Záznam
z výberového konania na obsadenie pracovnej pozície zástupca(kyňa) prednostu
Mestského úradu Michalovce zo dňa 8. 2. 2022
Výberové konanie na pracovnú pozíciu zástupca(kyňa) prednostu Mestského úradu Michalovce vypísal
primátor mesta dňa 5. 1. 2022 na webovej stránke mesta Michalovce, na úradnej tabuli mesta od 5. 1.
2022 do 20. 1. 2022, v novinách Michalovčan č. 1 s dátumom vydania 7. 1. 2022 a č. 2 s dátumom
vydania 21.1.2022 a v infotexte TV Mistral s.r.o. Žiadosti v zalepenej obálke s označením „Výberové
konanie zástupca prednostu Mestského úradu“ mali byť doručené na MsÚ Michalovce v termíne do
25. 1. 2022 do 15.00 hod (hmotnoprávna lehota).
Na uskutočnenie výberu na obsadenie ponúkaného pracovného miesta primátor mesta vymenoval
komisiu v zložení: Ing. Zdenko Vasiľ, predseda komisie, Ján Bumbera a Ing. Ján Jasovský, členovia
komisie, Viera Klaciková, administrátor.
Do uzávierky prihlášok bolo podaných celkom 5 prihlášok. Výberová komisia na zasadnutí dňa
26. 1. 2022, zhodnotila naplnenie kritérií a požiadaviek uchádzačmi. Po zhodnotení splnenia kritérií na
základe predložených dokladov bolo konštatované, že štyria uchádzači L.P., M.B., T.H. a T.B. spĺňali
neodpustiteľný kvalifikačný predpoklad, vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a minimálne 5 rokov
praxe po ukončení vysokoškolského štúdia. Jedna uchádzačka podľa doložených dokladov nespĺňala
podmienku minimálna prax 5 rokov po ukončení vysokoškolského štúdia. Na základe uvedených
skutočností boli na výberové konanie pozvaní všetci piati uchádzači s tým, že jedna uchádzačka bola
vyzvaná na zdokladovanie splnenia uvedeného neodpustiteľného predpokladu. Dvaja z prihlásených
uchádzačov sú zamestnanci Mestského úradu Michalovce, jeden z prihlásených je bývalý zamestnanec
Mestského úradu Michalovce. Zoznam prihlásených uchádzačov a vyhodnotenie splnenia vypísaných
požiadaviek a kritérií tvorí prílohu zápisnice.
Výberové konanie sa uskutočnilo dňa 8. 2. 2022 v zasadačke Mestského úradu v Michalovciach. Dvaja
uchádzači sa ospravedlnili zo zdravotných dôvodov, a ďalší dvaja uchádzači sa nedostavili. Na
výberovom konaní bola prítomná jedna uchádzačka. Pred začatím výberového konania bola
oboznámená s pravidlami výberového konania. Podpísala súhlas so zverejnením výsledkov
výberového konania. Prezenčná listina tvorí prílohu zápisnice.
Predseda výberovej komisie informoval uchádzačku o podmienkach a priebehu výberového konania.
Výberové konanie bolo uskutočnené písomnou formou z preukázania znalostí zo zákona o obecnom
zriadení, zákona o informáciách, znalostí mikroprostredia mesta Michalovce a činností samosprávy
vrátene preneseného výkonu štátnej správy. Druhou časťou výberového konania bol osobný pohovor.
Po ukončení pohovoru pristúpili členovia výberovej komisie k vyhodnoteniu naplnení kritérií
a požiadaviek pridelením maximálne 10 bodov za každé hodnotené kritérium. Naplnenie kritérií
komisia vyhodnotila následovne:
Meno a priezvisko

Ing. Marta
Bobovníková, PhD

Prac. pozícia o
ktorú sa
uchádza
Zástupca(kyňa)
prednostu
MsÚ

Vzdelanie a
prax

10

Písomný
test

9

1

Pohovor

10

Body
spolu

29

Po zhodnotení výsledkov výberová komisia na pracovnú pozíciu zástupca(kyňa) prednostu MsÚ
Michalovce určila poradie uchádzačov:
- Prvá v poradí Ing. Marta Bobovníková, PhD
Ďalšie poradie výberová komisia nevyhlásila.
Na základe uvedeného hodnotenia výberová komisia predložila primátorovi mesta návrh na
uzatvorenie pracovného pomeru na obsadzovanú pracovnú pozíciu zástupca(kyňa) prednostu
Mestského úradu Michalovce ako prvú v poradí uchádzačku Ing. Martu Bobovníkovú PhD.

Prílohy:

Prezenčná listina zo dňa 8. 2. 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 8. 2. 2022

Ing. Zdenko Vasiľ, predseda výberovej komisie

.......................................

Ján Bumbera, člen výberovej komisie

.......................................

Ing. Ján Jasovský, člen výberovej komisie

.......................................

Vyhotovila: Viera Klaciková
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