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Záznam 

z  výberového konania na obsadenie pracovného miesta samostatný odborný 
referent tvorby a implementácie projektov dňa 27. 7. 2021 

Výberové konanie na pracovnú pozíciu samostatný odborný referent tvorby a implementácie 
projektov odboru informatizácie a grantov Mesta Michalovce vypísal primátor mesta ponuku 
pracovného miesta dňa 22.6.2021 na ISTP - Internetový sprievodca trhu práce, na webovej stránke 
mesta Michalovce, na úradnej tabuli mesta od 22. 6. do 14. 7. 2021, v novinách Michalovčan č. 13 zo 
dňa 25. 6. 2021 a v infotexte TV Mistral s.r.o. Uzávierka prihlášok bola stanovená na deň 14. 7. 2021. 

Na uskutočnenie výberu primátor mesta Viliam Zahorčák vymenoval komisiu v zložení Ing. Zdenko Vasiľ 
- predseda komisie, RNDr. Jana Machová a Ján Bumbera - členovia komisie. 

Do uzávierky prihlášok bolo podaných celkom 15 prihlášok, výberová komisia na zasadnutí dňa 15. 7. 
2021 zhodnotila naplnenie kritérií a požiadaviek uchádzačmi. Po zhodnotení splnenia kritérií  na 
základe predložených dokladov sa výberová komisia rozhodla, že na výberové konanie budú pozvaní 
všetci 15 prihlásení uchádzači. Zoznam prihlásených uchádzačov tvorí prílohu zápisnice 

Výberové konanie sa uskutočnilo 27. 7. 2021 o 08.30 hod. na Mestskom úrade v Michalovciach. 
Pozvánka bola zaslaná všetkým 15 uchádzačom, výberového konania sa zúčastnilo osem uchádzačov, 
siedmi z pozvaných sa výberového konania nezúčastnili. Prezenčná listina  tvorí prílohu zápisnice.    

Prvou časťou výberového konania bol písomný test orientovaný na overenie vedomostí uchádzačov 
odpoveďou na päť písomných otázok, piata zložená z dvoch častí, preklad z anglického a do anglického 
jazyka. Štyri otázky boli hodnotená 0-1, piata otázka bola hodnotená 0-2. Najvyšší možný počet bol šesť 
bodov. Jeden z kandidátov získal 3,5 bodov, traja 4 body, jeden 4,5 bodov a dvaja 5,5 bodov. Ani jeden 
nezískal plný počet bodov. 

Druhou časťou výberového konania bol ústny pohovor s členmi komisie. Pohovor bol orientovaný na 
doterajšie pracovné skúsenosti, dôvody záujmu o prácu, podmienky možného nástupu do zamestnania 
a zhodnotenie predpokladov na výkon pracovnej činností na Mestskom úrade v Michalovciach 
v obsadzovanej pracovnej pozícii.  Jednou časťou pohovoru bola komunikácia v anglickom jazyku.   

Po ukončení pohovorov, komplexnom zhodnotení a zohľadnení dosiahnutých výsledkov  komisia 
pristúpila k vyhodnoteniu. Členovia komisie sa dohodli na výbere troch najlepších kandidátov na 
ponúkanú pracovnú pozíciu. Z nich bola navrhnutá Mgr. M. Hoľanová na obsadenie predmetného 
pracovného miesta. Mgr. Š. Hajaš bol výberovou komisiou vybratý ako prvý náhradník a Mgr. P. Chytra 
ako druhý náhradník na obsadenie pracovného miesta. 

Výberová komisia odporučila  primátorovi mesta na prijatie Mgr. Márie Hoľanovej na obsadzovanú 
pozíciu samostatný odborný referent tvorby a implementácie projektov odboru informatizácie 
a grantov.  

 
Prílohy:  Prezenčná listina zo dňa 27. 7. 2021 
               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 28. 7. 2021  

                                                                                                Členovia komisie: 

 


