
Rada školy pri Základnej škole s materskou školou  
vo Valaskej Belej  242 

 
 
 

Z á p i s n i c a 
 
 
z výberového konania na funkciu riaditeľa Základnej školy s materskou školou vo Valaskej Belej 

242, ktoré sa konalo 
dňa 08. augusta 2013 v zasadačke Obecného úradu vo Valaskej Belej o 16,00 hod. 

__________________________________________________________________________________ 
 
 
 Výberové konanie sa uskutočnilo v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bolo vyhlásené Obcou 
Valaská Belá dňa 12. júla 2013 spôsobom predpísaným zákonom (zverejnením v tlači, na internetovej 
stránke obce, vyvesením na obecnej tabuli a na tabuli oznamov školských zariadení v obci).  
 
 
P r í t o m n í :  
 

  -  členovia výberovej komisie: 
 členovia RŠ: 

1.Ing. Bibiána Topáková  –  zástupkyňa  pedagogických zamestnancov základnej školy v RŠ 
2. Zuzana Pánisová         –  zástupkyňa  pedagogických zamestnancov základnej školy v RŠ 

            3. Martina Prostredná     – zástupkyňa ostatných zamestnancov základnej školy  v RŠ; 
4.Anna Nemčeková   –  zástupkyňa rodičov  v RŠ  
5.Ing.K. Páleníková    –   ospravedlnená 
6.Ing. K. Mazániková   –    zástupkyňa rodičov  v RŠ  
7.Ing. Renáta Púryová,     – zástupkyňa rodičov  v RŠ  
8..Miroslav Podskoč   –  poslanec Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej  
9. Vendelín Pružinec        –  poslanec  Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej 
10. Samuel Topák    –  poslanec  Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej 
11.Anna Ďurmeková        _   poslanec  Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej 

 

 zástupcovia krajského školského úradu  a štátnej školskej inšpekcie – 
inšpekčného centra: 
 
Mgr. Tatiana Križanová   –  delegovaná na výberové konanie OÚ Trenčín, odbor školstva 
Mgr. Nora Vaňová –  delegovaná na výberové konanie ŠŠI- IC v Trenčíne 

 

  - pozvaní uchádzači o funkciu riaditeľa školy:  

  

Mgr. Trebichalský Michal 

Mgr. Cvíčelová Jana 

Mgr. Pagáčová Mária 

 



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 uchádzačky komisii, členov  komisie uchádzačke a oboznámenie  
    prítomných s organizáciou priebehu výberového konania 
6. Vlastná prezentácia uchádzačov 
7. Prestávka 
8. Hlasovanie členov rady školy  
9. Uznesenie, záver 

      
 1. Výberové konanie otvorila Ing. Bibiána Topáková , ktorá celé výberové konanie viedla. Privítala 

všetkých prítomných a oboznámila ich s programom, ktorý bol členmi výberovej komisie jednomyseľne 
schválený. Skonštatovala, že na výberové konanie boli  pozvaní traja uchádzači, ďalej zástupcovia  
Obvodného úradu v Trenčíne, odboru školstva a Štátnej školskej inšpekcie – inšpekčného centra v 
Trenčíne, ktorí boli za tieto inštitúcie delegovaní do výberovej komisie a budú v nej riadne hlasovať. 
Kópie pozvánok sú priložené k tejto zápisnici. 
 
 

 2. Predsedníčka rady školy oznámila prítomným členom výberovej komisie, že otváranie obálok sa 
uskutočnilo 01.08.2013 o 16,00 hod. na Obecnom úrade vo Valaskej Belej za prítomnosti zástupcov 
zriaďovateľa aj členov školskej rady pozvaných starostom obce.  Zriaďovateľovi boli doručené 3 obálky 
uchádzačov o funkciu riaditeľa, ktoré boli riadne doručené, zaevidované a po otvorení komisia 
skonštatovala, že obsahujú všetky potrebné náležitosti a doklady, na základe čoho boli uchádzači zaradení 
a pozvaní na výberové konanie. Mgr. Trebichovský a Mgr. Pagáčová boli vyzvaní o doloženie dokladu 
o dĺžke praxe – doklady doniesli osobne a odovzdali predsedovi RŠ . Z otvárania obálok bola vyhotovená 
riadna zápisnica, rovnopis ktorej je založený v materiáloch rady školy. 

