Záznam
z výberového konania na obsadenie pracovného miesta samostatný odborný
referent útvaru primátora – sekretariát primátora dňa 11. 9. 2020
Výberové konanie na pracovnú pozíciu odborný referent útvaru primátora – sekretariát
primátora Mesta Michalovce vypísal primátor mesta ponuku pracovného miesta dňa
30.7.2020 na ISTP - Internetový sprievodca trhu práce, na webovej stránke mesta
Michalovce, na úradnej tabuli mesta od 4. 8. do 20. 8. 2020, v novinách Michalovčan dňa
7. 8. 2020 a v infotexte TV Mistral s.r.o. Uzávierka prihlášok bola stanovená na deň 20. 8.
2020.
Na uskutočnenie výberu primátor mesta Viliam Zahorčák vymenoval komisiu v zložení Ján
Bumbera, predseda komisie, Ing. Iveta Palečková a Viera Klaciková, členovia komisie.
Do uzávierky prihlášok, bolo podaných celkom 89 prihlášok, výberová komisia na zasadnutí
dňa 20. 8. 2020, zhodnotila naplnenie kritérií a požiadaviek uchádzačmi. Pri hodnotení
splnenia kritérií na základe predložených dokladov bolo konštatované, že 73 uchádzačov
spĺňa neodpustiteľný kvalifikačný predpoklad, minimálne prvostupňové vysokoškolské
vzdelanie. Jedna uchádzačka nedoložila k prihláške doklad o vzdelaní a 16 nesplnilo
kvalifikačný predpoklad. Na pohovor pozveme iba vybraných uchádzačov, ktorí podľa nášho
názoru najviac spĺňali naše požiadavky. Pokiaľ by ste v tom čase pozvánku neobdržali,
považujte toto oznámenie za konečné rozhodnutie. Všetci uchádzači boli písomne
informovaní, že vzhľadom k počtu uchádzačov výberová komisia na pohovor pozveme iba
vybraných uchádzačov, ktorí podľa jej názoru najviac spĺňali naše požiadavky. Zároveň boli
o informovaní, že pokiaľ pozvánku neobdržia, bolo toto oznámenie zároveň konečným
rozhodnutím. Na základe tohto kritéria výberová komisia rozhodla pozvať 37 uchádzačov na
výberové konanie dňa11. 9. 2020 o 8.30 hodine. Zoznam prihlásených uchádzačov
a vyhodnotenie splnenia vypísaných požiadaviek a kritérií tvorí prílohu zápisnice.
Výberového konania, dňa 11. 9. 2020 v zasadačke Mestského úradu v Michalovciach, sa
zúčastnili 24 pozvaní uchádzači. Štyria uchádzači sa ospravedlnili, 9 sa nedostavili. 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. Jedna uchádzačka odišla po podpísaní prezenčnej listiny ešte pred
prvým kolom výberového konania. Prezenčná listina tvorí prílohu zápisnice.
Prvou časťou výberového konania bol ústny pohovor s primátorom mesta a členmi komisie.
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 Michalovciach v obsadzovanej profesii. Po tomto
kole nevyhovela jedna uchádzačka, ktorá nezdokumetovala splnenie kvalifikačného stupňa
vzdelania, vzhľadom na to, že ho neukončila štátnou skúškou. Do druhej časti postúpilo 22
uchádzačov.
Druhou časťou bol písomný test orientovaný na overenie vedomostí uchádzačov odpoveďou
na 10 písomných otázok. Každá otázka bola hodnotená 0 - 5 bodmi. Uchádzači získali od 4
bodov po 17 bodov, maximálny počet bodov 25 nezískal ani jeden uchádzač. Testy tvoria
prílohu zápisnice. Na základe prvých dvoch častí výberového konania sa komisia uzniesla na
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postupe piatich členov do užšieho výberu: Bc. Petra Tichvoňová, Ing. Daniela Vargová, Mgr.
Sylvia Antolíková, Bc. Zuzana Horváthová, Mgr. Ján Serbák.
V tretej časti výberového konania bol uskutočnený pohovor za účasti primátora mesta
Viliama Zahorčáka, zástupcu primátora Ing. Jozefa Sokologorského a členmi komisie
s 5 uchádzačmi, ktorí postúpili do užšieho výberu. Pohovor bol orientovaný na konkrétne
situácie simulované na prácu na sekretariáte primátora.
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 uchádzačov.
Členovia komisie určili na prvom mieste ako najvhodnejšiu uchádzačku päťkrát Ing. Danielu
Vargovú. Na druhom mieste na základe hodnotenia bola trikrát Mgr. Sylvia Antolíková. Na
treťom mieste boli s rovnakým hodnotením dvakrát ako druhý dvaja uchádzači Mgr. Ján
Serbák a Bc. Petra Tichvoňová.
Na základe tohto vyhodnotenia výberová komisia odporučila primátorovi mesta na prijatie
na obsadzovanú pozíciu Ing. Danielu Vargovú. Druhú v poradí komisia určila Mgr. Sylviu
Antolíkovú.

Prílohy:

Prezenčná listina zo dňa 11. 9. 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 11. 9. 2020
Členovia komisie:
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