
Zápisnica 

 

z otvárania obálok – výberové konanie na pozíciu - odborný referent ekonomického 

oddelenia (účtovník) Miestneho úradu mestskej časti Košice – Sídlisko KVP, ktoré 

sa konalo dňa 20.2.2019 v kancelárii prednostu Miestneho úradu mestskej časti 

Košice – Sídlisko KVP, Trieda KVP 1, Košice.  

 

Mestská časť Košice – Sídlisko KVP v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone 

práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlásila výberové konanie 

na obsadenie pozície odborný referent ekonomického oddelenia (účtovník)  

Miestneho úradu mestskej časti Košice – Sídlisko KVP. Výberové konanie bolo 

zverejnené na stránke www.mckvp.sk a uchádzači sa na pozíciu mohli prihlásiť do 

15.2.2019. 

Požadované predpoklady, ktoré museli uchádzači splniť, aby mohli postúpiť do 

výberového konania boli za účasti predsedu a členov výberovej komisie 

skontrolované pri otváraní obálok a zaslaných e-mailov následne posúdené.  

 

Požadované predpoklady boli uvedené nasledovne:  

 

Kvalifikačné predpoklady na uvedenú pracovnú pozíciu:  

- vysokoškolské vzdelanie ekonomického smeru, resp. ukončené stredoškolské 

vzdelanie s maturitou - ekonomického smeru 

- ovládanie práce s PC – Microsoft Office  

- práca v IS KORWIN vítaná  

- práca v samospráve vítaná 

 

Iné kritéria a požiadavky:  

- prax v účtovníctve  

- flexibilita a komunikatívnosť  

- schopnosť zvládať záťažové situácie  

- schopnosť pracovať v tíme 

 

http://www.mckvp.sk/


Termín podania prihlášky s požadovanými dokladmi bol stanovený do 15.2.2019 

poštou, e-mailom alebo osobne do podateľne MieÚ do 12.30 hod. Komisia konštatuje, 

že v stanovom termíne bolo doručených 20 žiadostí. Žiadosti boli riadne 

zaregistrované a uschované, následne odovzdané komisii zalepené obálky a vytlačené 

e-maily.  

 

Na základe rozhodnutia výberovej komisie boli pozvaní títo uchádzači:  

1. p. Sirotňáková  

2. p. Sabolová 

3. p. Štefanovičová 

4. p. Kocanová 

5. p. Čarňanská 

6. p. Guzejová 

7. p. Kapalková 

8. p. Balíková 

9. p. Šumanská 

10. p. Zurková 

11. p. Gerdová 

12. p. Cholujová 

13. p. Takáčová 

14. p. Karabašová 

15. p. Joščáková 

16. p. Šemráková 

 

Uchádzači, ktorí splnili predpokladané kvalifikačné predpoklady sú následne 

telefonicky kontaktovaní a pozvaní na výberové konanie, ktoré sa uskutoční dňa  

25.2.2019 a 28.2.2019, pričom všetky ostatné podrobnosti budú zhrnuté telefonicky 

a potvrdené e-mailom.  

 

V Košiciach, dňa 21.2.2019  

 

Svojím podpisom následne potvrdili správnosť zápisu:  

 

Ing. Miroslav Michalus  v.r. – predseda komisie     

Ing. Roman Matoušek v.r. – člen komisie 

Mgr. Mária Petriková v.r. – člen komisie 

Ing. Viera Háberová v.r. – člen komisie  


