít sa dohodli, že rozhodnutie bude platné v prípade, ak bude zaň hlasovať
väčšina prítomných členov komisie.
Na základe celkového hodnotenia komisia pre vyhodnotenie pohovoru dospela
k záveru, že na obsadzované miesto referenta kultúrno-výchovných aktivít odporučila prijať
uchádzačku, za ktorú hlasovala väčšina prítomných členov komisie.
Všetkým uchádzačom bude do 10 dní písomne zaslaný výsledok osobného pohovoru
a s úspešným uchádzačom bude uzatvorený pracovný pomer na obsadzovanú pozíciu.
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