
Z á z n a m  

z výberového konania na obsadenie pracovného miesta detská sestra 
v Zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa 

 zo dňa 23. 9. 2021 
 

Výberové konanie na pracovnú pozíciu detská sestra v Zariadení starostlivosti o deti do troch 
rokov veku dieťaťa Mesta Michalovce vypísal primátor mesta dňa 31. 8. 2021 na ISTP - 
Internetový sprievodca trhu práce, na webovej stránke mesta Michalovce, na úradnej tabuli 
mesta od 31. 8. 2021 do 14. 9. 2021, v novinách Michalovčan č. 18 s dátumom vydania 3. 9. 
2021 a v infotexte TV Mistral s.r.o. Uzávierka prihlášok bola stanovená na deň 14. 9. 2021.  

Na uskutočnenie výberu na obsadenie ponúkaného pracovného miesta primátor mesta 
vymenoval komisiu v zložení: Ing. Ján Jasovský, predseda komisie,  Bc. Naďa Drotárová  a Viera 
Klaciková, členovia komisie. 

Do uzávierky prihlášok boli podané celkom 2 prihlášky. Výberová komisia na zasadnutí dňa 16. 
9. 2021, zhodnotila obidve prihlášky a skonštatovala, že prihlásené uchádzačky napĺňajú 
kritéria a požiadavky. Obidve boli pozvané na výberové konanie na deň 23. 9. 2021. Jedna 
uchádzačka dňa 21.9.2021 mailovou správou oznámila, že sa výberového konania nezúčastní, 
nakoľko jej bola ponúknutá iná práca. Zoznam prihlásených uchádzačov a vyhodnotenie 
splnenia vypísaných požiadaviek a kritérií tvorí prílohu zápisnice. 

Výberové konanie sa uskutočnilo dňa 23. 9. 2021 v zasadačke Mestského úradu 
v Michalovciach. Prítomná uchádzačka bola pred začatím výberového konania oboznámená  
s pravidlami výberového konania. Podpísala súhlas so zverejnením výsledkov výberového 
konania. Prezenčná listina tvorí prílohu zápisnice. 

Predseda výberovej komisie, Ing. Ján Jasovský, predstavil členov komisie a informoval 
uchádzačku o podmienkach a priebehu výberového konania. Výberové konanie bolo 
uskutočnené formou osobného pohovoru. Zároveň bola uchádzačka informovaná, že 
o výsledku výberového konania bude oboznámená písomne. 

Po ukončení pohovoru a komplexnom zhodnotení skutočností sa členovia komisie zhodli na 
tom, že uchádzačka je vhodnou adeptkou na obsadenie ponúkaného pracovného miesta. 

Na základe uvedeného výberová komisia odporučila primátorovi mesta prijať na obsadzovanú 
pozíciu detská sestra v Zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Ľubicu 
Maťašovú s predpokladaným  termínom prijatia 1. 10.2021. 

 

Prílohy:  Prezenčná listina zo dňa 23. 9. 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 28. 9. 2021  

                                                                                                Členovia komisie: 

 

Vyhotovila: Viera Klaciková 


