
Zápisnica  
z výberového konania na obsadenie pracovnej   pozície vedúci(a) odboru komunikácie, 

marketingu a kultúry Mestského úradu v Michalovciach. 

 

    Výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície vedúci odboru komunikácie marketingu 
a kultúry  Mestského úradu bolo primátorom mesta Viliamom Zahorčákom vypísané dňa 
27.4.2017. Vypísané výberové konanie tvorí prílohu zápisnice. Toto bolo zverejnené na  
úradnej tabuli mesta Michalovce,  v dvojtýždenníku Michalovčan, na webovej stránke mesta 
Michalovce a v infotexte TV Mistral. Uzávierka podania prihlášok bola stanovená na deň 
12.5.2017  ako hmotnoprávna podmienka. 
    Dňa 10.5.2017  vymenoval primátor mesta  výberovú komisiu v zložení: Ing. Zdenko Vasiľ, 
predseda komisie,  Ján Bumbera, člen komisie a Ing. Ján Jasovský člen komisie – zástupca  
zamestnancov. 
    Prvé zasadnutie komisie sa uskutočnilo dňa 12.5.2017 po uzávierke prihlášok. Zasadnutia 
komisie sa nezúčastnil Ing. Ján Jasovský z dôvodu dovolenky.  Komisia po poučení o 
zákonných pravidlách výberového konania a mlčanlivosti pristúpila k otvoreniu obálok 
uchádzačov. Celkom  bola v stanovenom termíne podaná jedna prihláška uchádzačkou: 
• Ing. Iveta Palečková, podacie  číslo 50645, prihláška podaná dňa 11.05.2017  
    Komisia konštatovala, že prihláška obsahovala všetky požadované prílohy a uchádzačka 
spĺňa vypísané kvalifikačné predpoklady a ďalšie kritéria.  
    Po posúdení predpokladov komisia rozhodla pozvať  uchádzačku na výberové konanie na 
deň 24.5.2017 o 800 hod., na Mestskom úrade v zasadačke Mestského úradu.   
    Dňa 24.5.2017 sa uskutočnilo samotné výberové konanie. Pri prezentácii bol  prítomnej 
uchádzačke Ing. Palečkovej vrátený predložený výpis z registra trestov. 
    Členovia komisie oznámili, že nie sú voči uchádzačke predpojatí. Oznámili tiež, že  ju 
poznajú zo spoločného pracoviska.     
    Výberové konanie sa uskutočnilo písomnou formou a pohovorom. Písomná časť 
pozostávala z päť okruhov otázok. Odpovede a prezentovaný názor tvorí prílohu zápisnice. 
Časť pohovoru u uchádzačky bola orientovaná na praktické skúsenosti z riadiacej činnosti  
a schopnosti na prakticky výkon činnosti vedúcej  odboru.  Otázky a pohovor sa orientoval 
na praktickú predstavu uchádzačky na realizáciu strategických dokumentov, predovšetkým 
ich premietnutie do  ročných vykonávacích plánoch, rozvoj kultúry a  na komunikačné 
zručností.    
      Pred ukončením pohovoru bola uchádzačka oboznámená, že výsledok výberového 
konania okrem písomného oboznámenia jej bude oznámený bezprostredne po vyhodnotení 
členmi komisie aj osobne a zároveň bude zverejnený v zápisnici z výberového konania na 
webovej stránke Mesta Michalovce.  
     Hodnotenie sa uskutočnilo hlasovaním.  Všetci prítomní členovia výberovej komisie 
hlasovali, aby bola uchádzačka Ing. Palečková vyhodnotená ako vhodná kandidátka na 
pracovnú pozíciu vedúca odboru komunikácie, marketingu a kultúry a teda v súlade s § 5 
ods. 6 zákona č. 552/2003 Z.z. bola uvedená v zápisnici z výberového konania na prvom 
poradí.    
     Na základe tohto zhodnotenia výberová komisia určila ako prvú v  poradí na obsadenie 

pracovného miesta vedúca odboru komunikácie, marketingu a kultúry Mestského úradu 

v Michalovciach uchádzačku Ing. Ivetu Palečkovú.  

      
V Michalovciach 24.05. 2017                 Ing. Zdenko Vasiľ ................................................... 

                                                                    Ján Bumbera .......................................................... 

                                                                     Ing. Ján Jasovský .................................................... 


