
Rada školy pri ZŠ kráľa Svätopluka, Nitra 

 

 

Zápisnica 

 

z mimoriadneho zasadnutia RŠ, z výberového konania na obsadenie funkcie 

riaditeľa ZŠ kráľa Svätopluka, Nitra 

 

 

Dátum:   11.10 .2018 

 

Prítomní:   viď prezenčná listina 

 

Program:  I. Otvorenie, oboznámenie s programom, voľba volebnej        

  komisie, zapisovateľa, overovateľov 

                  II. Informácie  o príprave výberového konania 

                  III. Výberové konanie – priebeh 

                  IV. Uznesenie, záver 

 

 

I. Otvorenie, privítanie prítomných, oboznámenie s programom voľba  

volebnej komisie, zapisovateľa, overovateľov 

           

Zasadnutie RŠ otvorila predsedkyňa RŠ pani Ing. Eva Kozmanová. 

Privítala prítomných a oboznámila ich s programom – voľba riaditeľa 

základnej školy. Členovia rady školy, výberová komisia, si navrhla 

a schválila k výberovému konaniu volebnú komisiu, zapisovateľa 

a overovateľov zápisnice. 

 

           

 

 

II.  Informácie o príprave výberového konania  

 

1.  Výberové konanie bolo vyhlásené Mestom Nitra dňa  07.09.2018 

v zmysle § 4 ods. 1 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 a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo 

verejnom záujme. Oznámenie o výberovom konaní bolo zverejnené na 

úradnej tabuli Mesta Nitry, v Nitrianskom Echu a na webovej stránke OU 

OŠ a Mesta Nitry. 

      



2.  Výberové konanie bolo vyhlásené na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ kráľa 

Svätopluka, Nitra. 

            

3.  Výberové konanie sa uskutočnilo dňa 11.10.2018 v priestoroch MsÚ, 

Štefánikova trieda 60, Nitra. 

 

4.  Podľa § 4 ods. 2, 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 výberovou komisiou na výberové konanie na 

vymenovanie riaditeľa bola rada školy a delegovaný zástupca za OÚ OŠ 

a delegovaný zástupca za ŠŠI. 

   

 

5.  Do výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ kráľa 

Svätopluka, Nitra sa prihlásili 2 kandidáti. 

  

  

  

6.  Otváranie obálok s podkladmi uchádzačov do výberového konania sa             

uskutočnilo dňa 02.10.2018 komisiou v zložení JUDr. Igor Kršiak, 

prednosta MsÚ, PaedDr. Mária Orságová, vedúca OŠMaŠ a PaedDr. 

Drahoslava Bóňová, referentka pre základné školstvo. Predsedkyňa RŠ 

pani Ing.  Eva Kozmanová prevzala dokumenty uchádzačov do 

výberového konania od uvedenej komisie v deň výberového konania 

hodinu pred jeho začiatkom. Podklady k výberovému konaniu boli úplné.  

 

III.  Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa. 

 

1.  S  pokynmi vyplývajúcimi pre výberové konanie zo zákonov č.596/2003 

Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 

552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme  a pokynmi 

vyplývajúcimi zo štatútu Rady školy pri ZŠ kráľa Svätopluka, Nitra, 

oboznámil prítomných predsedkyňa RŠ  pani Ing. Eva Kozmanová. 

 Výberová komisia si odhlasovala: 

a)  prezentáciu uchádzačov     

 

               b)  spôsob hlasovania  

         

     c)  položiť kandidátom otázky zamerané na:  

( napr.) 

1. manažment riadenia školy takéhoto typu 

2. spolupráca vedenia školy s radou školy 



3. školská legislatíva  

4. kvalifikácia uchádzačky (ovládanie cudzích jazykov,  PC, tvorba 

    projektov...) 

5. riešenie konkrétneho personálneho alebo sociálneho problému 

                                                                                                                            

2.  Predsedkyňa RŠ predstavila výberovej komisii kandidátov: 

Mgr. Ján Dzurko, Mgr. Alexandra Ďurišová,  

predstavil im výberovú komisiu a oboznámil  ich s priebehom výberového 

konania.  

        

3.  Vystúpenie kandidátov:  

- prezentácia koncepcie rozvoja školy 

- otázky 

 

4.  Hlasovanie členov výberovej komisie: 

 

Volieb sa zúčastnilo     12  členov výberovej komisie. 

Výsledok hlasovania:   Mgr. Alexandra Ďurišová 

     

 

Voľba riaditeľa školy prebehla v súlade so zákonmi a je právoplatná. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Nitre        11.10 .2018 

 

Zapísala:  JUDr. Jana Berecová Titková     

 

Overili:   Ing. Katarína Čičová, Mgr. Lenka Štefanková               

   

 

 

     Ing. Eva Kozmanová 

        

                  predsedníčka RŠ 

 

 
 


