
Zápisnica 

Bratislava 29.04.2019 
Č. : 444/20 19/PaM 

z otvárania obálok s prihláškami do výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa 
Základnej školy, Sokolíkova 2, 841 01 Bratislava 

Komisia: 
Mgr. Anna Závracká - predseda komisie 
Mgr. Ľubica Szilasiová - člen komisie 
Mgr. Jana Petrvalská - č len komisie 

Dňa 29. apríla 2019 sa uskutočnilo otváranie doručených obálok s prihláškami do výberového 
konania na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Sokolíkova 2, 841 01 Bratislava. Do 
stanoveného termínu podania prihlášok, t.j. do 23. apríla 2019 15,00 hod. boli doručené 2 (dve) 
obálky s označením „Výberové konanie Základná škola, Sokolíkova 2,841 01 Bratislava". 
Po otvorení obálok č lenov ia komisie skontrolovali : 

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

Do výberového konania sa prihlásili: 

1. Mgr. Daniela Ďurkovská 

2. Mgr. Ľubomír Kocmunda 

Zástupcovia zriaďovateľa a rady školy skontrolova li priložené doklady uchádzačov výberového 
konania. Po kontro le jednotlivých materiálov prítomní konštatujú, že predloži l všetky požadované 
doklady, spÍňajú kvalifikačné požiadavky a bude pozvaní do výberového konania. 

Materiály prihlásených uchádzačov budú odovzdané: 

Mgr. Anna Závracká - predseda Rady školy, Základná škola, Sokolíkova 2, Bratislava. 

Podpisy prítomných: 

Mgr. Anna Závracká 

Mgr. Ľubica Szilasiová 

Mgr. Jana Petrvalská 

V Bratis lave dňa 29.04.20 19 

Zapísala: Frtúsová Mária 



Rada školy pri Základnej škole, Sokolíkova 2, 841 01 Bratislava 

UZNESENIE 

zo zasadnutia rady školy vo veci výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa/ky 

Základnej školy, Sokolíkova 2, 841 01 Bratislava 

Číslo uznesenia: 1/2019 

zo dňa: 13.05.2019 

Rada školy pri Základnej škole, Sokolíkova 2, Bratislava 

1. Navrhuje mestskej časti Bratislava-Dúbravka, zriaďovateľovi Základnej školy, 

Sokolíkova 2, 841 O 1 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 výsledkov 

výberového konania/jL.J';;t/:r1.-r/:d.0.t!!~(tf. ... na miesto riaditeľa/ky základnej 

školy. 

2. Ukladá predsedovi rady školy písomne oznámiť výsledok výberového konania 

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

Titul, meno a priezvisko Predseda Zástupca Podpis 
- člen organizácie 

RŠ, OÚ, .., .., 
SSI 

Mgr. Anna Závracká predseda za rodičov 

PhDr. Janka Gabal'ová, PhD. člen za rodičov 

Mgr. Katarína Lazarčíková člen za rodičov 

Mgr. Elena Habla člen za rodičov 
za pedagogických 

Mgr. Valéria Regásková člen zamestnancov 
za pedagogických 

Ing. Jana Olšakovská člen zamestnancov 
za nepedagogických 

Ján Juhoš člen zamestnancov 



Ing. Juraj Horan člen za zriaďovateľa 
/ 

Mgr. Mária Belicová člen za zriaďovateľa 

Ing. Igor Mravec člen za zriaďovateľa 

Mgr. Marta Jurkovičová člen za zriaďovateľa 
?a.ed)r . 

AnrK ffCUliro~ člen OÚ - odbor školstva b 
Hgr. .hj'(ľd I 

ff/ftť'áEJX'/1/l člen ŠŠI 

Bratislava 13.05.2019 

Zapísala: Mgr. Anna Závracká .. . 

' 



' 

Rada školy pri Základnej škole, Sokolíkova 2, 841 01 Bratislava 

ZÁPISNICA 

z výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa/ky 

Základnej školy, Sokolíkova 2, Bratislava 

Dátum a spôsob vyhlásenia výberového konania: Výberové konanie bolo vyhlásené l . apríla 

2019. Spôsob vyhlásenia výberového konania: regionálna televízia, regionálna tlač - webové 

sídlo školy a obce, na facebooku mestskej časti , školské úrady mestských častí Bratislava. 

