
Záznam
z výberového konania na obsadenie pracovného miesta samostatný odborný referent

finančného odboru dňa 18.6.2012 a 27.6.2012

Výberové konanie na pracovnú pozíciu samostatný odborný referent finančného odboru,
vypísal primátor mesta dňa 4.6.2012, 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 Ing. Zdenko Vasiľ, predseda komisie, Ing. Oľga
Bereznaninová, Ján Bumbera členovia komisie.

Po uzávierke doručených prihlášok na svojom zasadnutí dňa 18.6.2012 výberová komisia
zhodnotila naplnenie kritérií a požiadaviek na uchádzačov. Celkom podali prihlášky
v termíne 18.6.2012 do 12,00 hod. 18 uchádzačov. Jedna uchádzačka, '
nesplnila požadované kvalifikačné predpoklady. Niektorým uchádzačom chýbali platné
výpisy z registra trestov a uchádzačka nedoložila kópiu dokladu
o vzdelaní. Komisia rozhodla nepozvať uchádzačku Ondovú na výberové konanie z dôvodu
nesplnenia požadovaných kvalifikačných predpokladov. Ostatných uchádzačov rozhodla
pozvať na výberové konanie s tým, že chýbajúce doklady doložia na samotnom výberovom
konaní, ktoré sa uskutoční dňa 27.6.2012 o 8,00 hodine. Dňa 19.6.2012 bola doručená
prihláška uchádzačky Keďže nebola splnená hmotnoprávna lehota na
doručenie t.j. do 18.6.2012 do 12,00 komisia rozhodla nepozvať túto uchádzačku na
výberové konanie.

Na samotné výberové konanie dňa 27.6.2012 sa nedostaviii uchádzačky .
a Prvé kolo absolvovali všetky prítomné uchádzačky, viď prezenčná listina,
formou písomného testu. Po jeho vyhodnotení rozhodla komisia aby v druhom kole a to
riešenie praktického príkladu na počítači a pohovoru, sa zúčastnili uchádzačky podľa
poradia úspešností a to Ing. Makovická, Ing. Janošová, Ing. Krajňáková, Ing. Pol'aková a Mgr.
Timková. Ostatným uchádzačkám bol výsledok oznámený, ako výsledok konečný.

V ďalšom kole postupujúce uchádzačky riešili praktické účtovné zadanie a overenie
počítačových zručností. Na záver bol uskutočnený pohovor s uchádzačkami.

Výberová komisia po zhodnotení výsledkov spôsobom, že každý člen určil poradie prvých
troch uchádzačov určila nasledovné poradie: Ing. Dana Janošová - prvé poradie, Ing. Eva
Makovická - druhé poradie a Ing. Jana Krajňaková - tretie poradie. Po vyhodnotení komisia
odporúča primátorovi mesta prijať do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu samostatný
odborný referent finančného odboru, Ing. Dana Janošová a uchádzačky na druhom (Ing.
Makovická) a treťom (Ing. Krajňaková) mieste ak prvú a druhú náhradníčku.. J
V Michalovciach 27.6. 2012
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Zapísal: Ján Bumbera


