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Z á z n a m  

z  výberového konania na obsadenie pracovnej pozície vedúci/vedúca odboru 
komunikácie, marketingu a kultúry Mestského úradu Michalovce zo dňa 10. 5. 2022 

 

Výberové konanie na pracovnú pozíciu vedúci/vedúca odboru komunikácie, marketingu a 
kultúry Mestského úradu Michalovce vypísal primátor mesta dňa 12. 4. 2022 na webovej 
stránke mesta Michalovce, na úradnej tabuli mesta od 12. 4. 2022 do 3. 5. 2022, v novinách 
Michalovčan č. 8 s dátumom vydania 14. 4. 2022 a v infotexte TV Mistral s.r.o. Žiadosti 
v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie vedúci/vedúca odboru komunikácie, 
marketingu a kultúry Mestského úradu“ mali byť doručené na MsÚ Michalovce v termíne do 
3. 5. 2022 do 12.00 hod (hmotnoprávna lehota).   

Na uskutočnenie výberu na obsadenie ponúkaného pracovného miesta primátor mesta 
vymenoval komisiu v zložení: Ing. Zdenko Vasiľ, predseda komisie,  Ing. Iveta Palečková a Viera 
Klaciková, členky komisie. 

Do uzávierky prihlášok bola podaná jedna prihláška. Po zhodnotení splnenia kritérií na základe 
predložených dokladov bolo konštatované, že uchádzačka zdokladovala všetky 
neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady a spĺňa požadované kritéria na účasť vo výberovom 
konaní. Zoznam prihlásených uchádzačov a vyhodnotenie splnenia vypísaných požiadaviek 
a kritérií tvorí prílohu zápisnice. 

Výberové konanie sa uskutočnilo dňa 10. 5. 2022 v kancelárií 227 na Mestskom úrade 
v Michalovciach. 
Pred začatím výberového konania bola uchádzačka oboznámená  s pravidlami výberového 
konania. Podpísala súhlas so zverejnením výsledkov výberového konania. Prezenčná listina  
tvorí prílohu zápisnice. 

Výberové konanie bolo uskutočnené písomnou formou z preukázania znalostí z oblastí, ktoré 
zastrešuje odbor komunikácie, marketingu a kultúry: program rozvoja mesta, marketing 
mesta, tlačový zákon. Druhou časťou výberového konania bol osobný pohovor.  

Po ukončení pohovoru pristúpili členovia výberovej komisie k zhodnoteniu výsledku 
výberového konania a naplnenia kritérií a požiadaviek pridelením maximálne 40 bodov. 
Naplnenie kritérií komisia vyhodnotila nasledovne: 

 
Po zhodnotení výsledkov výberová komisia na pracovnú pozíciu vedúci/vedúca odboru 
komunikácie, marketingu a kultúry MsÚ Michalovce určila poradie uchádzačov: 
 
- Prvá v poradí Mgr. Mária Stričková 
 

 Meno a priezvisko Vzdelanie 
a prax 

Písomný test Pohovor Body spolu 

1. Mgr. Mária Stričková 10 20 10 40 
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Na základe uvedeného hodnotenia v zmysle § 5 ods. 6 Zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce 
vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberová komisia predložila primátorovi 
mesta návrh pracovnej zmluvy na uzatvorenie pracovného pomeru na obsadzovanú pracovnú 
pozíciu vedúci/vedúca odboru komunikácie, marketingu a kultúry Mestského úradu 
Michalovce s prvou v poradí  Mgr. Máriou Stričkovou. 

 

Prílohy:  Prezenčná listina zo dňa 10. 5. 2022 
               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 11. 5. 2022 

 

 

Ing. Zdenko Vasiľ, predseda výberovej komisie    ....................................... 
 

Ing. Iveta Palečková, členka výberovej komisie ....................................... 
 

Viera Klaciková, členka výberovej komisie  ....................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhotovila: Viera Klaciková 

 


