
Záznam 

z  výberového konania na obsadenie pracovného miesta odborný referent 
stavebného úradu, stavebného poriadku dňa 11. 5. 2021 

Výberové konanie na pracovnú pozíciu odborný referent stavebného úradu, stavebného 
poriadku odboru výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja Mesta Michalovce 
vypísal primátor mesta ponuku pracovného miesta dňa 13.4.2021 na ISTP - Internetový 
sprievodca trhu práce, na webovej stránke mesta Michalovce, na úradnej tabuli mesta od 
13. 4. do 28. 4. 2021, v novinách Michalovčan s dátumov vydania dňa 16. 4. 2021 a v 
infotexte TV Mistral s.r.o. Uzávierka prihlášok bola stanovená na deň 28. 4. 2021.  

Na uskutočnenie výberu primátor mesta vymenoval komisiu v zložení: Ing. Zdenko Vasiľ, 
predseda komisie,  Ján Bumbera a Ing. Anna Mrázová, členovia komisie. 

Do uzávierky prihlášok, bolo podaných celkom 19 prihlášok, z toho jedna po termíne. 
Výberová komisia na zasadnutí dňa 29. 4. 2021, zhodnotila naplnenie kritérií a požiadaviek 
uchádzačmi. Pri hodnotení splnenia kritérií  na základe predložených dokladov bolo 
konštatované, že päť uchádzačov spĺňa neodpustiteľný kvalifikačný predpoklad, vysokoškolské 
vzdelanie druhého stupňa v skupine odborov stavebníctvo. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu 
v súvislosti s pandémiou boli uchádzači pozvaní  v dvoch časových termínoch o 08.30 hod. 
a 09.00 hod. dňa 11. 5.2021. Dvaja uchádzači boli pozvaní o 08.30 hod., o 09.00 hod. boli 
pozvaní traja uchádzači. Zoznam prihlásených uchádzačov a vyhodnotenie splnenia 
vypísaných požiadaviek a kritérií tvorí prílohu zápisnice.     
Výberového konania dňa 11. 5. 2021 v zasadačke Mestského úradu v Michalovciach sa 
zúčastnili traja pozvaní uchádzači. Jeden z uchádzačov oznámil, že sa na výberové konanie 
nedostaví, lebo nie je možné prácu vykonávať externe, jedna uchádzačka oznámila, že sa 

nezúčastní bez udania dôvodu. Prítomní uchádzači boli pred začatím výberového konania 

oboznámení  s pravidlami výberového konania a priebehom výberového konania. Podpísali 
súhlas so zverejnením výsledkov výberového konania a boli oboznámení s tým, že členovia   
komisie  nie sú voči žiadnemu z  uchádzačov predpojatí. Prezenčná listina  tvorí prílohu 
zápisnice.    

Prítomných účastníkov privítal Ing Zdenko Vasiľ, ktorý predstavil prítomných členov výberovej 
komisie Jána Bumberu, vedúceho útvaru primátora, Ing. Annu Mrázovú, vedúcu odboru 
VŽPaMR a administrátora výberového konania, Vieru Klacikovú, personálnu referentku.  Ján 
Bumbera informoval o podmienkach a priebehu výberového konania. Výberové konanie bolo 
uskutočnené formou osobného pohovoru osobitne s každým z účastníkov. Zároveň boli 
informovaní, že o výsledku výberového konania budú oboznámení písomne do 10 dní.  

Po ukončení pohovorov, komplexnom zhodnotení a zohľadnení dosiahnutých výsledkov  
komisia pristúpila k vyhodnoteniu. Členovia komisie sa dohodli na vyhodnotení výberového 
konania určením poradia. Každý člen komisie určil poradie  1.-3. pre zúčastnených uchádzačov.   

Členovia komisie určili na prvom mieste ako najvhodnejšiu uchádzačku trikrát Ing. Janu 
Perduľákovú. Na druhom mieste na základe hodnotenia bola dvakrát Bc. Barbora Lesníková, 
jedenkrát bola na treťom mieste. Ing. Darina Kušnírova bola dvakrát na treťom mieste a raz 
na druhom mieste.  

Na základe tohto vyhodnotenia výberová komisia odporučila  primátorovi mesta prijať na 
obsadzovanú pozíciu dve uchádzačky, Janu Perduľákovú a Bc. Barboru Lesníkovú, 



s predpokladaným  termínom prijatia 1.7.2021, prípadne podľa dohody. Prijatie Bc. Lesníkovej 
je podmienené úspešným ukončením štúdia. (Pozn. Barbora Lesníková, by mala v čase prijatia 
do zamestnania spĺňať požadované kritérium ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého 
stupňa po obhajobe diplomovej práce a záverečných štátnych skúšok.) 

     

     

Prílohy:  Prezenčná listina zo dňa 11. 5. 2021 

               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 11. 5. 2021  

                                                                                                Členovia komisie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhotovila: Viera Klaciková 


