Záznam
z výberového konania na obsadenie pracovného miesta príslušník Mestskej
polície dňa 25.1.2018
Výberové konanie na pracovnú pozíciu príslušník Mestskej polície v Michalovciach vypísal
primátor mesta dňa 3.1.2018, zverejnením v novinách Michalovčan, na úradnej tabuli, na
webovej stránke mesta Michalovce a v infotexte TV Mistral s.r.o. Uzávierka prihlášok bola
stanovená do 18.1.2018, do 12,00 hod. Na uskutočnenie výberu primátor vymenoval
komisiu v zložení JUDr. Dušan Šanta, predseda komisie, Ján Bumbera a PhDr. Marcel
Medviď, členovia komisie.
Po uzávierke prihlášok, výberová komisia na zasadnutí dňa 18.1.2018, zhodnotila
naplnenie kritérií a požiadaviek na uchádzačov. Celkom bolo podaných 10 prihlášok.
Z predložených prihlášok, doložených dokladov bolo konštatované, že všetci uchádzači
splnili kvalifikačné predpoklady a ďalšie kritéria, ktoré boli stanovené pre výberové konanie.
Z tohto dôvodu výberová komisia rozhodla pozvať všetkých uchádzačov na výberové
konanie na deň 25.1.2018 o 8,00 hodine do zasadačky v budove MsÚ
Zoznam uchádzačov, vrátane naplnenia kritérií, tvorí prílohu zápisnice.
Na samotné výberové konanie, dňa 25.1.2018, sa dostavilo deväť uchádzačov. Neprítomní
uchádzač dôvod neprítomnosti neoznámil.
Prítomní uchádzači boli pred začatím výberového konania oboznámení s pravidlami
výberového konania. Bola skontrolovaná totožnosť podľa občianskeho preukazu a platnosť
vodičského oprávnenia, požadovaná skupina oprávnenia B. Zároveň bol prítomným
uchádzačom vrátený výpis registra trestov.
Členovia výberovej komisie zhodne konštatovali, že žiadny z členov výberovej komisie
nie je voči žiadnemu z uchádzačov predpojatí. Zároveň bolo konštatované, že uchádzača p.
Petriláka poznajú z predchádzajúceho pracovného pomeru v MsP.
Samotné výberové konanie sa uskutočnilo v štyroch etapách a to písomným overením
všeobecných vedomostí, vrátane overenia znalostí zo spisovného jazyka. Následne bola
overená telesná spôsobilosť. Po tejto úspešní uchádzači sa podrobili overeniu psychologickej
spôsobilosti a absolvovali pohovory vo výberovej komisii.
Prvé kolo – písomný test zo všeobecných, odborných znalostí a overenie znalostí z
pravidiel slovenského pravopisu absolvovali uchádzači odpoveďou na 10 písomných otázok
a 5 viet na pravopis s doplnením správneho písmena, tvaru slová. Otázky boli hodnotené
bodmi 0,1,2 za otázku. Znalostí z pravidiel slovenského pravopisu boli hodnotené počtom
chýb, pričom viac ako 8 chýb bolo hodnotené stupňom nedostatočné znalosti so
slovenského jazyka. Najmenší počet bodov, ktoré uchádzači získali z písomného testu bolo
6 a najviac 18. Písomné testy tvoria prílohu zápisnice. Pri znalosti pravopisu uchádzači
urobili najmenej 5 chýb a najviac 15 chýb. Komisia Troch uchádzačov s najnižším počtom
bodov komisia z ďalšieho overovania vyradila.
V ďalšom kole uchádzači absolvovali overenie telesnej zdatnosti. Telesná zdatnosť bola
overená tzv. člnkovým behom, skok do diaľky z miesta, ľah sed v priebehu 60 sekúnd
a zhyby na hrazde. Hodnotenie bolo uskutočnené podľa tabuliek, pohlavia a veku. Jedna
uchádzačka nesplnila v jedenej disciplíne minimálny limit stanovený tabuľkami, preto bola z
ďalšieho overovania vyradená.
Po písomných testoch a overení telesnej zdatnosti komisia vyradila uchádzačov, ktorí
nesplnili stanovené kritéria, respektíve mali najslabší výsledok. Do ďalších kôl postúpili
uchádzači Kosán, Hvasta, Petrilák, Polaško a Triščák.

Ďalšou časťou výberového konania bolo psychologické šetrenie zamerané na overenie
duševnej spôsobilosti, na osobnosť uchádzačov a predpokladov na výkon práce policajta.
Psychodiagnostické šetrenie uskutočnila psychologička PHDr. Korpová. O výsledku poskytla
komisiu ústnu informáciu po vyhodnotení testov nasledujúci deň. Výsledok psychologického
šetrenia sa z dôvodu ochrany osobných údajov nezverejňuje.
Súbežne s psychologickým šetrením sa uskutočnili pohovory vo výberovej komisii.
Pohovor bol orientovaný na doterajšie pracovné skúsenosti, dôvody záujmu o prácu
policajta a predpoklady pre výkon práce.
Komisia vyhodnotila naplnenie kritérií a požiadaviek uchádzačmi, ktorí absolvovali
výberové konanie. Po komplexnom zhodnotení, zohľadnení dosiahnutých výsledkov
a odporúčania psychologičky komisia rozhodovala o výsledku výberového konania určením
dvoch najvhodnejších uchádzačov. Na základe tohto hlasovania komisia odporučila na
prijatie do zamestnania Vladislava Petrilák a Štefana Polašku. Náhradníkov na prijatie
neurčila.
Na základe týchto výsledkov komisia rozhodla odporučiť primátorovi Mesta Michalovce na
prijatie do zamestnania uchádzačov Vladislava Petriláka a Štefana Polašku.
Prílohy: Prezenčná listina
Prehľad došlých prihlášok s osobnými údajmi uchádzačov
Písomné testy
Prílohy sa v súlade pravidlami a poriadkom výberového konania pre výber kandidátov na
pracovnú pozíciu policajt – príslušník mestskej polície a v súlade so zákonom o ochrane
osobných údajov nezverejňujú.

V Michalovciach 6.2.2018
Členovia komisie:

