Záznam
z výberového konania na obsadenie pracovného miesta samostatný odborný
referent odboru informatizácie a grantov Mestského úradu v Michalovciach
dňa 29. 6. 2020
Výberové konanie na pracovnú pozíciu samostatný odborný referent odboru informatizácie a grantov
Mestského úradu v Michalovce vypísal primátor mesta ponuku pracovného miesta dňa 13. 2. 2020 na
ISTP - Internetový sprievodca trhu práce, na webovej stránke mesta Michalovce, na úradnej tabuli
mesta, v novinách Michalovčan a v infotexte TV Mistral s.r.o. Uzávierka prihlášok bola stanovená na
deň 20. 2. 2020.
Na uskutočnenie výberu primátor mesta Viliam Zahorčák vymenoval komisiu v zložení Ján Bumbera,
predseda komisie, RNDr. Jana Machová a Ing. Darina Čornejová, členovia komisie.
Do uzávierky prihlášok, bolo podaných celkom 5 prihlášok. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu
v súvislosti so šírení COVID-19 sa výberové konanie uskutočnilo až dňa 29. 6. 2020 o 11.00 hod.
v zasadačke na 1. poschodí č. dv. 214 na Mestskom úrade, Námestie osloboditeľov 30
v Michalovciach. Na pohovor boli pozvaní piati uchádzači, dvaja sa na výberové konanie nedostavili.
Zoznam prihlásených uchádzačov a vyhodnotenie splnenia vypísaných požiadaviek a kritérií tvorí
prílohu zápisnice.
Prítomní uchádzači boli pred začatím výberového konania oboznámení s pravidlami výberového
konania a priebehom výberového konania. Podpísali súhlas so zverejnením výsledkov výberového
konania a boli oboznámení s tým, že členovia komisie nie sú voči žiadnemu z uchádzačov
predpojatí. Prezenčná listina tvorí prílohu zápisnice.
Prvou časťou výberového konania bol pohovor, ktorý 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 Michalovciach v obsadzovanej
profesii.
Druhou časťou bol písomný test orientovaný na overenie vedomostí uchádzačov odpoveďou na 5
písomných otázok. Každá otázka bola hodnotená 0,5-1 bodom. Uchádzači získali od 1 bodu po 3,5
bodov, maximálny počet 5 bodov nezískal ani jeden uchádzač. Testy tvoria prílohu zápisnice.
Po ukončení pohovorov, komplexnom zhodnotení a zohľadnení dosiahnutých výsledkov komisia
pristúpila k vyhodnoteniu. Členovia komisie sa zhodli na výbere Bc. Michala Čižmára za
najhodnejšieho kandidáta na ponúkanú pozíciu.
Na základe tohto vyhodnotenia výberová komisia odporučila primátorovi mesta na prijatie na
obsadzovanú pozíciu Bc. Michala Čižmára.
Prílohy: Prezenčná listina zo dňa 29. 6. 2020
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 30. 6. 2020
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