
Rada školy pri Spojenej škole, Štúrova 231/123, 061 01 Spišská Stará Ves 

___________________________________________________________________________                                                                   

Z á p i s n i c a 

z výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa  

Spojenej školy, Štúrova 231/123, 061 01 Spišská Stará Ves 

 

Dátum a spôsob vyhlásenia výberového konania: 17.12.2021 zverejnením na úradnej tabuli 

mesta, web mesta, v regionálnej tlači. 

Dátum a miesto konania: 31.01.2022 v budove ZŠ Spišská Stará Ves 

Pracovná pozícia obsadzovaná výberovým konaním: Výberové konanie bolo vyhlásené na 

funkciu riaditeľa Spojenej školy, Štúrova 231/123, 061 01 Spišská Stará Ves 

Členmi výberovej komisie boli:  

1.  Mgr. Daniela Krajgerová   predseda rady školy                        

2.  Ing. Antónia Kolodzejová   člen rady školy           

3.  Viera Jurkovičová    člen rady školy                                

4.  Mgr. Daniela Penxová  člen rady školy                                

5.  Lenka Kováčiková    člen rady školy                                

6.  Bc. Juraj Krempaský  člen rady školy                                

7.  Peter Minčík   člen rady školy                                

8.  Mgr. Monika Plevíková  člen rady školy                                

9.  Ing. Marek Výrostek, PhD. člen rady školy                                

10. Mgr. Anna Horníková  člen rady školy                                

11. Mgr. Jana Krettová  člen rady školy                                

12. Štátna školská inšpekcia, PaedDr. Mária Ferencová 

 

Výberového konania sa zúčastnili 2 uchádzači:  

1. Mgr. Miloslav Cisko, Štúrova 236/149, 061 01 Spišská Stará Ves 

2. Mgr. Anna Kromková, Jesenského 374, 061 01 Spišská Stará Ves 



Obálky s prihláškami a  materiálmi  uchádzačov boli otvorené dňa 17.01.2022 na Mestskom 

úrade v Spišskej Starej Vsi. Zápisnica z otvárania obálok tvorí prílohu tejto zápisnice. 

Prílohou tejto zápisnice je prezenčná listina uchádzačov, ktorí sa zúčastnili na výberovom 

konaní a prezenčná listina prítomných členov rady školy vrátane delegovaných zástupcov 

s riadnym hlasom. 

Stanovené kritériá hodnotenia:  

Rada školy prijala na svojom stretnutí k organizácii výberového konania tieto kritériá: 

- Prezentácia uchádzačov bude prebiehať v abecednom poradí. 

- Uchádzači sa budú prezentovať ústnou formou. Na požiadanie môže použiť IKT techniku.  

- Po prezentácii vlastnej osoby a svojej koncepcie budú uchádzačovi kladené otázky, na ktoré 

opäť ústnou formou odpovie.  

- Maximálny čas na prezentáciu je 15 minút, maximálny čas na otázky členov výberovej 

komisie uchádzačovi je 15 minút. 

- Hodnotiacimi kritériami výberovej komisie sú:  

• Doterajšie skúsenosti 

• Spracovanie predstavy o rozvoji školy 

• Manažérske predpoklady a znalosť predpisov 

• Komunikačné schopnosti a slovný prejav 

• Motivácia 

• Riešenie problémových situácií 

- Podmienkou, za ktorej je možné uchádzača považovať za úspešného je hodnotenie pridelením 

„hlasu“ člena výberovej komisie. Úspešným uchádzačom bude ten, kto v tajnom hlasovaní 

získa nadpolovičnú väčšinu hlasov zo všetkých možných hlasov členov výberovej komisie, teda 

minimálne 7 hlasov. 

Priebeh výberového konania:  

Mgr. Miloslav Cisko v krátkosti oboznámil prítomných so svojou koncepciou. 

Otázky členov Rady školy: 

p. Plevíková: možnosti morálneho ohodnotenia. Odpoveď: zmenou komunikácie, vzťahu medzi 

vedením a zamestnancami. 

p. Kraigerová: kritériá pre nepedagogických zamestnancov na odmeňovanie: Odpoveď: napr. 

postarať sa o návštevy 



P. Krettová: ako ohodnotiť učiteľov 1 a2. ročníka. - Posúdením atmosféry v triede. 

P. Výrostek: možnosti odmeňovania v ZUŠ -víťazov minimálne v okresných súťažiach. 

p. Kolodzejová: spojenie tried a maximálne počty v triedach. – Je to posledná možnosť. Hľadať 

iné cesty. 

p. Ferencová: rozdiel medzi štátnym vzdelávacím programom a Školským vzdelávacím 

programom. 

