
Bratislava 21.03.2017 
Č.: 350/2017/PaM 

Zápisnica 

z otvárania obálok s prihláškami do výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa 

Základnej školy, Beňovského 1,841 01 Bratislava 

Komisia: 
JUDr. Danica Veselovská - predseda komisie 
Mgr. Ľubica Szilasiová - člen komisie 
Mgr. Marta Jurkovičová - člen komisie 

Dňa 21. marca 2017 sa uskutočnilo otváranie doručených obálok s prihláškami do výberového 
konania na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Beňovského 1,841 01 Bratislava. Do 
stanoveného termínu podania prihlášok, t.j. 20. marca 2017 do 17,00 hod. bola doručená 1 
obálka s označením Výberové konanie - Základná škola, Beňovského 1,841 01 Bratislava. 
Po otvorení obálky členovia komisie skontrolovali: 

požadované doklady zaslané uchádzačom 
posúdili splnenie kvalifikačných predpokladov prihlásených uchádzačov na výkon 
funkcie riaditeľa a ďalšie požadované predpoklady 

Do výberového konania sa prihlásili: 

1. PaedDr. Viera Karovičová 

Zástupcovia zriaďovateľa a rady školy skontrolovali priložené doklady uchádzačky výberového 
konania. Po kontrole jednotlivých materiálov prítomní konštatujú, že predložila všetky požadované 
doklady, spÍňa kvalifikačné požiadavky a bude pozvaná do výberového konania. 

Materiály prihlásených uchádzačov boli odovzdané: 

JUDr. Danica Veselovská - predsedníčka Rady školy, Základná škola, Beňovského 1, 841 01 
Bratislava. 

Podpisy prítomných: 

JUDr. Dani ca Veselovská „ 

Mgr. Ľubica Szilasiová 

Mgr. Marta Jurkovičová 

JUDr. Danica Veselovská - predsedníčka Rady školy 1 

V Bratislave dňa 21.03 .2017 

Zapísala: Mária Frtúsová 



Rada školy pri Základnej škole Beňovského 1, 841 01 Bratislava 

UZNESENIE 

Zo zasadnutia rady školy vo veci výberového konania na obsadenie miesta riaditeľky 

Základnej školy Beňovského 1, Bratislava 

Číslo uznesenia: 1/201 7 

Zo dňa: 3.04. 2017 

Rada školy pri Základnej škole Beňovského 1, Bratislava 

1. Navrhuje starostovi mestskej časti Bratislava-Dúbravka RNDr. Martinovi Zaťovičovi, 

zriaďovateľovi Základnej školy Beňovského 1,841 01 Bratislava, podľa§ 4 ods. 4 a v súlade s§ 3 
ods. 2 zákona č . 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovať na základe výberového 
konania a hlasovania členov výberovej komisie -

za riaditeľku Základnej školy Beňovského 1, 841 01 Bratislava 

2. Menovaná získala nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov výberovej komisie. 
3. Rada školy ukladá predsedovi Rady školy písomne oznámiť uchádzačom výsledok výberového 

konania v termíne do 1 O dní od skončenia výberového konania. 

JUDr. Danica Veselovská, i . ....... . .. . ........ . .. . . . . ... ... .. ... . ........ ... . . . ... ... ...... .. ...... . 

Katarína Biela, .. .............................. ............. .. .. .... .. ......... ....... .... ........ .... ....... . 

RNDr. Janáček Jaroslav, PhD. 

Ing. Martina Juríková, .. . 

Ing. Igor Mravec, .... ..... . 

Marián Takács, ................. . 

Peter Illy, Ing. Mgr. , .... .. 
1 

Mário Borza, Ing., ....... :-:-

Mgr. Marta Brezáková, . 

Mgr. Melichar Cubjak, .. 

Anna Škodová, .... .. .. ..... . 

Mgr. Marta Strakošová, . 

PaedDr. Anna Mazúrová 

Bratislava, dňa 3.04.2017 




