
Záznam 

z  výberového konania na obsadenie pracovného miesta samostatný(á) 
odborný(á) referent(ka) územných investícií zo dňa 25. 5. 2022 

 

Výberové konanie na pracovnú pozíciu samostatný(á) odborný(á) referent(ka) územných 
investícií odboru informatizácie a grantov Mestského úradu v Michalovciach vypísal primátor 
mesta dňa 3. 5. 2022 na portáli voľných pracovných miest ÚPSVaR, na ISTP - Internetový 
sprievodca trhu práce, na webovej stránke mesta Michalovce, na úradnej tabuli mesta 
od 3. 5. do 16. 5. 2022, v novinách Michalovčan č. 10 s dátumov vydania 13. 5. 2022 a v 
infotexte TV Mistral s.r.o. Uzávierka prihlášok bola stanovená na deň 16. 5. 2022, 12.00 hod.  

Na uskutočnenie výberu primátor mesta vymenoval komisiu v zložení: Ing. Jozef Sokologorský, 
predseda komisie,  RNDr. Jana Machová a Viera Klaciková, členky komisie. 

Do uzávierky prihlášok, bolo podaných celkom 10 prihlášok. Výberová komisia na zasadnutí 
dňa 17. 5. 2022, zhodnotila naplnenie kritérií a požiadaviek uchádzačmi. Pri hodnotení 
splnenia kritérií  na základe predložených dokladov bolo konštatované, že dvaja uchádzači 
nespĺňajú neodpustiteľný kvalifikačný predpoklad, vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. 
Na výberové konanie boli pozvaní 8 uchádzači. Zoznam prihlásených uchádzačov 
a vyhodnotenie splnenia vypísaných požiadaviek a kritérií tvorí prílohu zápisnice.     

Výberového konania dňa 25. 5. 2022 o 08.30 hod. v zasadačke Mestského úradu 
v Michalovciach sa zúčastnili šiesti uchádzači. Pred začatím výberového konania boli 
oboznámení  s pravidlami výberového konania a priebehom výberového konania. Podpísali 
súhlas so zverejnením výsledkov výberového konania na webovom portáli mesta Michalovce. 
Prezenčná listina  tvorí prílohu zápisnice.    

Výberové konanie sa uskutočnilo v dvoch častiach. Prvá časť pozostávala z písomného testu 
zo znalostí práce s PC-Windows, kancelárskym balíkom MS Office a znalostí právnych 
predpisov týkajúcich sa územného konania. Test obsahoval 7 otázok, maximálny možný počet 
bodov bol 20. Jeden uchádzač dosiahol 14 bodov, jeden 13, dvaja mali po 11 bodov, jeden 7 
a jeden 6 bodov. 

Druhá časť  bola formou osobného pohovoru osobitne s každým z účastníkov. Po ukončení 
pohovorov boli uchádzači informovaní, že s výsledkom výberového konania budú oboznámení 
najneskôr do 10 dní písomne.  

Po komplexnom zhodnotení a zohľadnení dosiahnutých výsledkov  komisia pristúpila 
k vyhodnoteniu. Členovia komisie určili na prvom mieste ako najvhodnejšieho kandidáta 
trikrát Ing. Jána Štafuru. Výberová komisia sa zhodla na tom, že  Ing. Matina Kaššaja určí ako 
náhradníka pre prípad, že nedôjde k dohode s vybraným uchádzačom alebo v prípade, že 
v blízkej budúcnosti sa bude obsadzovať pracovné miesto zodpovedajúce jeho kvalifikačným 
predpokladom.  

Na základe tohto vyhodnotenia výberová komisia odporučila  primátorovi mesta prijať na 
obsadzovanú pozíciu Ing. Jána Štafuru s predpokladaným  termínom prijatia 1. 6. 2022, 
prípadne podľa dohody. Výberová komisia primátorovi navrhla ako náhradníka Ing. Martina 
Kaššaja. 

     



     

Prílohy:  Prezenčná listina zo dňa 25. 5. 2022 

               Zoznam uchádzačov a vyhodnotenie kritérií 

               Podané prihlášky s požadovanými dokladmi a údajmi 

                 

 

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 27. 5. 2022  

                                                                                                Členovia komisie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhotovila: Viera Klaciková 


