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Z á z n a m  

z  výberového konania na obsadenie pracovnej pozície vedúci útvaru primátora a referátu 
personalistiky MsÚ, MsP a ZSD Mestského úradu Michalovce zo dňa 20. 12. 2022 

Výberové konanie na pracovnú pozíciu vedúci útvaru primátora a referátu personalistiky MsÚ, MsP 
a ZSD Mestského úradu Michalovce vypísal primátor mesta dňa 3. 11. 2022 na webovej stránke mesta 
Michalovce, na úradnej tabuli mesta od 3. 11. 2022 do 21. 11. 2022, v novinách Michalovčan č. 23 
s dátumom vydania 11. 11. 2022,  v infotexte TV Mistral s.r.o. a na portáli Úradu práce, sociálnych vecí 
a rodiny www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk od 3.11.2022 do 21.11.2022. Žiadosti v zalepenej obálke 
s označením „Výberové konanie vedúci útvaru primátora a referátu personalistiky MsÚ, MsP a ZSD 
Mestského úradu“ mali byť doručené na MsÚ Michalovce v termíne do 21. 11. 2022 do 12.00 hod.   

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

Do uzávierky prihlášok bolo podaných jedenásť prihlášok. Po zhodnotení splnenia kritérií na základe 
predložených dokladov členovia výberovej komisie skonštatovali, že všetci uchádzači spĺňajú 
požadované kritéria na účasť vo výberovom konaní. Do výberového konania bolo pozvaných osobitnou 
pozvánkou všetkých jedenásť prihlásených uchádzačov. Zoznam uchádzačov a vyhodnotenie splnenia 
vypísaných požiadaviek a kritérií tvorí prílohu zápisnice. 

Výberové konanie sa uskutočnilo dňa 20. 12. 2022 v zasadačke MsR č. dv 214 na Mestskom úrade 
v Michalovciach. Pred uskutočnením výberového konania sa traja prihlásení účastníci ospravedlnili. 
Traja sa na výberové konanie nedostavili bez ospravedlnenia. Výberového konania sa zúčastnili piati 
záujemcovia. Pred začatím výberového konania boli uchádzači oboznámení s pravidlami výberového 
konania. Podpísali súhlas so zverejnením výsledkov výberového konania na webovom portáli mesta 
Michalovce formou zápisnice. Prezenčná listina  tvorí prílohu zápisnice. 

Výberové konanie bolo uskutočnené formou osobného pohovoru. Po ukončení pohovorov a 
komplexnom zhodnotení predpokladov jednotlivých kandidátov sa členovia komisie jednohlasne 
zhodli na tom, že PhDr. Jana Cibereová je najvhodnejšou adeptkou na obsadzovanú pracovnú pozíciu. 

Na základe uvedeného výberová komisia odporučila  na pozíciu vedúci útvaru primátora a referátu 
personalistiky MsÚ, MsP prijať PhDr. Janu Cibereovú.  

 
 
Prílohy: Prezenčná listina zo dňa 20. 12. 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 22. 12. 2022 

 
Mgr. Miroslav Dufinec, predseda výberovej komisie     ....................................... 
Ing. Ján Jasovský, člen výberovej komisie   ....................................... 
Viera Klaciková, členka výberovej komisie   ....................................... 

 
 
 

Vyhotovila: Viera Klaciková 


