
Zápis
z výberového konania na obsadenie pracovného miesta samostatný odborný

zamestnanec školského úradu pre prácu s mládežou - mimoškolská činnosť ZŠ a MŠ
dňa 15.11.2013, 18.11.2013 a 27.11.2013

Výberové konanie na pracovnú pozíciu samostatný odborný zamestnanec školského
úradu pre prácu s mládežou - mimoškolská činnosť ZŠ a MŠ, vypísal primátor mesta dňa
31.10.2013. Výberové konanie bolo zverejnené na úradnej tabuli, v novinách
Michalovčan, na webovej stránke mesta Michalovce a v infotexte televízie Mistrál.

Na uskutočnenie výberu dňa 13.11.2013 vymenoval primátor mesta komisiu v zložení Ing.
Zdenko Vasil', predseda komisie, Ing. Katarína Poláková, Ján Bumbera členovia komisie.

Uzávierka na doručenie prihlášok do výberového konania bola stanovená na 15.11.2013
do 12,00 hodiny. Táto lehota bola stanovená ako hmotnoprávna lehota t.j. prihlášky musia
byť doručené.

Výberová komisia sa zišla na svojom prvom zasadnutí dňa 15.11.2013 o 13,00 hodine.
Z prvého zasadnutia sa ospravedlnil pre dovolenku Ing. Vasil'. Na tomto zasadnutí, boli
vyhodnotené podané prihlášky a naplnenie kritérií uchádzačmi. Celkom podali prihlášky
štyria uchádzači a to: PaedDr. Alexander Fecura, Peter Szčllôsi, Mgr. Lívia Kalaninová, Mgr.
Zlatica Chmurovičová. Poradie je uvedené podľa poradia doručenia prihlášok. Podrobnejší
tabul'kový prehľad tvorí prílohu zápisnice.

Komisia v zasadnutí pokračovala dňa 18.11.2013 o 7,30 hod. za prítomností všetkých
členov výberovej komisie. Komisia na tomto zasadnutí rozhodla pozvať všetkých
uchádzačov na výberové konanie dňa 27.11.2013 o 8,00 hod. s tým, že uchádzač.
ktorý k bezúhonností doložil čestné vyhlásenie, predloží na výberové konanie výpis z registra
trestov.

Výberového konania dňa 27.11.2013 sa zúčastnili všetci prihlásení uchádzači. Na jeho
začiatku boli uchádzači informovaní o pravidlách a priebehu výberového konania, podpísali
súhlas so spracovaním osobných údajov a ich archiváciou a súhlas so zverejnením výsledkov.
Účastníkom bol vrátený výpis z registra trestov. Účastníci boli informovaní, že podľa
vyhlásenia členov výberovej komisie, žiadny z členov výberovej komisie nie v konflikte
záujmov t.j. nie v rodinnom prípadne vzájomnom podnikateľskom alebo obdobnom vzťahu.

Výberové konanie pozostávalo z troch časti. V prvej časti boli overené znalosti v oblastí
náplne práce písomnou odpoveďou na 10 otázok. Písomný test tvorí prílohu zápisnice.
Druhou časťou bolo praktické overenie znalosti práce s výpočtovou technikou. Uchádzači

vykonávali šesť praktických úloh pri vytvorení dokumentu, vložení tabul'ky, písaní textu,
formátovaní a uložení dokumentu do určeného priečinku. Vzor zadania a jeho vyhodnotenie
tvorí prílohu zápisu. V tretej časti bol s uchádzačmi uskutočnený pohovor, zameraný na
doterajšiu prax účastníkov, ich predstavu o spôsobe výkonu práce a zvládnutia náplne
činností, sklbeníe doterajších skúseností s požadovanými úlohami a boli s uchádzačmi
objasnené niektoré ďalšie otázky slúžiace k hodnoteniu účastníkov.

Výberová komisia po zhodnotení jednotlivých častí výberového konania sa dohodla na
spôsobe hodnotenia uchádzačov určením poradia a to spôsobom, že každý člen určí
jedného uchádzača na prvé poradie. Víťazom sa stane uchádzač, ktorý získa minimálne dve
prvé poradia. Pokial' žiaden z uchádzačov nezíska minimálne dve prvé poradia, komisia
pristúpi k druhému hlasovaniu pridelením bodov a to 10 bodov za prvé miesto, 5 bodov za
druhé miesto a 1 bod za tretie miesto. Víťazom sa stane uchádzač, ktorý získa najviac bodov,
pričom musí získať najmenej 16 bodov. V prípade, že žiadny z uchádzačov nezíska



minimálne dve prvé poradia v prvom hlasovaní, respektíve minimálne 16 bodov v druhom
hlasovaní, výberová komisia nevyberie žiadneho uchádzača a odporučí primátorovi vypísať
nové výberové konanie.

Pri prvom hlasovaní, určením prvého poradia, bola trikrát na prvom poradí určená
uchádzačka Mgr. Lívia Kalaninová. Po tomto hlasovaní rozhodla výberová komisia odporučiť
primátorovi mesta prijať do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu samostatný odborný
zamestnanec školského úradu pre prácu s mládežou - mimoškolská činnosť ZŠ a MŠ Mgr.
Líviu Kalaninovu.

Prílohy: Prezenčné listiny
Tabul'kový prehľad došlých prihlášok

Písomné testy
Vyhodnotenie zadania práce s výpočtovou technikou

Poznámka: v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov sa údaje uvedené v prílohách
zápisu nezverejňujú.
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Zapísal: Ján Bumbera


