
Záznam 

z  výberového konania na obsadenie pracovného miesta člen miestnej 
občianskej poriadkovej služby (MOPS) uskutočneného dňa 13. 8. 2021 

Výberové konanie na pracovnú pozíciu člen miestnej občianskej poriadkovej služby Mesta Michalovce 
vypísal primátor mesta ponuku pracovného miesta dňa 3. 8. 2021 na webovej stránke mesta 
Michalovce a na úradnej tabuli mesta od 3. 8. do 12. 8. 2021. Uzávierka prihlášok bola stanovená na 
deň 11. 8. 2021.  

Na uskutočnenie výberu primátor mesta vymenoval komisiu v zložení PhDr. Marcel Medviď, predseda 
komisie,  Viera Klaciková a Milan Lechan, členovia komisie. 

Do uzávierky prihlášok bolo podaných 12 prihlášok. Výberové konanie bolo stanovené na piatok 
13. 8. 2021 o 08.30 hod. v priestoroch Mestskej polície na Námestí osloboditeľov 83 v Michalovciach. 
Výberového konania sa zúčastnilo 11 z 12 prihlásených uchádzačov. Jeden sa nezúčastnil bez udania 
dôvodu.  

Pri hodnotení splnenia kritérií  na základe predložených dokladov bolo konštatované, že všetci 
uchádzači spĺňajú kvalifikačné a ďalšie požiadavky na  pozíciu člena MOPS v prostredí MRK. 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.    

Prítomných účastníkov privítal predseda výberovej komisie PhDr. Marcel Medviď, ktorý predstavil 
prítomných členov výberovej komisie Vieru Klacikovú, referentku personalistiky MsÚ a Milan Lechana, 
príslušníka Mestskej polície v Michalovciach.  Výberové konanie bolo uskutočnené formou osobného 
pohovoru osobitne s každým z účastníkov. Zároveň boli oboznámení s tým, že o výsledku výberového 
konania budú oboznámení písomne do 10 dní.  

Po ukončení pohovorov, komplexnom zhodnotení a zohľadnení dosiahnutých výsledkov  komisia 
pristúpila k vyhodnoteniu. Členovia komisie určili prvých troch najvhodnejších uchádzačov na pozíciu 
členov MOPS: Michala Mikera, Ondreja Hudáka a Martina Badžu (nar. 1988). Za náhradníka určila 
Milana Ridaja.  

Na základe tohto vyhodnotenia výberová komisia odporučila  primátorovi mesta prijatie na 
obsadzovanú pozíciu troch uchádzačov, Michala Mikera, Ondreja Hudáka a Martina Badžu (nar. 1988). 

Prílohy:  Prezenčná listina zo dňa 13. 8. 2021 
               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 13. 8. 2021  

                                                                                                Členovia komisie: 

 

 

Vyhotovila: Viera Klaciková 


