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

4.5.2012 a 14.5.2012

Výberové konanie na pracovnú pozíciu príslušník Mestskej polície v Michalovciach vypísal
primátor mesta dňa 13.4.2012, zverejnením v novinách Michalovčan, na úradnej tabuli, na
webovej stránke mesta Michalovce a v infotexte TV Mistral s.r.o. Na uskutočnenie výberu
primátor vymenoval komisiu v zložení JUDr. Dušan Šanta, predseda komisie, Ján Bumbera
a Mgr. Marcel Medviď členovia komisie.

Po uzávierke doručených prihlášok, výberová komisia na svojom zasadnutí dňa 4.5.2012,
zhodnotila naplnenie kritérií a požiadaviek na uchádzačov. Celkom podalo prihlášky 37
uchádzačov. Zoznam vrátane naplnenie kritérií v prílohe.

Z doložených dokladov bolo konštatované, že až na uchádzača ď . - vek 20
rokov, uchádzači splnili požadované kvalifikačné požiadavky a ďalšie kritéria. Niektorým
uchádzačom chýbal výpis registra trestov, prípadne doklad o vzdelaní. Výberová komisia
rozhodla pozvať uchádzačov na výberové konanie dňa 14.5.2012 o 8,00 hod. s tým, že
uchádzači, ktorí nedoručili výpis z registra trestov prípadne vysvedčenie ho predložia na
výberovom konaní.

Na samotné výberové konanie sa dostavilo 32 uchádzačov- viď prezenčná listina.
Uchádzači boli pred začatím výberového konania oboznámení s pravidlami výberového
konania a doplnili požadované doklady.

Prvé kolo - písomný test zo všeobecných a odborných znalostí a overenie znalostí z
pravidiel slovenského pravopisu absolvovali uchádzači odpoveďou na 12 predložených
otázok. Otázky boli hodnotené bodmi 0,1,2,3 za otázku, pričom otázka Č. 6 bola hodnotená
maximálne 2 bodmi. Znalostí z pravidiel slovenského pravopisu boli uskutočnené
doplnením správneho tvaru slova hodnotené bodmi O-1 chyba 5 bodov, 2 chyby 2 body,
3-4 chýb 3 body, 4 chyby 2 body 5-11 chýb 1 bod. Maximálne mohol uchádzač získať 40
bodov. Po vyhodnotení komisia vyradila uchádzačov, ktorí dosiahli najmenší počet bodov
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. Nepostupujúcim uchádzačom
bolo poďakované za účasť a ďalšieho overovania sa nezúčastnili. Zároveň im bolo oznámené
toto rozhodnutie ako konečné bez ďalšieho písomného vyrozumenia.

V ďalších kolách uchádzači absolvovali overenie telesnej zdatnosti. Telesná zdatnosť bola
vyhodnotená podľa tabul'kových kritérií s maximálnym možným ziskom 40 bodov - za každú
disciplínu 10 bodov. Vyhodnotenie tvorí prílohu zápisnice.

Ďalšou časťou bolo psychologické šetrenie zamerané na overenie duševnej spôsobilosti
so zameraním na osobnosť uchádzačov a predpokladov na výkon práce policajta, ktoré
uskutočnila psychologička PHDr. Korpová. O výsledku poskytla informáciu ústne a do dvoch
dní písomné stanovisko. Písomné stanovisko bude po uzavretí výberového konania
a prijatia rozhodnutia primátorom mesta, v prítomnosti všetkých členov výberovej komisie
skartované. Súbežne s psychologickým šetrením sa uskutočnili pohovory vo výberovej
komisii..

Komisia vyhodnotila naplnenie kritérií a požiadaviek uchádzačmi, ktorí absolvovali celé
výberové konanie na ďalšom zasadnutí ktoré sa uskutočnilo dňa 17.5.2012, kde sa zároveň
oboznámili so stručnou charakteristikou vypracovanou na uchádzačov psychologičkou.
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Komplexné vyhodnotenie so zohl'adnením dosiahnutých výsledkov sa uskutočnilo
hlasovaním členov komisie z kandidátov, ktorí dosiahli najvyššie hodnotenie a zároveň
získali odporúčanie psychologičky. A to E. Horvatová, Z.Štefanová, J.Mihók, T.Chripko, M.
Vasko a M.Giraltoš. Každý člen komisie určil poradie víťazného kandidáta a prvého
a druhého náhradníka

Por. Meno a priezvisko Prvé Prvý Druhý

čísl. poradie náhradník náhradník

1. E.Horvatová O O O

2. Z.Štefanová O O O
3. J.Mihók 3 O O

4. T.Chripko, O O 3
5. M. Vasko O 3 O
6. M.Giraltoš. O O O

.Na základe tohto hlasovania komisia vyhodnotila ako najvhodnejšieho kandidáta Jaroslav
Mihók. Kandidáta Milana Vaska určila ako prvého náhradníka a Tomáša Chripka ako
druhého náhradníka.

V Michalovciach 17.5. 2012 L/
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Schval'ujem prijatie Jaroslava Mihóka, za príslušníka MsP a kandidátov Milana Vaska ako
prvého náhradníka a Tomáša Chripka ako druhého náhradníka na uvedené pracovné miesto.

V Michalovciach dňa: ../!.:.~~..~..~~~.
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Viliam Zahorčák
primátor


