
                                ZÁPISNICA 

  z výberového konania na funkciu riaditeľa MŠ Jurkovičova 17, Prešov 

 

 

Dátum a spôsob vyhlásenia výberového konania:  

Výberové konanie na miesto riaditeľa MŠ Jurkovičova bolo vyhlásené 

zriaďovateľom dňa 22.11.2018. Výzva bola zverejnená na webovej stránke 

mwsta Prešov, webovej stránke MŠ Jurkovičova a v priestoroch MŠ 

Jurkovičova. Uzávierka prijímania žiadostí bola 5.12.2018 o 15:54. 

Dátum a miesto konania: 

Výberové konanie sa konalo dňa 18.12.2018 v zasadačke Materskej školy 

Jurkovičova 17, Prešov. 

Pracovná pozícia obsadzovaná výberovým konaním: 

Výberové konanie bolo vyhlásené na funkciu riaditeľa Materskej školy 

Jurkovičova 17, Prešov. 

Členmi výberovej komisie boli: 

                             Predseda :     Mária Tejiščáková 

                             Členovia:      Mgr. Jana Jašurková 

                                                   Valentína Sabolová 

 

Zúčastnení uchádzači: 

Výberového konania sa zúčastnila jedna uchádzačka : Tatiana Daráková, 

bytom Budovateľská 33, 08001 Prešov           

 

Obálka s prihláškou bola otvorená dňa 6.12.2018 o 11,00 h na OŠMaŠ, 

Jarková 26, 3. poschodie č.d. 418.  

 



Prílohou tejto zápisnice je: 

- Prezenčná listina členov rady školy 

- Prezenčná listina uchádzačov o miesto riaditeľa 

- Rokovací poriadok rady školy pre výberové konanie 

- Zápisnica z otvárania obálok 

- Vyhlásenie o ochrane osobných údajov 

- Návrh rady školy na vymenovanie do funkcie riaditeľa 

 

Kritéria hodnotenia: 

Kritériá hodnotenia – rokovací poriadok tvoria prílohu tejto zápisnice. 

Priebeh výberového konania:  

Výberové konanie prebiehalo ústnym pohovorom s jedinou uchádzačkou  pani 

Tatianou Darákovou a jej prezentáciou vlastnej koncepcie rozvoja materskej 

školy. Prezentácia trvala stanovených 15 minút.  Následne jej členovia rady 

školy kládli otázky.  

Po prezentácii nasledovalo tajné hlasovanie formou hlasovacích lístkov. Každý 

prítomný člen rady školy prevzal jeden hlasovací lístok, ktorý po hlasovaní 

vložil do pripravenej urny. Volebná komisia sčítala platné hlasovacie lístky.  Za 

platný hlasovací lístok bol považovaný ten, na ktorom bolo riadne zakrúžkované 

poradové číslo uchádzačky. Po skončení hlasovania volebná komisia predložila 

rade školy Správu o výsledku hlasovania. 

Po sčítaní a vyhodnotení výsledkov výberového konania zostavila výberová 

komisia výsledkovú listinu, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

Zoznam úspešných uchádzačov : 

1. Tatiana Daráková 

 

 

 

 



Uznesenie: 

Rada školy pri MŠ Jurkovičova 17, Prešov prijala na svojom zasadnutí 

nasledovné uznesenie : 

Výberové konanie prebehlo podľa prijatých kritérií a v súlade s príslušnými 

platnými predpismi.  

Na základe výsledkov výberového konania rada školy pri MŠ Jurkovičova, 

Prešov navrhuje zriaďovateľovi na vymenovanie do funkcie riaditeľa MŠ 

Jurkovičova 17, Prešov kandidáta Tatianu Darákovú. 

Výsledky hlasovania za uznesenie:  

Počet členov RŠ                                                                    11 

Počet prítomných členov RŠ                                                  9 

Počet neprítomných členov RŠ                                              2 

Za predložený návrh hlasovalo                                               9 

Proti predloženému návrhu hlasovalo                                     0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prílohy:  

Vyhlásenie o mlčanlivosti 

Prezenčná listina členov rady školy 

Prezenčná listina uchádzačov 

Zápisnica z otvárania obálok 

Rokovací poriadok rady školy pre výberové konanie na obsadenie funkcie 

riaditeľa 

Návrh na vymenovanie riaditeľa školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnicu vyhotovil : Mgr. Magdaléna Michálková 

V Prešove                                                                              dňa 18.12.2018 

 

 


