
Záznam 
z  výberového konania na obsadenie pracovného miesta samostatný odborný 

referent referátu daní, poplatkov a vymáhania  dňa 14.3.2018 
 
 

     Výberové konanie na pracovnú pozíciu samostatný odborný referent referátu daní, 
poplatkov a vymáhania vypísal primátor mesta dňa 14.02.2018, zverejnením v novinách 
Michalovčan, na úradnej tabuli, na webovej stránke mesta Michalovce a v infotexte TV 
Mistral s.r.o. Uzávierka prihlášok bola stanovená na deň 1.3.2018 do 12,00 hodiny. Tento 
termín bol stanovený  ako hmotnoprávna podmienka.  
      Na uskutočnenie výberu primátor mesta vymenoval komisiu v zložení JUDr. Gabriel 
Dorič, predseda komisie,  Ján Bumbera a Ing. Oľga Bereznaninová, členovia komisie. 
    Po uzávierke prihlášok, celkom bolo podaných deväť prihlášok, výberová komisia na 
zasadnutí dňa 1.3.2018, zhodnotila naplnenie kritérií a požiadaviek uchádzačmi.  
    Pri hodnotení splnenia kritérií  bolo konštatované, že predložených dokladov vyplývalo, že 
dve uchádzačky nespĺňajú neodpustiteľný kvalifikačný predpoklad, minimálne 
druhostupňové magisterské vzdelanie a taktiež dvaja uchádzači nedoložili výpis z registra 
trestov. Ostatní uchádzači splnili všetky požadované kvalifikačné predpoklady a ďalšie 
požiadavky a kritéria. Výberová komisia rozhodla pozvať prihlásených uchádzačov na 
výberové konanie dňa 14.3.2018  o 8,30 hodine. Komisia rozhodla pozvať všetkých 
prihlásených uchádzačov s  podmienkou, že uchádzačky nespĺňajúce kvalifikačný predpoklad  
pred výberovým konaním preukážu splnenie tohto neodpustiteľného predpokladu a taktiež 
uchádzači, ktorí nedoložili výpis z registra trestov tento pred výberovým konaním preukážu.   
Zoznam prihlásených uchádzačov a vyhodnotenie splnenie vypísaných požiadaviek a kritérií 
tvorí prílohu zápisnice.     
     Výberového konania, dňa 14.3.2018 v zasadačke Mestského úradu v Michalovciach, sa 
zúčastnili štyria pozvaní uchádzači. Prezenčná listina  tvorí prílohu zápisnice.    
     Prítomní uchádzači Mgr. Veronika Harbuľáková, Mgr. Marek Gébel, Mgr.Ing. Lucia 
Pivarníková a Mgr. Radovan Málek boli pred začatím výberového konania oboznámení  
s pravidlami výberového konania a priebehom výberového konania. Podpísali súhlas so 
zverejnením výsledkov výberového konania a boli oboznámení, že členovia   komisie  nie sú 
voči žiadnemu z  uchádzačov predpojatí. 
    Prvou časťou výberového konania bol písomný test orientovaný na overenie  vedomosti 
uchádzačov odpoveďou na 10 písomných otázok. Každá otázka bola hodnotená 0 -2 bodmi. 
Uchádzači získali od 4,5 bodu minimálne a traja nad 10 bodov pričom maximálny počet 
bodov bol  13.  Testy tvoria prílohu zápisnice. V druhej časti výberového konania bol 
uskutočnený pohovor so všetkými uchádzačmi vrátane uchádzačky ktorá získala pod 50 
percent bodov. Pohovor bol orientovaný na doterajšie pracovné skúsenosti, dôvody záujmu 
o prácu, podmienky možného nástupu do zamestnania a zhodnotenie predpokladov na 
výkon pracovnej činností na Mestskom úrade v obsadzovanej profesii.   
      Po ukončení pohovorov, komplexnom zhodnotení a zohľadnení dosiahnutých výsledkov  
komisia pristúpila k vyhodnoteniu. Členovia komisie sa dohodli na vyhodnotení výberového 
konania určením poradia. Každý člen komisie určil poradie prvého  uchádzačov.   
 
     Členovia komisie určili na prvom mieste ako najvhodnejšiu uchádzačku trikrát  Mgr. 
Veroniku Harbuľákovu.  

      Na základe tohto vyhodnotenia výberová komisia odporučila  primátorovi mesta na 



prijatie na obsadzovanú pozíciu Mgr. Veroniku Harbuľákovu. Ďalšie poradie respektíve 
náhradníkov komisia rozhodlo neurčiť.  
     
     

Prílohy: Prezenčná listina zo dňa 14.3.2018 
              Zoznam uchádzačov a vyhodnotenie kritérií 
              Podané prihlášky s požadovanými dokladmi a údajmi 
              Písomné testy  

 
Prílohy sa v súlade pravidlami a poriadkom výberového konania pre výber kandidátov na 
obsadzovanú pracovnú pozíciu a zákonom o ochrane osobných údajov nezverejňujú.   
 
 
     V Michalovciach 20.3. 2018  
                                                                                                Členovia komisie: 
 
 
 
 
 
 
 
Schvaľujem  prijatie Mgr. Veroniky Harbuľákovej za zamestnankyňu Mesta Michalovce, 
Mestského úradu v pracovnej pozícii samostatný odborný referent referátu daní, poplatkov a 
vymáhania.   
 
 
 V Michalovciach  20.3.2018                  
                                                                  Viliam Zahorčák 

                                      primátor 
 


