
 
Rada školy pri Základnej škole, Pri kríži 11,  841 02 Bratislava 

 
 

ZÁPISNICA 
z výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa/ky 

Základnej školy, Pri kríži 11,  Bratislava 

 

Dátum a spôsob vyhlásenia výberového konania: Výberové konanie bolo vyhlásené 23. marca 

2020. Spôsob vyhlásenia výberového konania:  regionálna tlač - webové sídla škôl a obce, na 

facebooku mestskej časti, školské úrady mestských častí Bratislava. 

Na základe usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia 

vyučovania v školách a školských zariadeniach  z 12. marca 2020, na základe vyhlásenia 

núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z.z., ktorý platí od 16. marca 2020 

od 6.00 h a vydania Verejnej vyhlášky, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení 

opatrenia pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona 3555/2007 Z.z. o 

ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov prerušilo výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej 

školy Pri kríži 11, 841 02 Bratislava s nástupom od 1. mája 2020 až do odvolania mimoriadnej 

situácie, podpísanej starostom mestskej časti Bratislava-Dúbravka RNDr. Martinom 

Zaťovičom. 

Dátum a miesto konania: 06. júla 2020 o 16.15 h v budove Základnej školy, Pri kríži 11,  

841 02 Bratislava. 

Kariérová pozícia obsadzovaná výberovým konaním: Výberové konanie bolo vyhlásené na 

obsadenie miesta riaditeľa/ky Základnej školy, Pri kríži 11, 841 02 Bratislava. 

Členovia výberovej komisie: Predseda: Mgr. Ingrid Tomaškovičová – za nepedagogických 

zamestnancov.  

Členovia: MUDr. Magdaléna Čaplárová - zástupca rodičov, Alexander Danihel - zástupca 

rodičov, Mgr. Miloš Petéry - zástupca rodičov - neprítomný, Roman Machala – zástupca 

rodičov, Mgr. Angelika Krajčovičová - zástupca pedagogických zamestnancov školy, PaedDr. 

Gabriela Gavláková – zástupca pedagogických zamestnancov školy, Mgr. Alexej Dobroľubov  

- zástupca zriaďovateľa - neprítomný, MUDr. Juraj Štekláč, PhD.  – zástupca zriaďovateľa, 

Branko Semančík – zástupca zriaďovateľa,  Mgr. Marta Jurkovičová – zástupca zriaďovateľa. 

Delegovaní zástupcovia  (s riadnym hlasom): 

Za Okresný úrad v Bratislave – odbor školstva:  PaedDr. Anna Mazúrová 



Za Štátnu školskú inšpekciu PaedDr. Katarína Kevická Marčeková 

Výberového konania sa zúčastnila jedna uchádzačka: Mgr. Iveta Mikšíková 

Obálky s prihláškou a požadovanými dokladmi uchádzačov boli otvorené 22. júna 2020  na 

Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Dúbravka (oddelenie ekonomické, personálne a 

mzdové).  

Stanovené kritériá hodnotenia: Rada školy prijala na stretnutí k organizácii výberového konania 

stanovené kritériá hodnotenia – prezentácia vlastnej koncepcie rozvoja školy, otázky členov 

rady školy  uchádzačovi. Na sčítanie hlasovacích lístkov sa zvolila trojčlenná komisia z členov 

rady školy – PaedDr. Gabriela Gavláková, MUDr. Juraj Štekláč, Roman Machala 

Priebeh výberového konania: Výberové konanie prebiehalo prezentáciou vlastnej koncepcie 

rozvoja školy. Členovia rady školy po prezentácii kládli uchádzačovi otázky. Po prezentácii a 

otázkach nasledovalo hodnotenie uchádzača.  

 

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 11 

Počet platných hlasovacích lístkov: 11 

Počet neplatných hlasovacích lístkov: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0. 

Po sčítaní hlasov a vyhodnotení výsledkov výberového konania zostavila výberová komisia  

poradie:                                   počet hlasov: 

1. Mgr. Iveta Mikšíková                        11 

 

Výberová komisia: 

1. Mgr. Ingrid Tomaškovičová  ……………………………. 

2. MUDr. Magdaléna Čaplárová  .…………………………..... 

3. p. Alexander Danihel   ……………………………. 

4. Mgr. Miloš Pétery    ospravedlnený 

5. p. Roman Machala    ……………………………. 

6. Mgr. Angelika Krajčovičová  .…………………………… 

7. PaedDr. Gabriela Gavláková  ……….…………………… 

8. Mgr. Alexej Dobroľubov   ospravedlnený 

9. MUDr. Juraj Štekláč, PhD.   ……………………………. 

10. p. Branko Semančík    ……………………………. 

11. Mgr. Marta Jurkovičová   ……………………………. 



Delegovaní zástupcovia (s riadnym hlasom) 

Za Okresný úrad Bratislava, odbor školstva 

PaedDr. Anna Mazúrová                             …………………………….. 

Za Štátnu školskú inšpekciu 

PaedDr. Katarína Kevická Marčeková         …………………………….. 

 

Prílohy: zápisnica z otvárania obálok, prezenčné listiny, vyhlásenie o ochrane osobných 

údajov, uznesenie, návrh na vymenovanie riaditeľa školy. 

 

Bratislava 06. júla 2020 

 

Zápisnicu vyhotovila: Mgr. Ingrid Tomaškovičová    …..……………………. 

