Bratislava 14.05.2019
Č.: 473/2019/PaM

Zápisnica
z otvárania obálok s prihláškami do výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa
Materskej školy, Bullova 2, 841 01 Bratislava
Komisia:
JUDr. Barbora Lord – predseda komisie
Mgr. Ľubica Szilasiová – člen komisie
Mgr. Jana Petřvalská – člen komisie
Dňa 14. mája 2019 sa uskutočnilo otváranie doručených obálok s prihláškami do výberového
konania na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Bullova 2, 841 01 Bratislava.
Do stanoveného termínu podania prihlášok, t.j. do 26. apríla 2019 12,00 hod. bola doručená 1
(jedna) obálka s označením „Výberové konanie Materská škola Bullova 2“.
Po otvorení obálok 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. Jana Kmeťová, Mierové nám. 12, 901 01 Malacky
Zástupcovia zriaďovateľa a rady školy skontrolovali priložené doklady uchádzača výberového konania.
Po kontrole jednotlivých materiálov prítomní konštatujú, že predložila všetky požadované doklady, spĺňa
kvalifikačné požiadavky a bude pozvaná do výberového konania.
Materiály prihláseného uchádzača budú odovzdané:
JUDr. Barbora Lord - predseda Rady školy, Materská škola, Bullova 2, 841 01 Bratislava.

Podpisy prítomných:

JUDr. Barbora Lord

................................................

Mgr. Ľubica Szilasiová

................................................

Mgr. Jana Petřvalská

................................................

V Bratislave dňa 14.05.2019
Zapísala: Frtúsová Mária

'
Rada školy pri Materskej škole, Bullova 2, 841 01 Bratislava

ZÁPISNICA
z výberového konania na obsadenie miesta

riaditeľky

Materskej školy, Bullova 2, Bratislava

Dátum a spôsob vyhlásenia výberového konania: Výberové konanie bolo vyhlásené 4. apríla
2019. Spôsob vyhlásenia výberového konania: regionálna televízia, regionálna
sídlo školy a obce, na facebooku mestskej

časti,

tlač

- webové

školské úrady mestských častí Bratislava.

Dátum a miesto konania: 12. júna 2019 o 16.30 h v budove Materskej školy, Bullova 2, 841 O1
Bratislava.

Kariérová pozícia obsadzovaná výberovým konaním: Výberové konanie bolo vyhlásené na
obsadenie miesta riaditeľky Materskej školy, Bullova 2, 841 01 Bratislava.

Členovia výberovej komisie: Predseda: JUDr. Barbora Lord - zástupca rodičov.
Členovia: p. Veronika Murányiová - zástupca rodičov, p. Zuzana Čerňanská - zástupca
pedagogických zamestnancov školy, p. Katarína

Kralovičová

- zástupca nepedagogických

zamestnancov školy, Mgr. Art. Magdaléna Škrovanová - zástupca zriaďovateľa, Ing. Mário
Borza - zástupca zriaďovateľa, Mgr. Marta Jurkovičová - zástupca zriaďovateľa.

Výberového konania sa zúčastnila jedna

uchádzačka:

PaedDr. Jana Kmeťová

Obálky s prihláškou a požadovanými dokladmi uchádzača boli otvorené 14. mája 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 - prezentácia vlastnej koncepcie rozvoja školy, otázky

č lenov

rady školy uchádzačke. Na sčítanie hlasovacťh lístkov sa zvoli la trojčlenná komisia z č lenov
rady školy - /·.
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Priebeh výberového konania: Výberové konanie prebiehalo prezentáciou vlastnej koncepcie
rozvoja školy. Členovia rady školy po prezentácii kládli uchádzačke otázky. Po prezentácii a
otázkach nasledovalo hodnotenie

uchádzačky.

--

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: ....?. ......

r.. . .

Počet platných hlasovacích lístkov: .. ..

Počet neplatných hlasovacích lístkov: .. .J!.':'.....

Zdržal sa hlasovania: ... ~ ...

Po sčítaní hlasov a vyhodnotení výsledkov výberového konania zostavila výberová komisia
počet

poradie uchádzačov nasledovne:
1.

hlasov:

o
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Výberová komisia:
1. JUDr. Barbora Lord
2. Veronika Murányiová
3. Zuzana Čerňanská
4 . Katarína

Kralovičová

5. Mgr. Art. Magdaléna Škrovanová
6. Ing. Mária Bo rza
7. Mgr. Marta Jurkovičová

Prilohy: zápisnica z otvárania o bálok,

prezenčné

údajov, uznesenie, návrh na vymenovanie

ri ad ite ľa

listiny, vyhlásenie o ochrane osobných
školy.

Bratislava 12. júna 2019

Zápisnicu vyhotovila: JUDr. Barbora Lord
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