
Zápisnica
z výberového konania na obsadenie pracovnej pozície vedúci(a) odboru sociálnych veci

Mestského úradu v Michalovciach.

Výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície vedúci odboru sociálnych vecí
Mestského úradu v náčelník Mestskej polície bolo primátorom mesta Viliamom Zahorčákom
vypísané dňa 27.4.2012. 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 15.5.2012 ako hmotnoprávna podmienka.

Dňa 10.5.2012 vymenoval primátor mesta výberovú komisiu v zložení: Ing. Zdenko Vasiľ,
predseda komisie, Ján Bumbera, člen komisie a Mgr. Natália Slaninková členka komisie
delegovaná zástupcami zamestnancov.

Prvé zasadnutie komisie sa uskutočnilo dňa 15.5.2012 po uzávierke prihlášok (viď
prezenčná listina). Komisia po poučení o zákonných pravidlách výberového konania a
mlčanlivosti pristúpila k otvoreniu obálok uchádzačov. Celkom bolo v stanovenom termíne
podaných päť prihlášok. Prihlášky boli podané uchádzačmi:
• podacie číslo: 39201 zo dňa 04.09.2012 Ing. Marianna Ivaničková .
• podacie číslo: 40000 zo dňa 14.05.2012 Ing. Marián lukáč,
• podacie číslo: 41208 zo dňa 14.05.2012 PhDr. Marta Horňaková,
• podacie číslo: 41309 zo dňa 15.05.2012 Ing. Ján Jasovský,
• podacie číslo: 41309 zo dňa 15.05.2012 PhDr. Milan Hrinda

Komisia konštatovala, že prihlášky obsahovali všetky požadované dokumenty a projekt
organizácie a riadenia, s výnimkou výpisu z registra trestov nie staršieho ako 3 mesiace
u uchádzačky , a nejasne vymedzenej praxe u uchádzača

Po posúdení predpokladov komisia rozhodla pozvať uchádzačov na výberové konanie na
deň 23.5.2012 o 830 hod., na Mestskom úrade v zasadačke MsR na 1. poschodí. Uchádzačka

".... bola v pozvánke vyzvaná, aby do výberového konania doplnila výpis
z registra trestov nie starší ako 3 mesiace a PhDr. Hrinda, aby preukázal prax v riadiacej
činnosti.

Dňa 23.5.2012 sa uskutočnilo samotné výberové konanie. Výberového konania sa
nezúčastnili uchádzači PhDr. Horňaková telefonický deň vopred oznámila komisii, že sa
výberového konania nezúčastní a Ing. lukač sa v stanovený čas a ani v priebehu celého
výberového konania nedostavil. Pri prezentácii boli prítomným uchádzačom vrátené
predložené výpisy z registra trestov.

Výberové konanie sa uskutočnilo písomnou formou a pohovorom. Písomná časť
pozostávala z päť okruhov otázok. Odpovede a prezentované názory tvoria prílohu
zápisnice. Časť pohovoru u všetkých uchádzačov bola orientovaná na praktické skúsenosti
z riadiacej činnosti a schopnosti na prakticky výkon činnosti vedúceho odboru. Komisia
konštatovala, že uchádzačka veľmi slabo vypracovalo náčrt komunitného
plánu rozvoja soc. služieb a taktiež v projekte organizácie a riadenia odboru absentovali
východiska a hlavné ciele. Na druhej strane uchádzačka dobre spracovala analytickú časť.
V súvislosti s týmto hodnotením výberová komisia ocenila pripravenosť uchádzačky .

avšak konštatovala absenciu určitých praktických skúsenosti a riadiacich
zručností. Uchádzač.' . preukázal dostatočné znalosti z náplne činnosti odboru.
Jeho projekt organizácie práce a riadenia odboru stručne a jasne popísal analýzu, potreby
a najdôležitejšie kroky pre naplnenie stanovených cieľov. Taktiež návrh komunitného plánu
je použiteľný ako základ pre spracovanie komplexného dokumentu. Odpovede, projekt
organizácie a riadenia odboru a pohovor u uchádzača nepreukázali



dostatočné znalosti v oblasti sociálnej práce na MsÚ a výkonu práce na MsÚ.
Po ukončení pohovorov pristúpili členovia výberovej komisie k záverečnému

zhodnoteniu. Hodnotenie sa uskutočnilo spôsobom, že každý člen komisie určil poradie od 1
po 3, prípadne vyjadril názor, že uchádzač podl'a jeho hodnotenia nesplňa stanovené
podmienky a predpoklady pre výkon funkcie vedúceho odboru sociálnych vecí.

Hodnotenie uchádzačov bolo nasledovné:
Meno a priezvisko Prvé Druhé Tretie Nespíňa Výsledné

uchádzača poradie poradie poradie podmienky hodnotenie
Ing. Marianna Ivaničková O 1 O 2 nesplňa
Ing. Ján Jasovský 3 O O O 1 poradie
PhDr. Milan Hrinda O O O 3 nesplňa

Na základe tohto zhodnotenia výberová komisia určila ako prvého v poradí na
obsadenie pracovného miesta vedúci (a) odboru sociálnych vecí Mestského úradu
v Michalovciach uchádzača Ing. Jána Jasovského.

Ďalšie poradie výberová komisia rozhodla neurčiť z dôvodu, že podl'a názoru výberovej
komisie uchádzači: sa neprezentovali vyhovujúcimi
predpokladmi pre výkon funkcie, vedúci (a) odboru sociálnych vecí Mestského úradu

v Michalovciach. ~ J
V Michalovciach 23.05. 2012 Ing. Zdenko Vaslľ ~ , ~

Ján Bumbera :./~ ..~ :f.
v pv i

Mgr. Natália Slaninková ~ .