Zápisnicu overila: PaedDr. Gabriela Gavláková    ………………………...  

  

 


	Rada školy pri Základnej škole, Pri kríži 11,  841 02 Bratislava
	ZÁPISNICA
	z výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa/ky
	Základnej školy, Pri kríži 11,  Bratislava
	Dátum a spôsob vyhlásenia výberového konania: Výberové konanie bolo vyhlásené 23. marca 2020. Spôsob vyhlásenia výberového konania:  regionálna tlač - webové sídla škôl a obce, na facebooku mestskej časti, školské úrady mestských častí Bratislava.
	Na základe usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach  z 12. marca 2020, na základe vyhlásenia núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z.z., ktorý platí od 16. marca 2020 od 6.00 h a vydania Verejnej vyhlášky, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona 3555/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušilo výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Pri kríži 11, 841 02 Bratislava s nástupom od 1. mája 2020 až do odvolania mimoriadnej situácie, podpísanej starostom mestskej časti Bratislava-Dúbravka RNDr. Martinom Zaťovičom.
	Dátum a miesto konania: 06. júla 2020 o 16.15 h v budove Základnej školy, Pri kríži 11, 
	841 02 Bratislava.
	Kariérová pozícia obsadzovaná výberovým konaním: Výberové konanie bolo vyhlásené na obsadenie miesta riaditeľa/ky Základnej školy, Pri kríži 11, 841 02 Bratislava.
	Členovia výberovej komisie: Predseda: Mgr. Ingrid Tomaškovičová – za nepedagogických zamestnancov. 
	Členovia: MUDr. Magdaléna Čaplárová - zástupca rodičov, Alexander Danihel - zástupca rodičov, Mgr. Miloš Petéry - zástupca rodičov - neprítomný, Roman Machala – zástupca rodičov, Mgr. Angelika Krajčovičová - zástupca pedagogických zamestnancov školy, PaedDr. Gabriela Gavláková – zástupca pedagogických zamestnancov školy, Mgr. Alexej Dobroľubov  - zástupca zriaďovateľa - neprítomný, MUDr. Juraj Štekláč, PhD.  – zástupca zriaďovateľa, Branko Semančík – zástupca zriaďovateľa,  Mgr. Marta Jurkovičová – zástupca zriaďovateľa.
	Delegovaní zástupcovia  (s riadnym hlasom):
	Za Okresný úrad v Bratislave – odbor školstva:  PaedDr. Anna Mazúrová
	Za Štátnu školskú inšpekciu PaedDr. Katarína Kevická Marčeková
	Výberového konania sa zúčastnila jedna uchádzačka: Mgr. Iveta Mikšíková
	Obálky s prihláškou a požadovanými dokladmi uchádzačov boli otvorené 22. júna 2020  na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Dúbravka (oddelenie ekonomické, personálne a mzdové). 
	Stanovené kritériá hodnotenia: Rada školy prijala na stretnutí k organizácii výberového konania stanovené kritériá hodnotenia – prezentácia vlastnej koncepcie rozvoja školy, otázky členov rady školy  uchádzačovi. Na sčítanie hlasovacích lístkov sa zvolila trojčlenná komisia z členov rady školy – PaedDr. Gabriela Gavláková, MUDr. Juraj Štekláč, Roman Machala
	Priebeh výberového konania: Výberové konanie prebiehalo prezentáciou vlastnej koncepcie rozvoja školy. Členovia rady školy po prezentácii kládli uchádzačovi otázky. Po prezentácii a otázkach nasledovalo hodnotenie uchádzača. 
	Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 11
	Počet platných hlasovacích lístkov: 11
	Počet neplatných hlasovacích lístkov: 0
	Zdržal sa hlasovania: 0.
	Po sčítaní hlasov a vyhodnotení výsledkov výberového konania zostavila výberová komisia 
	poradie:                                   počet hlasov:
	1. Mgr. Iveta Mikšíková                        11
	Výberová komisia:
	1. Mgr. Ingrid Tomaškovičová  …………………………….
	2. MUDr. Magdaléna Čaplárová  .………………………….....
	3. p. Alexander Danihel   …………………………….
	4. Mgr. Miloš Pétery    ospravedlnený
	5. p. Roman Machala    …………………………….
	6. Mgr. Angelika Krajčovičová  .……………………………
	7. PaedDr. Gabriela Gavláková  ……….……………………
	8. Mgr. Alexej Dobroľubov   ospravedlnený
	9. MUDr. Juraj Štekláč, PhD.   …………………………….
	10. p. Branko Semančík    …………………………….
	11. Mgr. Marta Jurkovičová   …………………………….
	Delegovaní zástupcovia (s riadnym hlasom)
	Za Okresný úrad Bratislava, odbor školstva
	PaedDr. Anna Mazúrová                             ……………………………..
	Za Štátnu školskú inšpekciu
	PaedDr. Katarína Kevická Marčeková         ……………………………..
	Prílohy: zápisnica z otvárania obálok, prezenčné listiny, vyhlásenie o ochrane osobných údajov, uznesenie, návrh na vymenovanie riaditeľa školy.
	Bratislava 06. júla 2020
	Zápisnicu vyhotovila: Mgr. Ingrid Tomaškovičová    …..…………………….
	Zápisnicu overila: PaedDr. Gabriela Gavláková    ………………………...   

