
Z Á P I S N I C A 

z výberového konania na pozíciu učiteľky Materskej školy,  

Centrum 2496/29, 960 01 Zvolen 

___________________________________________________________ 

Dátum a spôsob vyhlásenia výberového konania:  

 Výberové konanie na pozíciu učiteľa materskej školy bolo vyhlásené riaditeľkou           

Bc. Ivanou Fabovou 06.07.2018 a zverejnené na web stránke materskej školy; Mesta Zvolen; 

Školského úradu v Banskej Bystrici aj na web stránke ZVOLEN 24. 

 

Dátum a miesto výberového konania:  

 17.7. 2018 o 8,00 h v riaditeľni Materskej školy, Centrum 2496/29, 960 01 Zvolen  

  

Pracovná pozícia obsadzovaná výberovým konaním:  

 Výberové konanie bolo vyhlásené na pozíciu učiteľa pre predprimárne vzdelávanie         

na Materskej škole, Centrum 2496/29, 960 01 Zvolen 

 

Členmi výberovej komisie boli:  

Bc. Ivana Fabová - predseda výberovej komisie  

Mgr. Petronela Čábyová - zástupca riaditeľky školy 

Pani Daniela Šimková – učiteľka MŠ 

 

Výberového konania sa zúčastnili 4. uchádzači, ktorí včas doručili potrebné 

doklady.  

 Písomné doklady uchádzačov boli otvorené dňa 16.07.2018 v Materskej škole, Centrum 

2496/29, 960 01 Zvolen. 

  

 Prílohou tejto zápisnice je prezenčná listina prezenčná listina prítomných členov 

výberovej komisie a “Čestné vyhlásenie členov komisie pre výber zamestnancov“ v súlade 

s implementáciou PKMS – obsadzovanie voľných  pracovných miest.  

 



Stanovené kritériá hodnotenia prijaté výberovou komisiou dňa 16.07.2018  

k organizácii výberového konania:  

 Ústny pohovor uchádzača o pozíciu učiteľa materskej školy s členmi výberovej komisie. 

Každý člen výberovej komisie bude klásť otázky individuálne. Úspešný kandidát na pozíciu 

učiteľa Materskej školy, Centrum 2496/29, 960 01 Zvolen musí zodpovedať na požadované 

otázky na primeranej odbornej úrovni, preukázať sa svojimi postojmi, skúsenosti,                       

s pedagogickou činnosťou a zároveň splniť všetky kvalifikačné a iné predpoklady podľa 

zákona č. 317/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.  

 

Priebeh výberového konania:  

1. Výberové konanie otvorila Bc. Ivana Fabová (riaditeľka MŠ), predstavila postupne 

uchádzačov na pozíciu učiteľa v MŠ Centrum 2496/29, 960 01 Zvolen. 

2. Oboznámila uchádzačov s priebehom a pravidlami výberového konania.  

3. Ústny pohovor členov výberovej komisie s uchádzačmi o pozíciu učiteľa v MŠ. (Každý 

uchádzač mal časový priestor v trvaní 30 minút.) 

4. Nasledovalo zhodnotenie výsledkov výberového konania bez prítomnosti uchádzačov 

a stanovenie poradia, na ktorom sa všetci členovia jednohlasne dohodli. 

5. Prebehlo schválenie návrhu na obsadenie pracovnej pozície učiteľa v materskej škole 

Centrum 2496/29, 960 01 Zvolen. 

 

Úspešní uchádzači: 

1. Mgr.  Renáta Štefková 

2. Mgr.  Lucia Kozáková 

 

Podpisy členov výberovej komisie:  

Predseda:  Podpis:  

Bc. Ivana Fabová                                                  .......................................................... 
Členovia: 

Mgr. Petronela Čábyová  .........................................................  

Pani Daniela Šimková  .........................................................  
 

Vo Zvolene, dňa 17.07.2018 

                          

 

Zapísala:  Ing. Martina Toncarová                                                                                                        


