
Zápis
z výberového konania na obsadenie pracovného miesta samostatný odborný

zamestnanec stavebného úradu - stavebný poriadok
dňa 30.1.2014 a 11.2.2014

Výberové konanie na pracovnú pozíciu samostatný odborný zamestnanec stavebného
úradu - stavebný poriadok, vypísal primátor mesta dňa 10.1.2014. Výberové konanie bolo
zverejnené na úradnej tabuli, v novinách Michalovčan, na webovej stránke mesta
Michalovce a v infotexte televízie Mistral.

Na uskutočnenie výberu dňa 27.1.2014 vymenoval primátor mesta komisiu v zložení Ing.
Zdenko Vasil', predseda komisie, Ing. Anna Mrázová, Ján Bumbera členovia komisie.

Uzávierka na doručenie prihlášok do výberového konania bola stanovená na deň
30.1.2014 do 12,00 hodiny. Táto lehota bola stanovená ako hmotnoprávna lehota t.j.
prihlášky musia byť do tejto lehoty doručené.

Výberová komisia sa zišla na svojom prvom zasadnutí dňa 30.1.2014 o 13,00 hodine.
Z prvého zasadnutia sa ospravedlnil z dôvodu služobnej cesty Ing. Vasil'. Na tomto zasadnutí,
boli vyhodnotené podané prihlášky a naplnenie kritérií uchádzačmi. Celkom podali prihlášky
šestnásti uchádzači: Viliam Hakoš, Miloš Béreš, Eva Hrešková, Martin Gavlík, Ľubomír
Kolesár,Tatiana Pari krupová, Adriana Hajduová, Ivan Stančík, Renáta Kozáková, Lenka
Kúdelová, Viera Želinská, Ján Mihalečko, Vladimír Čižmár, Peter Pešta, Miroslav Varga, Ján
Modrák. Uvedený zoznam, ako aj ďalšie zoznamy v zápisnici, sú uvádzané podľa poradia
doručenia prihlášok a bez titulov. Podrobnejší tabul'kový prehl'ad tvorí prílohu zápisnice.

Uchádzač " z dôvodu, že doposiaľ nie je držitel'om vodičského oprávnenia, doložil
potvrdenie firmy Ekomido, že je zaradený do kurzu na získanie vodičského oprávnenia
skupiny B, s predpokladom ukončenia kurzu v mesiaci máj 2014. Uchádzačka --
v podanej prihláške preukázala dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie v odbore strojárska
technológia. Ostatní uchádzači splnili požadovane kvalifikačné predpoklady a ostatné
požiadavky. Výberová komisia rozhodla pozvať všetkých uchádzačov na výberové konanie
s tým, že uchádzačka , l bude v pozvánke vyzvaná, aby pre začiatkom výberového
konania doložila doklad o splnení neodpustitel'ného kvalifikačného predpokladu t.j.
vysokoškolského vzdelania druhého stupňa staveného zamerania. Preukázanie tohto
vzdelania je podmienkou jej zaradenia do výberového konania.

Výberového konania dňa 11.2.2014 sa nezúčastnili prihlásení uchádzači p.Želinská, p.
Mihalečko a p. Modrák. Na jeho začiatku boli uchádzači informovaní o pravidlách
a priebehu výberového konania, podpísali súhlas so spracovaním osobných údajov, ich
archiváciu a súhlas so zverejnením výsledkov. Účastníkom bol vrátený výpis z registra
trestov. Účastníci boli informovaní, že podl'a vyhlásenia členov výberovej komisie, žiadny
z členov výberovej komisie nie v konflikte záujmov t.j. nie je v rodinnom, prípadne
vzájomnom podnikatel'skom, alebo obdobnom vzťahu.

Výberové konanie pozostávalo z troch časti. V prvej časti boli overené znalosti v oblastí
náplne práce písomnou odpoveďou na 12 otázok. Písomný test tvorí prílohu zápisnice.

Druhou časťou bolo praktické overenie znalosti práce s výpočtovou technikou. Uchádzači
vykonávali štyri praktické úlohy pozostávajúce z vytvorenia dokumentu, písania
textu, formátovanie textu a vloženia symbolu. Vzor zadania a jeho vyhodnotenie tvorí
prílohu zápisu.

V tretej časti bol s uchádzačmi uskutočnený pohovor zameraný na doterajšiu prax, ich
schopností a zručnosti, splnenie predpokladov na výkon činností na stavebnom úrade,



sklbenle doterajších skúseností s požadovanými úlohami, možnosť nástupu v termíne
1.3.2014 a ukončenie živnosti u držiteľov, platové požiadavky uchádzačov a možnosti
zamestnávateľa. V rámci pohovoru boli s uchádzačmi vyhodnotené ich písomne testy
respektíve počítačové zručností.

Po vyhodnotení všetkých časti komisia konštatovala, že všetci účastníci preukázali
dostatočné odborné znalosti a všetci preukázali primerané počítačové zručností.

Výberová komisia po zhodnotení jednotlivých častí výberového konania sa dohodla na
dvojkolovom spôsobe hodnotenia uchádzačov. V prvom kole každý člen určí štyroch
najúspešnejších uchádzačov. V druhom kole z takto určených uchádzačov členovia komisie
budú hlasovať určením poradia trom najúspešnejším kandidátom, pričom za každé prvé
poradie sa započíta uchádzačovi 3 body, každé druhé poradie 2 body a každé tretie poradie
1 bod.

V prvom kole boli členmi výberovej komisie ako najúspešnejší kandidáti vyhodnotení:
p.Hakoš, p.Hrešková, p.Gavlík, p. Hajduová, p. Kozáková, p.Čižmár.

V druhom kole hlasovania boli nasledovné výsledky:
Paf. Meno a priezvisko Prvé Druhé Tretie Body

čísl. poradie poradie poradie spolu

L Viliam Hakoš 1 O 2 5 bodov
2. Eva Hrešková O O 1 1 bod
3. Martin Gavlík O O O O bodov
4. Adriana Hajduová O 2 O 4 body
5. Renáta Kozáková O 1 O 2 body
6. Vladimír Čižmár 2 O o 6 bodov

Komisia po vyhodnotení hlasovania rozhodla odporučiť primátorovi mesta prijať do
pracovného pomeru na pracovnú pozíciu samostatný odborný stavebného úradu - stavebný
poriadok Ing. Vladimíra Čižmára a Ing. Viliama Hakoša,PhD. Ako prvú náhradníčku komisia
vyhodnotila Ing. Adrianu Hajduovú.

Prílohy: Prezenčná listina
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.

V Michalovciach 12.2. 2014
predseda výberovej komiSie~ ~

členovia výberovej komisie: ~ .
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Zapísal: Ján Bumbera


