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Záznam 

z  výberového pohovoru na obsadenie pracovnej pozície samostatný odborný 
referent tvorby projektov odboru informatizácie a grantov dňa 8. 10. 2020 

 

Na základe výsledkov výberového konania na pracovnú pozíciu odborný referent útvaru 
primátora – sekretariát primátora Mesta Michalovce, ktoré sa uskutočnilo dňa 11. 9. 2020 
boli oslovené štyri účastníčky konania, ktoré spĺňali podmienky, ale neboli prijaté: Ing. 
Miroslava Jassušová, Michaela Kováčová, Petra Tichvoňová a Ing. Mária Žeňuchová. Bolo im 
ponúknuté zúčastniť sa výberového pohovoru na obsadenie pracovnej pozície samostatný 
odborný referent tvorby projektov odboru informatizácie a grantov MsÚ Michalovce.  

Pohovor sa uskutočnil dňa 8. 10. 2020 za účasti RNDr. Jany Machovej, vedúcej odboru IaG, 
Ing. Dariny Čornejovej, zástupkyne vedúcej odboru IaG a Viery Klacikovej, personálnej 
referentky. Zúčastnili sa ho tri oslovené záujemkyne, Ing. Miroslava Jassušová, Michaela 
Kováčová, Petra Tichvoňová, Ing. Mária Žeňuchová sa ospravedlnila. 

Viera Klaciková predstavila prítomným uchádzačkám vedúcu odboru IaG a jej zástupkyňu 
a informovala ich o tom, že ide o pracovnú pozíciu na dobu určitú do 12. 12. 2021.  

Vedúca odboru IaG oboznámila prítomné účastníčky s obsahom práce na ponúkanej pozícii, 
Následne individuálne odpovedali na otázky smerujúce k ich bývalým pracovným 
skúsenostiam, k ich jazykovým schopnostiam a k tomu, či majú už skúsenosti s tvorbou 
projektov. 

Po ukončení pohovorov, komplexnom zhodnotení a zohľadnení odpovedí uchádzačiek, sa 
členovia komisie zhodli na tom, že najvhodnejšou kandidátkou na obsadzovanú pozíciu je 
Ing. Miroslava Jassušová.  

Na základe tohto vyhodnotenia výberová komisia odporučila  primátorovi mesta prijať 
Ing. Miroslavu Jassušovú na pracovnú pozíciu samostatný odborný referent tvorby projektov 
odboru informatizácie a grantov MsÚ Michalovce na dobu určitú do 12. 12. 2021. 

         

Prílohy:  Prezenčná listina zo dňa 8. 10. 2020 

               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. 10. 2020  

                                                                                                Členovia komisie: 


