
Rada školy pri Základnej škole s materskou školou,  972 28 Valaská Belá 242 

                                     

                                                                   Z á p i s n i c a  

      z výberového konania na vymenovanie riaditeľa  Základnej školy s materskou školou, 

       972 28 Valaská Belá 242 

  

Dátum a spôsob vyhlásenia výberového konania:  26.11.2012 - 04.01.2013, zverejnenie na 

www.zsvalbela.edupage.sk, v regionálnom denníku MY , internetová stránka KŠU Trenčín 

Dátum a miesto konania: 18.01.2013, Obecný úrad Valaská Belá  

Výberové konanie bolo vyhlásené na funkciu riaditeľa   Základnej školy s materskou školou , 972 28 

Valaská  Belá  242 

Členovia výberovej komisie: Ing. Bibiána Topáková  - zástupkyňa pedagog. zamestnancov ZŠ v RŠ 

                                                    Ing. Katarína Páleníková – zástupkyňa za rodičov v RŠ 

                                                    Anna  Ďurmeková – zástupkyňa  za zriaďovateľa v RŠ 

                                                    Ing. Katarína Mazániková- zástupkyňa za rodičov v RŠ 

                                                    Anna Nemčeková  - zástupkyňa za rodičov v RŠ 

                                                     Zuzana Pánisová – zástupkyňa pedagog. zamestnancov MŠ v RŠ 

                                                     Miroslav Podskoč –  zástupca za zriaďovateľa v RŠ 

         Martina Prostredná – zástupkyňa nepedagogických zamestnancov ZŠ 

                 s MŠ v RŠ                                         

                                                     Vendelín Pružinec - – zástupca za zriaďovateľa v RŠ 

                                                     Ing. Renáta Púryová  - zástupkyňa za rodičov v RŠ 

                                                     Samuel Topák  – zástupca za zriaďovateľa v RŠ 

 

Zástupca ObÚ Trenčín– odbor školstva :    ......................................................... 

Zástupca ŠSI – Inšpekčné centrum Trenčín :  ...................................................... 

                                       

 

             

http://www.zsvalbela.edupage.sk/


Pozvaní  uchádzači : 

                                                               1.Ing. Vladimír Figel   

      2. Mgr. Ingrid Príbelszká 

                                                               3.  Ing. Jozef Svitok 

                                                               4.  Mgr. Zdena Točeková 

 

Program :           1. Otvorenie, oboznámenie s programom výberového konania 

2. Oznámenie dátumu  otvárania obálok s prihláškami uchádzačov výberového konania 

3. Schválenie podmienok priebehu výberového konania a mechanizmu určenia výsledku  

    výberového konania 

4. Určenie pomocných funkcií – zapisovateľ, sčítacia komisia, overovateľ zápisnice 

5. Predstavenie uchádzačov  komisii, členov  komisie uchádzačom a oboznámenie  

    prítomných s organizáciou priebehu výberového konania 

6. Vlastná prezentácia uchádzačov 

7. Prestávka   

8. Hlasovanie členov rady školy  

9. Oboznámenie s výsledkom hlasovania 

10. Uznesenie, záver 

1. Výberové konanie otvorila Mgr. Bibiana Topáková, ktorá celé výberové konanie viedla , privítala 

všetkých prítomných a oboznámila ich s programom, ktorý bol členmi výberovej komisie 

jednomyseľne schválený.   

2. Predsedníčka rady školy oznámila prítomným členom výberovej komisie, že otváranie obálok sa 

uskutočnilo 7.1.2013 na Obecnom úrade vo Valaskej Belej za prítomnosti zástupcov zriaďovateľa aj 

členov školskej rady pozvaných starostom obce. Zriaďovateľovi boli doručené 4 obálky uchádzačov 

o funkciu riaditeľa, ktoré boli riadne doručené, zaevidované a po otvorení komisia skonštatovala, že 

obsahuje všetky potrebné náležitosti a doklady, na základe čoho boli uchádzači zaradení a pozvaní na 

výberové konanie. Do výberového konania boli pozvaní nasledovní uchádzači: Ing. Jozef Svitok, Ing. 

Vladimír Figel, Mgr. Ingrid Príbelzská, Mgr. Zdena Točeková. Z otvárania obálok bola vyhotovená 

riadna zápisnica, rovnopis je založený v materiáloch rady školy. 