 

3. Členovia rady školy jednomyseľne odhlasovali, že uchádzači o funkciu riaditeľa/ky základnej 
školy s materskou školou bude mať čas 15 minút na prezentáciu vlastnej koncepcie rozvoja školy a čas 10 
minút na odpovede na otázky, ktoré jej počas pohovoru položia členovia výberovej komisie. Ďalej sa 
členovia výberovej komisie dohodli na podmienkach určenia výsledku:  

 

- každý člen môže ľubovoľne položiť ešte doplňujúce otázky podľa vlastného uváženia,  týkajúce sa 
rozvoja  školy; 
- po ukončení prezentácie všetkých uchádzačov každý podľa vlastného uváženia   v tajnom hlasovaní  na 
hlasovacom lístku zakrúžkovaním  čísla pri mene kandidáta prejaví, či hlasuje za kandidáta  a dáva mu 
alebo mu nedáva svoj hlas. Kandidát na funkciu riaditeľa uspeje, ak získa nadpolovičnú väčšinu hlasov 
členov  výberovej komisie.  
 
 

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

obsadenie pomocných funkcií:  
 
Zapisovateľka :  Ing. Bibiana Topáková 
sčítacia komisia:  Anna Ďurmeková, Ing. Katarína Mazániková, Samuel Topák.  
overovateľ zápisnice : Martina Prostredná , Zuzana Pánisová  
   
 

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

koho boli delegovaní, ďalej predstavila do výberovej komisie delegovaných zástupcov Krajského 
Obvodného úradu v Trenčíne, odboru školstva a Štátnej školskej inšpekcie – inšpekčného centra v 
Trenčíne a taktiež predstavila uchádzačov  členom výberovej komisie. 
 Vyhlásila, že splnili podmienky účasti na výberovom konaní a uchádzačov ešte raz oboznámila 
s mechanizmom a dohodnutým spôsobom voľby. Potom ich požiadala, aby pristúpili k  vlastnej 
prezentácii svojej koncepcie rozvoja školy. 
 



 

 6. Poradie prezentácie uchádzačov určuje  poradie prijatia žiadostí a jeho zaevidovania na 
Obecnom úrade vo Valaskej Belej. Každý uchádzač sa prezentoval dohodnutým spôsobom, pričom si ich 
vystúpenie  každý člen výberovej komisie  vyhodnotil na  vlastnom pomocnom hárku samostatne  bez 
komentára.  
 

 7. Po skončení prezentácie všetkých  uchádzačov bola vyhlásená  10 minútová prestávka. Po 
prestávka pristúpila výberová komisia k hlasovaniu. Každý člen  samostatne podľa vlastného 
vyhodnotenia prezentácie kandidátov vyznačil v tajnom hlasovaní zakrúžkovaním, či mu dáva svoj  hlas, 
hlasovací lístok zložil a vložil do pripravenej urny. Predsedníčka RŠ vyzbierané hlasovacie lístky následne 
odovzdala sčítacej komisii, ktorá sa odobrala k samostatnému stolu a hlasy sčítala. Všetkých hlasovacích 
lístkov bolo odovzdaných v počte 12 a všetky boli platné. Výsledok sčítania komisia  oznámila prítomným  
výsledok s počtom hlasov u jednotlivých kandidátov a to nasledovne : 
 

Mgr.Trebichovský Rastislav                -   hlasov 

Mgr.Cvíčelová Jana                       -   hlasov 

Mgr. Pagáčová Mária                 -   hlasov 

 
Na základe výsledkov výberového konania rada školy spracovala návrh na vymenovanie       

Mgr. Janu Cvičelovú   do funkcie riaditeľa / ky  Základnej školy s materskou školou vo Valaskej Belej 242. 
Tento bude predložený starostovi obce. Návrh  spolu s výsledkovou listinou je v jednom rovnopise 
neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice. 
 
