
Záznam 
z  výberového konania na obsadenie pracovného miesta samostatný(a) 

odborný(a) referent(ka) finančného odboru – rozpočtovníctvo a účtovníctvo    
dňa 6.8.2018 

 
     Výberové konanie na pracovnú pozíciu samostatný odborný referent  finančného odboru 
– rozpočtovníctvo a účtovníctvo na  Mestskom úradu v Michalovciach vypísal primátor 
mesta dňa 4.7.2018, zverejnením na úradnej tabuli, na webovej stránke mesta Michalovce, 
v infotexte TV Mistral s.r.o. a  v novinách Michalovčan. Dňa 9.7.2018 bolo výberové konanie 
opakovane zverejnené s doplnkom ponúkanej mzdy. Uzávierka prihlášok bola stanovená na 
19.7.2018 do 12,00 hodiny. Tento termín bol stanovený  ako hmotnoprávna podmienka.  
      Na uskutočnenie výberu primátor mesta vymenoval komisiu v zložení Ing. Zdenko Vasiľ, 
predseda komisie,  Ján Bumbera,  Ing. Oľga Bereznaninová členovia komisie. 
    Po uzávierke prihlášok, výberová komisia na zasadnutí dňa 20.7.2018, zhodnotila 
naplnenie kritérií a požiadaviek na uchádzačov. Celkom bolo podaných deväť  prihlášok.  
    Pri hodnotení podaných prihlášok bolo konštatované, že jedna uchádzačka nedoložila 
výpis registra trestov a doklad o vzdelaní. Všetci ostatní uchádzači splnili všetky stanovené 
kritéria  a doložili požadované doklady. Výberová komisia rozhodla pozvať prihlásených 
uchádzačov na výberové konanie dňa 6.8.2018 o 10,00 hodine. Uchádzačka ktorá nedoložila 
doklad o vzdelaní a výpis z registra trestov bola  pozvaná s podmienkou, že pred výberovým 
konaním doloží tieto doklady preukazujúce splnenie podmienok. Zoznam prihlásených 
uchádzačov a vyhodnotenie splnenia vypísaných požiadaviek a kritérií tvorí prílohu 
zápisnice.     
     Výberového konania, dňa 6.8.2018 v zasadačke Mestského úradu v Michalovciach, sa 
zúčastnilo osem uchádzačov. Prezenčná listina  tvorí prílohu zápisnice.  
      Prítomní uchádzači boli pred začatím výberového konania oboznámení s pravidlami 
výberového konania a priebehom výberového konania. Keďže ponúkaná mzda – platové 
náležitostí boli zverejnené v opakovanom vyhlásení výberového konania o týchto boli ešte 
raz pred začiatkom informovaní.  Bol im vrátený výpis z registra trestov, podpísali súhlas so 
zverejnením výsledkov výberového konania a boli oboznámení, že členovia   komisie  nie sú 
voči žiadnemu uchádzačovi predpojatí.  
    Prvou časťou výberového konania bol písomný test orientovaný na overenie  vedomosti 
uchádzačov odpoveďou na 10 písomných  otázok. Písomný test bol hodnotený  pridelením 
troch bodov za správne odpovedanú otázku. Celkom uchádzač mohol získať 30 bodov.  
Najvyšší počet bodov získaných uchádzačmi bol 30 a najnižší 5 bodov. Po vyhodnotení 
komisia,  rozhodla vyradiť  uchádzačov, ktorí získali menej ako 15 bodov. Celkom boli po 
prvom kole výberového konania vyradení štyria uchádzači. Druhého kolo, pohovoru, sa 
zúčastnili: Ing. J. Hrehovčík, Ing. A.Berdáková, Ing. M Svobodová a Ing. Z. Illinjová. Poradie  je 
uvedené podľa dátumu podania prihlášky a podacieho čísla nie podľa dosiahnutých 
výsledkov.  
       V ďalšej časti výberového konania boli uskutočnené pohovory, ktoré boli orientované na 
doterajšie pracovné skúsenosti, dôvody záujmu o prácu, podmienky možného nástupu do 
zamestnania a zhodnotenie predpokladov na výkon pracovnej činnosti na Mestskom úrade 
v obsadzovanej profesii.   
     Po ukončení pohovorov, komplexnom zhodnotení a zohľadnení dosiahnutých výsledkov  
komisia pristúpila k vyhodnoteniu. Výberová komisia hlasovala určením poradia prvých 
troch uchádzačov. Víťazom bude uchádzač s najnižším súčtom poradia (1 poradie. 1 bod, 2 
poradie 2 body, 3 poradie 3 body). Po hlasovaní získal Ing. Hrehovčík dve prvé miesta, jedno 



tretie miesto t.j. súčet 5, Ing. Ilinjová jedno prvé, jedno druhé a jedno tretie miesto t.j. súčet 
6 a Ing. Berdáková dve druhé a jedno tretie miesto t.j. súčet 7.  
 
      Na základe tohto hlasovania komisia rozhodla odporučiť na prijatie uchádzača Ing. Jána 
Hrehovčíka. Za náhradníkov  na prijatie odporučila primátorovi Ing. Zdenu Ilinjovú a Ing. 
Alenu Berdákovu. Náhradníkov odporučila prijať v prípade neobsadenia miesta víťazným 
kandidátom, prípadne ak Mesto bude  v najbližšom období obsadzovať miesta s obdobnou 
pracovnou náplňou a stanovenými predpokladmi bez výberového konania.    
      
Prílohy: Prezenčná listina zo dňa 6.8.2018 

               Zoznam uchádzačov a vyhodnotenie kritérií 
               Podané prihlášky s požadovanými dokladmi a údajmi 
               Písomné testy 

 
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 7.8. 2018  
 
Zapísal: Ján Bumbera, čl. výberovej komisie  
 
                                                                                                   Výberová komisia: 
 
 
 
 

 
Schvaľujem  prijatie Ing. Jána Hrehovčíka  za samostatného  odborného referenta finančného 
odboru – rozpočtovníctvo a účtovníctvo zamestnávateľa Mesto Michalovce pracovisko  
Mestský úrad a náhradníčky na prijatie Ing. Zdena Ilinjová a Ing. Alena Berdáková. 
 
 
                                                                  Viliam Zahorčák 

                                      primátor 
 