Dátum a miesto konania: 13. mája 2019 o 16.30 h v budove Základnej školy, Sokolíkova 2, 

841 O 1 Bratislava. 

Kariérová pozícia obsadzovaná výberovým konaním: Výberové konanie bolo vyhlásené na 

obsadenie miesta riaditeľa/ky Základnej školy, Sokolíkova 2, 841 O 1 Bratislava. 

Členovia výberovej komisie: Predseda: Mgr. Anna Závracká - zástupca rodičov . 

Členovia: PhDr. Janka Gabaľová, PhD. - zástupca rodičov, Mgr. Katarína Lazarčíková -

zástupca rodičov, Mgr. Elena Habla - zástupca rodičov, Mgr. Valéria Regásková - zástupca 

pedagogických zamestnancov školy, Ing. Jana Olšakovská - zástupca pedagogických 

zamestnancov školy, p. Ján Juhoš - zástupca nepedagogických zamestnancov školy, Ing. Juraj 

Horan - zástupca zriaďovateľa, Mgr. Mária Belicová - zástupca zriaďovateľa, Ing. Igor Mravec 

- zástupca zriaďovateľa, Mgr. Marta Jurkovičová - zástupca zriaďovateľa. 

Delegovaní zástupcovia (s riadnym hlasom): / 

Za Okresný úrad v Bratislave - odbor školstva /} .. -':.~~~: .. Íl:. !J. ~ -. !1 q %. ~!.~0. .~t:C: ........ . 
Za Štátnu školskú inšpekciu .. !.'-!fj.t:. ... !~7 J !'/0 .... . IJ~t:~ :( ~ t!. 7.( . ~ .................. . 
Výberového konania sa zúčastnili dvaja uchádzači: Mgr. Daniela Ďurkovská, Mgr. Ľubomír 

Kocmunda. 

Obálky s prihláškou a požadovanými dokladmi uchádzačov boli otvorené 29. apríla 2019 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 - prezenácia vlastnej koncepcie rozvoja školy, otázky členov 

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

rady školy - ľ/ik /J.1Z.f!L-?. 11i ! 1J-. f?i.f1 P.J. !.-'. /\. IJ;'.1'fj !J. l!JJ:/ t;;c.( .. ... .... ...... . 



.... 

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 uchádzačov. 

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: .. .f..~ .. ... 
Počet platných hlasovacích lístkov: .. /~ .. .. . 

Počet neplatných hlasovacích lístkov: .J!.. ..... . 
Zdržal sa hlasovania: .... . f.::. .. 

Po sčítaní hlasov a vyhodnotení výsledkov výberového konania zostavila výberová komisia 

poradie uchádzačov nasledovne: 
,., / 

1 /ý4;,- · ,Pc;~ŕC t: .l),.,,:,,rkJŕ J,t;, . . ·v ... ......................................... . 

2. ~-:. .... f.:~!!:.~~(.~ ... ( ~~~'!.~ 

Výberová komisia: 

1. Mgr. Anna Závracká 

2. PhDr. Janka Gabaľová, PhD. 

3. Mgr. Katarína Lazarčíková 

4. Mgr. Elena Habla 

5. Mgr. Valéria Regásková 

6. Ing. Jana Olšakovská 

7. p. Ján Juhoš 

8. Ing. Juraj Horan 

9. Mgr. Mária Belicová 

1 O. Ing. Igor Mravec 
j 

11. Mgr. Marta Jurkovičová 

Delegovaní zástupcovia (s riadnym hlasom) 

Za Okresný úrad Bratislava, odbor školstva 

.(~({!:/!k ..... ~.'J. ,:,~ .. !-1.0. ~~/'J?."!J~ ...... . 

Za Štátnu školskú inšpekciu 

. !!:;t. .-l'Jf'!?if. fl.,/J~~!?.~ 

počet hlasov: 

.. -:f.-:: .... 

/1 



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

údajov, uznesenie, návrh na vymenovanie riaditeľa školy. 

Bratislava 13. mája 2019 

Zápisnicu vyhotovila: Mgr. Anna Závracká 

' 
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