 8. Po spísaní zápisnice a podpísaní uznesenia všetkými členmi výberovej komisie bolo výberové 
konanie Ing. Bibiánou Topákovou  ukončené poďakovaním prítomným za prácu a dôstojný priebeh. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         ..................................................................... 
         Ing. Bibiana Topáková  
          predsedníčka rady školy 

 
 
 
 

Vo Valaskej Belej dňa 08.08.2013 
 
Zapísala:  Ing. Bibiana Topáková                                       ................................................................... 
 
 
 
 
 
Overovateľ zápisnice:            Martina Prostredná   - členka RŠ  .................................................... 
                                                      
                                              Zuzana Pánisová  - členka RŠ  .................................................... 



 Podpisy členov  výberovej komisie:    
 

             Ing. Bibiana  Topáková, predsedníčka RŠ        ............................................ 
 
 

   Ing. Katarína Páleníková           ospravedlnená 
 
 

   Anna Ďurmeková          ............................................ 
 
 

   Ing. Renáta Púryová          ............................................ 
 
 

   Anna Nemčeková          ............................................ 
 
 

Zuzana Pánisová         ............................................ 
 
 

Martina Prostredná         ............................................ 
 
 

Ing. Katarína Mazániková        ............................................ 
 
 

Miroslav Podskoč         ............................................ 
 
 

Vendelín Pružinec            ............................................ 
 
 

Samuel Topák             ............................................ 
 
 

Mgr. Tatiana Križanová  , za OÚ Trenčín, odbor školstva   ............................................ 
 
Mgr. Nora Vaňová za ŠŠI, IC Trenčín                     ...........................................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Rada školy pri Základnej škole s materskou školou  
vo Valaskej Belej 242 

 
 
 
 

U  z  n  e  s e  n  i  e    
Rady školy pri ZŠ s MŠ vo Valaskej Belej 242 

z výberového konania zo dňa 08. 08. 2013 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

 
 
Rada školy 
 

I. konštatuje, že 
vo výberovom konaní na funkciu riaditeľa Základnej školy s materskou školou vo Valaskej 
Belej 242 Mgr. Jana Cvíčelová na základe získania potrebného celkového nadpolovičného 
počtu hlasov uspela. 
 

       II.        navrhuje 
                   Obci Valaská Belá, ktorá je zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou , 
                   vymenovaťdo  funkcie riaditeľa základnej školy s materskou školou  Mgr. Janu Cvíčelovú 
  

III.       ukladá  
             Ing. Bibiane Topákovej , predsedníčke rady školy, oznámiť výsledok výberového konania  
             uchádzačom a odovzdať návrh na vymenovanie riaditeľa ZŠ s MŠ starostovi obce 
             Ing. Milošovi Cúcikovi .  

 
 
 
              Podpisy členov  výberovej komisie:    
 

   Ing. Bibiana  Topáková, predsedníčka RŠ        ............................................ 
 

   Ing. Katarína Páleníková          ............................................ 
 

   Anna Ďurmeková          ............................................ 
 

   Ing. Renáta Púryová          ............................................ 
 

   Anna Nemčeková          ............................................ 
 

Zuzana Pánisová         ............................................ 
 

Martina Prostredná         ............................................ 
 

Ing. Katarína Mazániková        ............................................ 
 

Miroslav Podskoč         ............................................ 
 

Vendelín Pružinec            ............................................ 
 

Samuel Topák             ............................................ 
 

Mgr. Tatiana Križanová  , za OÚ Trenčín, odbor školstva   ............................................ 
Mgr. Nora Vaňová, za ŠŠI, IC Trenčín            ...........................................  

   


