
Záznam
z výberového konania na obsadenie pracovného miesta samostatný odborný

referent stavebného úradu, stavebného poriadku dňa 27.9.2016

Výberové konanie na pracovnú pozíciu samostatný odborný referent stavebného úradu,
stavebného poriadku na odbore výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja
Mestského úradu v Michalovciach vypísal primátor mesta dňa 31.8.2016, zverejnením
v novinách Michalovčan, na úradnej tabuli, na webovej stránke mesta Michalovce a v
infotexte TV Mistral s.r.o. Uzávierka prihlášok bola stanovená do 19.9.2016 do 12,00 hodín.
Tento termín bol stanovený ako hmotnoprávna podmienka.
Na uskutočnenie výberu primátor mesta vymenoval komisiu v zložení Ing. Zdenko Vasil',

predseda komisie, Ján Bumbera a Ing. Anna Mrázová členovia komisie.
Po uzávierke prihlášok, výberová komisia na zasadnutí dňa 19.9.2016, zhodnotila

naplnenie kritérií a požiadaviek na uchádzačov. Celkom boli podané prihlášky tromi
uchádzačmi.
Z doložených dokladov bolo konštatované, že jedna uchádzačka nesplňa neodpustitel'ný

kvalifikačný predpoklad - vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa stavebného zamerania
a jedna uchádzačka nedoložila výpis z registra trestov. Výberová komisia rozhodla pozvať
všetkých prihlásených uchádzačov na výberové konanie dňa 27.9.2016 o 8,30 hodine.
Uchádzačka nesplňajúca kvalifikačný predpoklad bola pozvaná s podmienkou, že pred
výberovým konaním doloží doklad preukazujúci vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
stavebného zamerania a uchádzačka, ktorá nedoložila výpis z registra trestov, že tento
doloží. Zoznam prihlásených uchádzačov a vyhodnotenie splnenie vypísaných požiadaviek
a kritérií tvorí prílohu zápisnice.
Výberového konania, dňa 27.9.2016 v zasadačke Mestského úradu v Michalovciach, sa

zúčastnili dve uchádzačkya to Mgr. Adriana Hajduová a Ing. Monika Bajužíková. Poradie je
uvedené podľa podacieho čísla. Uchádzačka nesplňajúca kvalifikačný predpoklad sa pred
výberovým konaním z telefonický ospravedlnila. Prítomné uchádzačky boli pred začatím
výberového konania oboznámení s pravidlami výberového konania a priebehom
výberového konania. Bol im vrátený výpis z registra trestov, podpísali súhlas so zverejnením
výsledkov výberového konania a boli oboznámení, že členovia komisie nie sú voči žiadnej
uchádzačke predpojatí, pričom členovia výberovej komisie uchádzačku Ing. Bajužíkovú
poznajú z jej predchádzajúceho pracovného vzťahu na Mestskom úrade.
Prvou časťou výberového konania bol písomný test orientovaný na overenie vedomosti

uchádzačov odpoveďou na 12 písomných otázok. Okruh predpisov na písomný test bol
uvedený vo vypísanom výberovom konaní. Obidve uchádzačky v teste prejavili dostatočne
vedomosti pričom úspešnosť správnych odpovedí bola 75 respektíve 66 % (deväť a osem
správnych odpovedí).

Ďalšou časťou výberového konania boli pohovory vo výberovej komisii orientované na
doterajšie pracovné skúsenosti, dôvody záujmu o prácu, podmienky možného nástupu do
zamestnania a zhodnotenie predpokladov na výkon pracovnej činností na Mestskom úrade
v obsadzovanej profesii.
Po ukončení pohovorov, komplexnom zhodnotení a zohl'adnení dosiahnutých výsledkov

v teste, komisia pristúpila k vyhodnoteniu. Členovia komisie sa dohodli na vyhodnotení
výberového konania určením poradia. Každý člen komisie určil poradie prvého a druhého
uchádzača.



Na základe tohto hlasovania získala Ing. Monika Bajužíková trikrát prvé poradie.
Výberová komisia zároveň rozhodla, v prípade neuzatvorenia pracovného pomeru s Ing.
Bajužíkovou, odporučiť primátorovi mesta Michalovce na prijatie Ing. Adrianu Hajduovú.
Výsledok výberového konania bol účastníčkam výberového konania, po schválení
primátorom mesta, oznámený telefonicky

prílohy: Prezenčná listina zo dňa 19.9.2016 a 27.9.2016
Zoznam uchádzačov a vyhodnotenie kritérií
Podané prihlášky s požadovanými dokladmi a údajmi
Písomné testy

Prílohy sa v súlade pravidlami a poriadkom výberového konania pre výber kandidátov na
obsadzovanú pracovnú pozíciu a zákonom o ochrane osobných údajov nezverejňujú.

V Michalovciach 29.9. 2016
Členovia komisie:

Schval'ujem prijatie Ing. Moniky Bajužíkovej za zamestnanca Mesta Michalovce, Mestského
úradu v pracovnej pozícii samostatná odborná referentka stavebného úradu, stavebného
poriadku.

V Michalovciach 29.9.2016

primátor


