
Zápis
z výberového pohovoru na obsadenie pracovného miesta odborný referent sociálneho

odboru - krátkodobý zástup počas práceneschopností, uskutočnený dňa 7.1.2014

Z dôvodu pokračujúcej práceneschopnosti zamestnankyne sociálneho odboru Mestského
úradu v Michalovciach, s predpokladom práceneschopností cca ďalšie 6 týždne, rozhodol
primátor mesta Michalovce o obsadení predmetného pracovného miesta uzatvorením
pracovnej zmluvy na dobu určitú.
Obsadenie pracovného miesta sa uskutočnilo výberovým pohovorom zo žiadostí

evidovaných Mestom Michalovce. Na výberový pohovor bolo telefonický pozvaných päť
uchádzačov. Dvom uchádzačkám, krátkodobý zástup nevyhovoval, z tohto dôvodu
sa odmietli zúčastniť pohovoru.
Na pohovor dňa 7.1.2014 boli pozvané tri uchádzačky:

Mgr. Jana Glovová
Viera Mrázová
Mgr. Mária Ciganocová
Na uskutočnenie výberového pohovoru určil primátor mesta Michalovce výberovú

komisiu v zložení z Ján Bumbera, ved. útvaru - pers. ref. MsÚ. Ing. Ján Jasovský, ved.
sociálneho odboru a Anna Čurmová, zástupkyňa zamestnancov.

Výberového pohovoru sa zúčastnili všetky pozvané uchádzačky. Pohovor sa uskutočnil
individuálne s každou uchádzačkou. Uchádzačky podpísali súhlas so spracovaním
poskytnutých osobných údajov a súhlas so zverejnením výsledkov výberového konania. Boli
informované o dobe zástupu, náplne činností na obsadzovanej pozícií, podmienok výkonu
práce a ďalších požiadaviek kladených na zamestnankyňu pri výkone obsadzovanej
pracovnej pozície. Pri pohovore sa každá uchádzačka predstavila a prezentovala svoj
doterajší a súčasný pracovný životopis. Uchádzačky odpovedali na otázky dotýkajúce sa ich
doterajšej práce a získanej praxe, ich zručností a vedomosti, práce s výpočtovou technikou,
súčasného výkonu práce a možností nástupu.
Po vypočutí všetkých uchádzačiek komisia pristúpila k vyhodnoteniu predpokladov

účastníčok na obsadzovanú pracovnú pozíciu. Keďže jedná uchádzačka nemala dostatočné
skúsenosti a zručností z práce v administratíve, doposiaľ pracovala predovšetkým ako
terénna sociálna pracovníčka a vobslužných činnostiach, komisia hlasovala určením
najvhodnejšie uchádzačky z dvoch ostávajúcich uchádzačok.
Po tomto hlasovaní komisia navrhla primátorovi mesta prijať do pracovného pomeru na

obsadzovanú pracovnú pozíciu Mgr. Máriu Ciganocovú.

prílohy: Prezenčné listiny
Poznámka: v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov sa údaje uvedené v prílohách zápisu nezverejňujú.
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