
Z á z n a m  

z  výberového konania na obsadenie pracovného miesta samostatný odborný 
referent investičnej výstavby zo dňa 28. 9. 2022 

Výberové konanie na pracovnú pozíciu samostatný odborný referent investičnej výstavby 
odboru výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja Mestského úradu Michalovce 
vypísal primátor mesta dňa 7. 9. 2022 na portáli voľných pracovných miest MPSVaR 
www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk, na webovej stránke mesta Michalovce, na úradnej tabuli 
mesta od 7. 9. 2022 do 21. 9. 2022, v novinách Michalovčan č. 19 s dátumom vydania 
16. 9. 2022 a v infotexte TV Mistral. Uzávierka prihlášok bola stanovená na deň 21. 9. 2022 
(hmotnoprávna lehota).  

Na uskutočnenie výberu na obsadenie ponúkaného pracovného miesta primátor mesta 
vymenoval komisiu v zložení: Ing. Jozef Sokologorský, predseda komisie,  Ing. Anna Mrázová 
a Viera Klaciková, členovia komisie. 

Do uzávierky prihlášok boli podané dve prihlášky. Výberová komisia na zasadnutí dňa 
22. 9. 2022, po zhodnotení splnenia kritérií na základe predložených dokladov konštatovala, 
že uchádzačky spĺňajú neodpustiteľný kvalifikačný predpoklad, vysokoškolské vzdelanie 
druhého stupňa v odbore stavebníctvo. Na výberové konanie boli pozvané obe uchádzačky. 
Zoznam prihlásených uchádzačov a vyhodnotenie splnenia vypísaných požiadaviek a kritérií 
tvorí prílohu zápisnice. 

Výberové konanie sa uskutočnilo dňa 28. 9. 2022 v zasadačke Mestského úradu 
v Michalovciach. Prítomné uchádzačky boli pred začatím výberového konania oboznámené  
s pravidlami výberového konania. Podpísali súhlas so zverejnením výsledkov výberového 
konania. Prezenčná listina  tvorí prílohu zápisnice. 

Predseda výberovej komisie, Ing. Jozef Sokologorský, predstavil členov komisie. 
O podmienkach a priebehu výberového konania informovala Viera Klaciková. Výberové 
konanie bolo uskutočnené formou osobného pohovoru. Zároveň boli uchádzačky 
informované, že o výsledku výberového konania budú oboznámené nasledujúce dni, 
najneskôr do 10 dní od prijatia rozhodnutia. 

Po ukončení pohovorov a komplexnom zhodnotení skutočností sa členovia komisie 
jednohlasne zhodli na tom, že Ing. Viktória Stavrovská je vhodnou adeptkou na obsadenie 
ponúkaného pracovného miesta. Ing. Zuzanu Macijevičovú výberová komisia určila ako 
náhradníčku na obsadenie pracovného miesta, na ktoré bude spĺňať požadované predpoklady. 

Na základe uvedeného výberová komisia odporučila  primátorovi mesta prijať Ing. Viktóriu 
Stavrovskú na obsadzovanú pozíciu samostatný odborný referent investičnej výstavby a Ing. 
Zuzana Macijevičová bola navrhnutá ako náhradníčka na obsadenie vhodného pracovného 
miesta.  

Prílohy:  Prezenčná listina zo dňa 28. 9. 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 29. 9. 2022  

                                                                                                Členovia komisie: 

Vyhotovila: Viera Klaciková 


