Záznam
z výberového konania na obsadenie pracovného miesta príslušník mestskej
polície - policajt zo dňa 17. 5. 2022
Výberové konanie na pracovnú pozíciu príslušník Mestskej polície – policajt Mesta 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 dátumov vydania 14.
4. 2022 a v infotexte TV Mistral s.r.o. Uzávierka prihlášok bola stanovená na deň 3. 5. 2022 do
12.00 hod. (hmotnoprávna lehota – žiadosť musí byť doručená).
Na uskutočnenie výberu na obsadenie ponúkaného pracovného miesta primátor mesta
vymenoval komisiu v zložení: JUDr. Dušan Šanta, predseda komisie, PhDr. Marcel Medviď
a Viera Klaciková, členovia komisie.
Do uzávierky prihlášok bolo podaných celkom 11 prihlášok. Výberová komisia na zasadnutí
dňa 3. 5. 2022 o 13.00 hod. zhodnotila naplnenie kritérií a požiadaviek uchádzačmi. Po
zhodnotení splnenia kritérií na základe predložených dokladov bolo konštatované, že jeden
uchádzač nespĺňal neodpustiteľný kvalifikačný predpoklad úplné stredné vzdelanie alebo
úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou. Zoznam prihlásených uchádzačov
a vyhodnotenie splnenia vypísaných požiadaviek a kritérií tvorí prílohu zápisnice.
Na výberové konanie dňa 17. 5. 2022 sa dostavilo 10 uchádzačov. Jeden uchádzač sa
nedostavil, jeden nespĺňal neodpustiteľný kvalifikačný predpoklad úplné stredné vzdelanie
s maturitou. Do výberového konania boli zaradení deviati uchádzači. 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 minimálne B. Uchádzači podpísali súhlas so zverejnením
výsledkov výberového konania. Prezenčná listina tvorí prílohu zápisnice.
Členovia výberovej komisie zhodne konštatovali, že žiadny z členov výberovej komisie nie je
voči žiadnemu z uchádzačov predpojatý. Predseda výberovej komisie, JUDr. Dušan Šanta,
predstavil členov komisie a informoval uchádzačov o podmienkach a priebehu výberového
konania. Výberové konanie bolo uskutočnené v troch etapách a to písomným overením
všeobecných vedomostí, vrátane overenia znalostí zo spisovného jazyka, osobným
pohovorom s členmi výberovej komisie a psychodiagnostickým šetrením.
Prvé kolo – písomný test zo všeobecných, odborných znalostí absolvovali uchádzači
odpoveďami na 10 otázok s maximálnym počtom bodov 20 (za každú otázku 2 body)
a overenie znalostí z pravidiel slovenského pravopisu pravopisným cvičením s maximálnym
počtom bodov 5 (0-1 chyba 5 bodov, 2-3 chyby 4 body, 4-5 chýb 3 body, 6-7 chýb 2 body, 8-9
chýb 1 bod, 10 a viac chýb 0 bodov). V prvom kole na základe dosiahnutých počtov bodov boli
vylúčení štyria uchádzači. Piati postúpili do druhého kola.
Po ústnych pohovoroch s členmi komisie, ktoré boli orientované na doterajšie pracovné
skúsenosti, dôvody záujmu o prácu, podmienky možného nástupu do zamestnania
a zhodnotenie predpokladov na výkon pracovnej činnosti mestského policajta, nebol vylúčený
žiaden uchádzač. Do tretieho kola postúpili všetci piati uchádzači.
Treťou 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. Po vyhodnotení testov
poskytla komisii ústnu informáciu o výsledku. Výsledok psychologického šetrenia sa z dôvodu
ochrany osobných údajov nezverejňuje.

Po komplexnom zhodnotení, zohľadnení dosiahnutých výsledkov a odporúčaniu
psychologičky komisia rozhodovala o výsledku výberového konania určením najvhodnejšieho
kandidáta.
Na základe uvedeného výberová komisia odporučila primátorovi mesta prijať na
obsadzovanú pozíciu príslušník mestskej polície – policajt Mgr. Petra Mariňáka,
s predpokladaným termínom prijatia po vzájomnej dohode a ako prvého náhradníka Petra
Halgaša.
Prílohy:

Prezenčná listina zo dňa 17. 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 17. 5. 2022
Členovia komisie:

Vyhotovila: Viera Klaciková

