
Rada školy pri Základnej škole, Podsadek 140, 064 01 Stará Ľubovňa 

 

___________________________________________________________________________                                                                   

 

 

Z á p i s n i c a 

 

 

z výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa  

Základnej školy, Podsadek 140, 064 01 Stará Ľubovňa 

 

 

Dátum a spôsob vyhlásenia výberového konania: 27.11.2020 web Stará Ľubovňa, verejná    

tabuľa MU stará Ľubovňa 

Dátum a miesto konania: 29.12.2020  veľká zasadačka MU Stará Ľubovňa 

Výberové konanie bolo vyhlásené na obsadenie miesta riaditeľa  

Základnej školy, Podsadek 140, 064 01 Stará Ľubovňa 

Členovia výberovej komisie: (menoslov predsedu a všetkých členov rady školy) 

Mgr. Peter Hrebik  predseda rady školy 

MUDr. Marta Benková 

MUDr. František Orlovský 

Ing. Tatiana Kiszelyová 

Mgr. Zuzana Dubjelová 

Helena Lipčáková 

Adela Pompová 

Svetlana Porčogošova 

Kristína Čurejová  

 



Výberového konania sa zúčastnili: (menoslov všetkých uchádzačov) : 

1. Mgr. Slavomíra Gribová 

2. Ing. Viera Kičurová 

Obálky s prihláškou a požadovanými dokladmi uchádzačov boli otvorené dňa 14.12.2020 

na  Mestskom  úrade v Starej Ľubovni. Zápisnica z otvárania obálok tvorí prílohu tejto 

zápisnice. Prílohou tejto zápisnice je prezenčná listina uchádzačov, ktorí sa zúčastnili na 

výberovom konaní, prezenčná listina prítomných členov rady školy a delegovaných zástupcov 

zriaďovateľa, ŠŠI a OÚ s hlasom riadnym. 

Stanovené kritéria hodnotenia: (hodnotenia, ktoré má rada školy v štatúte alebo ktoré prijala 

na zasadnutí rady školy pred výberovým konaním) 

vzťah k žiakom,  

vzťah k zamestnancom,  

zodpovednosť k pracovným povinnostiam,  

kreativita, nové systémy v odbore – vo výchovno-vzdelávacom procese a procese riadenia, 
nové projekty,  

morálne vlastnosti jednotlivých uchádzačov,  

prípadne upozornenie na zamlčané negatíva,  

predpoklady tímovej práce,  

odborné predpoklady pre výkon funkcie,  

predpoklady viesť kolektív,  

vystupovanie,  

vyjadrovanie 

Rada školy pri Základnej škole Podsadek 140 schválila   podmienky pre výberové konanie : 

 

1. Uchádzač na funkciu riaditeľa je úspešný vo výberovom konaní ak získa nadpolovičnú 

väčšinu hlasov z prítomných členov rady školy v tajnom hlasovaní. 

2. V prípade rovnosti hlasov bude bezprostredne nasledovať druhé kolo. Uchádzač na 

funkciu riaditeľa v druhom kole bude odpovedať na rovnakú otázku. Výberová komisia v 

tajnom hlasovaní rozhodne o úspešnom uchádzačovi na funkciu riaditeľa. 

 

Priebeh výberového konania: (akým spôsobom prebiehalo výberové konanie) 

 Výberové konanie prebiehalo predstavením uchádzača jeho prezentáciou pomocou 

počítača a projektora v časovom intervale 10 -15 min. vlastnej koncepcie rozvoja školy. 

Členovia rady školy ( výberovej komisie ) po prezentácii, potom kládli uchádzačom otázky. 

Po prezentácii a otázkach nasledovalo ustanovenie sčítacej komisie v zložení :  

1. MUDr. František Orlovský 

2. Helena Lipčáková 

3. Adela Pompová 

a tajné hlasovanie členov výberovej komisie zakrúžkovaním mena uchádzača na hlasovacom 

lístku. 



Počet vydaných hlasovacích lístkov -         9 

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov -    9 

Počet platných hlasovacích lístkov -            9 

Počet neplatných hlasovacích lístkov -        0 

Počet hlasov za uchádzača pod P.č.1  :         4 

Počet hlasov za uchádzača pod P.č.2  :         5 

Po sčítaní hlasov a vyhodnotení výsledkov výberového konania zostavila výberová komisia  

poradie  úspešnosti uchádzačov nasledovne : 

Zoznam úspešných uchádzačov : 

1. Ing. Viera Kičurová 

Zoznam neúspešných uchádzačov :       

1. Mgr. Slavomíra Gribová 

 

Uznesenie : 

Rada školy pri Základnej škole, Podsadek 140, 064 01 Stará Ľubovňa prijala na 

svojom  zasadnutí dňa 29.12.20202 nasledovné uznesenie: 

Na základe výsledkov výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej 

školy, Podsadek 140, 064 01 Stará Ľubovňa rada školy: 

A. schvaľuje poradie uchádzačov : 

1. Ing. Viera Kičurová 

2. Mgr. Slavomíra Gribová 

B. navrhuje zriaďovateľovi vymenovať do funkcie riaditeľa Základnej školy, Podsadek 

140, 064 01 Stará Ľubovňa Ing. Vieru Kičurovú – uchádzača, ktorý je prvý v poradí. 

 

Výsledky hlasovania : počet  členov rady školy  -                        11 

                                     počet prítomných členov rady školy -         9 

                                     počet neprítomných členov rady školy -     2 

                                     za predložený návrh -                                   9 hlasov 

                                     proti predloženému návrhu –                       0 hlasov 



Nakoľko za predložený návrh hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov rady školy, 

rada školy konštatuje, že v zmysle § 24 ods. (12) 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 je uznesenie platné. 

Podpisy členov výberovej  komisie: 

Mgr. Peter Hrebik  , predseda rady školy                                            ----- podpísané ---- 

MUDr. Marta Benková, člen rady školy                                              ----- podpísané ---- 

MUDr. František Orlovský, člen rady školy                                       ----- podpísané ---- 

Ing. Tatiana Kiszelyová, člen rady školy                                            ----- podpísané ---- 

Mgr. Zuzana Dubjelová, člen rady školy                                             ----- podpísané ---- 

Helena Lipčáková, člen rady školy                                                      ----- podpísané ---- 

Adela Pompová, člen rady školy                                                         ----- podpísané ---- 

Svetlana Porčogošova, člen rady školy                                               ----- podpísané ---- 

Kristína Čurejová, člen rady školy                                                      ----- podpísané ---- 

 

(menoslov a podpis všetkých členov RŠ) 

..........................., člen rady školy za OU Prešov                             ............................. 

..........................., člen rady školy za ŠŠI                                         ............................. 

 

Stará Ľubovňa  29.12.2020 

 

Prílohy : 

1. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov 

2. Prezenčná listina členov rady školy (výberovej komisie) a delegovaných zástupcov 

3. Prezenčná listina uchádzačov 

4. Zápisnica z otvárania obálok 

5. Návrh na vymenovanie riaditeľa školy 

 

Zápisnicu vyhotovil:     Mgr. Hrebik Peter                                      ----- podpísané ---- 