Skonštatovala, že na výberové konanie boli pozvaní  štyria uchádzači, ďalej zástupkyňa  ObÚ – odboru 

školstva Trenčín  a zástupkyňa ŠSI- inšpekčného centra Trenčín, ktorí boli za tieto inštitúcie 

delegovaní do výberovej komisie a budú v nej riadne hlasovať. Kópie pozvánok sú priložené k tejto 

zápisnici.   



Následovne predsedníčka rady školy predstavila zúčastneným členom rady prítomných uchádzačov 

o post riaditeľa školy. Na výberové konanie sa dostavili nasledovní uchádzači: 

- Mgr. Ingrid Príbelzská 

- Mgr. Zdena Točeková 

Ostatní pozvaní uchádzači sa nedostavili z nasledovných dôvodov: 

- Ing. Jozef Svitok – nespĺňa požiadavky na výkon činnosti kariérovej pozície riaditeľa základnej školy 

s materskou školou podľa § 34 ods. 2 písm. b) a § 49 ods. 5 zákona č. 317/2009 Z.z v znení zákona č. 

390/2011 Z. z., pretože nevykonal prvú atestáciu v podkategórii učiteľa pre druhý stupeň základnej 

školy. 

- Ing. Vladimír Figel – dôvod nebol udaný a uchádzač sa nedostavil na výberové konanie 

3. Zúčastnení podpísali listinu o ochrane osobných údajov. Členovia rady školy jednomyseľne 

odhlasovali, že uchádzači o funkciu riaditeľa základnej školy budú mať čas 15 minút na prezentáciu 

vlastnej koncepcie rozvoja školy a čas 15 minút na otázky a odpovede, ktoré im počas pohovoru 

položia členovia výberovej komisie. Ďalej sa členovia výberovej komisie dohodli na nasledovných 

podmienkach určenia výsledku: 

- každý člen obdržal pomocný hárok s otázkami, na ktoré kandidáti zodpovedajú – pripravených je 

päť základných širšie koncipovaných otázok a okrom toho môže každý člen rady ľubovoľne položiť 

ešte doplňujúce otázky podľa vlastného uváženia, týkajúce sa rozvoja školy 

- odpoveď na každú otázku si členovia výberovej komisie pre vlastný prehľad vyhodnotia stupnicou 

v 4-stupňovej škále (odpoveď úplne uspokojivá, čiastočne uspokojivá, neuspokojivá, vôbec nebola 

zodpovedaná podľa mojich predstáv), takisto si pre seba vyhodnotia predloženú koncepciu rozvoja 

školy, ako aj samotné vystúpenie kandidátov na funkciu – osobnú prezentáciu kandidátov. 

- na základe uvedeného postupu po ukončení prezentácie každý podľa vlastného uváženia v tajnom 

hlasovaní na hlasovacom lístku zakrúžkovaním čísla pri mene uchádzača a následným preložením 

hlasovacieho lístku prejaví, či hlasuje za kandidátov a dáva im svoj hlas alebo im nedáva svoj hlas. 

Kandidát na funkciu riaditeľa uspeje, ak získa nadpolovičnú väčšinu hlasov, t. j. 7 hlasov, všetkých 

členov výberovej komisie. 

4. Po jednomyseľnom schválení mechanizmu voľby boli schválené jednomyseľne aj rozdelenia 

a obsadenie pomocných funkcií: 

- zapisovateľ zápisnice – Ing. Katarína Páleníková 

- sčítacia komisia v zložení – Ing. Katarína Mazániková, Anna Ďurmeková, Samuel Topák 

- overovatelia zápisnice v zložení – Ing. Renáta Púryová, Martina Prostredná 

- sledovanie času a uvedenie uchádzačov – Ing. Renáta Púryová 

5. Mgr. Bibiana Topáková predstavila pozvaným uchádzačom jednotlivých členov rady školy a za koho 

boli delegovaní, ďalej predstavila do výberovej komisie delegovaných zástupkyňu  ObÚ – odboru 



školstva Trenčín  a zástupkyňu ŠSI- inšpekčného centra Trenčín a takisto predstavila uchádzačov 

členom výberovej komisie. Vyhlásila mená dvoch uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti na 

výberovom konaní a uchádzačov ešte raz oboznámila s mechanizmom a dohodnutým spôsobom 

voľby. Potom  Ing. Renáta Púryová uviedla každého uchádzača k vlastnej prezentácii svojej koncepcie 

rozvoja školy v poradí podľa abecedného zoznamu a každého uchádzača oboznámila s postupom 

prezentácie a časom potrebným na prezentáciu a následné otázky. 

