
Záznam
z výberového konania na obsadenie pracovného miesta príslušník Mestskej polície -

zástupca náčelníka dňa 20.1.2012 a 30.1.2012

Výberové konanie na pracovnú pozíciu príslušník Mestskej polície - zástupca náčelníka,
vypísal primátor mesta dňa 5.1.2012, zverejnením v novinách Michalovčan, na úradnej
tabuli, v infotexte TV Mistral s.r.o. a na webovej stránke mesta Michalovce. Na uskutočnenie
výberu primátor vymenoval komisiu v zložení JUDr. Dušan Šanta, predseda komisie, Ing. Ján
Jasovský, Ján Bumbera členovia komisie.

Po uzávierke doručených prihlášok na svojom zasadnutí dňa 20.1.2012 výberová komisia
zhodnotila naplnenie kritérií a požiadaviek na uchádzačov. Celkom podali prihlášky šiesti
uchádzači - Mgr. Matej Tkáč, Mgr. Marcel Medviď, JUDr. Slavomír Žužo, Mgr. Vladimír
Ščerbák, Ing. Peter Sendek, Mgr. Stanislav Novák. Z doložených dokladov bolo konštatované,
že predložil iba žiadosť a životopis bez podpisu. Nedoložil doklady o vzdelaní
a výpis registra trestov. Keďže uchádzač nesplnil požadované kritéria komisia
rozhodla nepozvať ho na výberové konanie. Uchádzač má vzdelanie
vodbore bezpečnostný manažment na Žilinskej univerzite a je sporné či splňa osobitný
kvalifikačný. Keďže osobitný kvalifikačný v súlade so zákonom podľa vzdelania priznáva
Ministerstvo vnútra, výberová komisia rozhodla pozvať uchádzača na výberové konanie
s tým, že bude počas výberového konania upozornený, že v prípade úspešností je
podmienkou jeho prijatia uznanie splnenia odbornej spôsobilosti príslušníka mestskej polície
podľa § 25 zákona Č. 564/1991 Zb. Ministerstvom vnútra. Ostatní uchádzači splnili
požadované kritéria a predpoklady.

Výberová komisia rozhodla pozvať uchádzačov splňajúclch kritéria na výberové konanie
dňa 30.1.2012 o 13,00 hod.

Na samotné výberové konanie sa dostavili všetci pozvaní uchádzači - viď prezenčn á
listina. Účastníci boli oboznámení s pravidlami výberového konania.

Samotné výberové konanie sa uskutočnilo písomným testom a pohovorom. Písomný test
na overenie všeobecných a odborných znalosti absolvovali uchádzači odpoveďou na 10
predložených otázok. Otázky boli hodnotené bodmi 2,3 a 6 bodov podľa náročností.
Maximálne mohol uchádzač získať 30 bodov. Účastníci získali z písomného testu nasledovný
počet bodov Marcel Medviď bodov, Vladimír Ščerbák a Stanislav Novák zhodne po .
bodov, Slavomír Žužo bodov a Peter Sendek. . bodov.

Pohovor, ktorého sa zúčastnili všetci uchádzači, bol zameraný na odbornú spôsobilosť,
dôvody záujmu práce v Mestskej polícii, osobnostné predpoklady a naplnenie požiadaviek
a kritérií.

Po uskutočnení pohovorov komisia rozhodla vyhodnotiť výberové konanie určením
poradia. V rámci tohto určenia členovia výberovej komisie zohľadnia písomný test, pohovor
a naplnenie kritérií. Každý člen určil poradie prvých troch členov pričom za prvé poradie sa
započítali 3 body, druhé poradie 2 body a tretie poradie 1 bod. Zvíťazí uchádzač z najvyšším
počtom bodov. Pri rovností bodov rozhoduje hlasovanie predsedu komisie t.j. zvíťazí ten
uchádzač, ktorého na prvom respektíve vyššom poradí určil predseda komisie.

Poradie uchádzačov bolo nasledovné: Mgr. Marcel Medviď 9 bodov, Mgr. Vladimír S
Ščerbák 6 bodov, JUDr. Slavomír Žužo 3 body. Mgr. Stanislav Novák a Ing. Peter Sendek O
bodov ..

Výberová komisia po zhodnotení výsledkov odporúča primátorovi mesta prijať do



pracovného pomeru na pracovnú pozíciu príslušník mestskej polície - zástupca náčelníka
Mgr. Marcela Medviďa.

V Michalovciach 31.1. 2012
Členovia výberovej komisie:

Zapísal: Ján Bumbera