6. Uchádzači sa prezentovali dohodnutým spôsobom, pričom si ich vystúpenie každý člen výberovej 

komisie vyhodnotil na vlastnom pomocnom hárku samostatne bez komentára. 

7. Nasledovala 15 minútová prestávka. 

8. Po skončení prezentácie a prestávke pristúpila výberová komisia k hlasovaniu. Každý člen 

samostatne podľa vlastného vyhodnotenia prezentácie kandidátov vyznačil v tajnom hlasovaní 

zakrúžkovaním, či im dáva svoj hlas, hlasovací lístok zložil a odovzdal predsedníčke rady školy, ktorá 

ich následne odovzdala predsedníčke sčítacej komisii – Ing. Kataríne Mazánikovej. Sčítacia komisia sa 

odobrala k samostatnému stolu a hlasy sčítala.  

9. Výsledok sčítania hlasov oboznámila prítomných predsedníčka rady školy Ing. Bibiana Topáková. 

 Na základe výsledkov výberového konania rada školy spracovala návrh na nové vyhlásenie 

výberového konania do funkcie riaditeľky Základnej školy s materskou školou vo Valaskej Belej. Tento 

bude predložený starostovi obce.  

10. Po spísaní zápisnice a podpísaní uznesenia všetkými členmi výberovej komisie bolo výberové 

konanie Ing. Bibianou Topákovou ukončené poďakovaním prítomným za prácu a dôstojný priebeh. 

 

Po sčítaní hlasov a vyhodnotení výsledkov výberového konania zostavila výberová komisia  

poradie uchádzačov nasledovne:  

1. Mgr. Ingrid Príbelzská      –  hlasov 

2. Mgr. Zdena Točeková      –  hlasov 

počet neplatných hlasovacích lístkov -  

 

Výberová komisia:  

     Ing. Bibiana Topáková , predseda rady školy                                               ..................................  

     Ing. Katarína Páleníková, podpredseda rady školy                                     .................................. 

     Anna  Ďurmeková, člen rady školy                                                                 .................................                 

     Ing. Katarína Mazániková,člen rady školy                                                    ..................................                                     

     Anna Nemčeková,člen rady školy                                                                  ..................................                                                                                               



     Zuzana Pánisová,člen rady školy                                                                    ..................................                           

    Miroslav Podskoč ,člen rady školy                                                                  ..................................                         

    Martina Prostredná,člen rady školy                                                               ..................................                       

    Vendelín Pružinec , člen rady školy                                                                ..................................                        

   Ing. Renáta Púryová,člen rady školy                                                               .................................                       

   Samuel Topák,člen rady školy                                                                         ..................................                        

 

      Zástupca ObÚ – odbor školstva Trenčín   :  Mgr. Božena Beníčková   ..................................... 

      Zástupca ŠSI- inšpekčné centrum Trenčín  :  PaedDr. Anna Podskočová  .................................... 

 
Prílohy:      - zápisnica z otvárania obálok 
                    - fotokópie dokladov predložených uchádzačkou, ktoré boli požadované podľa vyhlásenia 
podmienok  k výberovému konaniu, vrátane  súhlasu  uchádzačov  na manipuláciu s  ich osobnými 
údajmi (vyhlásenia ) 

                   -  návrh rady školy na nové vyhlásenie výberového konania na post riaditeľa Základnej 
školy s materskou školou  vo Valaskej Belej 242      

               -  vyhlásenie členov výberovej komisie o ochrane osobných údajov a mlčanlivosti 
               -  prezenčná listina členov rady školy (je súčasťou zápisnice) 
               -  hlasovacie lístky členov rady školy 
               -  kópie pozvánok na výberové konanie  

        -  oznámenia o výsledku a vrátení dokladov uchádzačom 
        
 

Valaská Belá 18.01.2013 

 

Zápisnicu vyhotovil: Ing. Katarína Páleníková                                         ..................................... 

 

Overovatelia zápisnice: 

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

Ing. Renáta Púryová      Martina Prostredná 

 

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

Ing. Bibiana Topáková, predsedníčka rady školy 