Modelové situácie: ohľadom šikany.  

 

Mgr. Anna Kromková 

- Stručné predstavenie koncepcie 

p. Krettová: spájanie tried. – ako posledná možnosť, tiež odborné učebne ako kmeňové 

triedy. 

p. Ferencová: rozdiel medzi štátnym vzdelávacím programom a Školským vzdelávacím 

programom. 

p. Kolodzejová:  zobrazenie noviniek na webovej stránke spojenej školy. – iná možnosť nie 

je, treba si rozklikať každú organizačnú zložku 

p. Výrostek: možnosti energetickej úspory, iné možnosti v odmeňovaní. – aké sú kritériá 

pri odmeňovaní. Rekonštrukcie budov. 

p. Kraigerová: aké iné možnosti motivácie žiakov 9. ročníka pre gymnázium. – prezentácie, 

virtuálne prehliadky. Je to náročné aj vzhľadom k pandemickej situácii. 

Modelové situácie: ohľadom šikany.  

 

Sčítacia komisia: 

Predseda:   Mgr. Marek Výrostek, PhD. 

Členovia:   Peter Minčík 

Mgr. Daniela Krajgerová 

Hlasovanie:  

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 11 

Počet platných hlasovacích lístkov:   11 

Počet neplatných hlasovacích lístkov: 0 



Zdržal sa hlasovania:     0 

Po sčítaní hlasov a vyhodnotení výsledkov výberového konania zostavila sčítacia komisia 

poradie uchádzačov nasledovne:  

Zoznam úspešných uchádzačov: 

1. Mgr. Anna Kromková, 10 hlasov  

Zoznam neúspešných uchádzačov: 

1.  Mgr. Miloslav Cisko,  1 hlas 

 

Uznesenie 

Rada školy pri Spojenej škole, Štúrova 231/123, 061 01 Spišská Stará Ves prijala nasledovné 

uznesenie: 

Výberové konanie prebehlo podľa prijatých kritérií a v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi. Na základe výsledkov výberového konania Rada školy pri Spojenej škole, 

Štúrova 231/123, 061 01 Spišská Stará Ves, navrhuje Mestu Spišská Stará Ves, 

zriaďovateľovi  Spojenej školy, Štúrova 231/123, 061 01 Spišská Stará Ves, v zmysle § 4 

ods. 4 a v súlade s § 3 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 

vymenovať Mgr. Annu Kromkovú do funkcie riaditeľa Spojenej školy, Štúrova 231/123, 

061 01 Spišská Stará Ves. 

 

Výsledky hlasovania za uznesenie: 

Počet členov RŠ:    11 

Počet prítomných:    11 (10 členov RŠ + delegovaný zástupca) 

Počet neprítomných:    1 

Za predložený návrh uznesenia:  11 

Proti predloženému návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa pri hlasovaní:   0 

 

Keďže za predložený návrh hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov rady školy, Rada 

školy pri Spojenej škole, Štúrova 231/123, 061 01 Spišská Stará Ves, konštatuje, že v zmysle § 

24 ods. 12 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 uznesenie je platné. 

Podpisy členov výberovej komisie:  



1.  Mgr. Daniela Krajgerová   predseda rady školy                        ................................... 

2.  Ing. Antónia Kolodzejová   člen rady školy          ................................... 

3.  Viera Jurkovičová    člen rady školy                               ................................... 

4.  Mgr. Daniela Penxová  člen rady školy                               ................................... 

5.  Lenka Kováčiková    člen rady školy                               ................................... 

6.  Bc. Juraj Krempaský  člen rady školy                               ................................... 

7.  Peter Minčík   člen rady školy                               ................................... 

8.  Mgr. Monika Plevíková  člen rady školy                               ................................... 

9.  Ing. Marek Výrostek, PhD. člen rady školy                               ................................... 

10. Mgr. Anna Horníková  člen rady školy                               ................................... 

11. Mgr. Jana Krettová  člen rady školy                               ................................... 

12. Štátna školská inšpekcia, PaedDr. Mária Ferencová           ................................... 

 

Prílohy: 

Vyhlásenie o mlčanlivosti 

Prezenčná listina členov rady školy (výberovej komisie) a delegovaných zástupcov 

Prezenčná listina uchádzačov 

Zápisnica z otvárania obálok 

Návrh na vymenovanie riaditeľa školy 

 

 

Spišská Stará Ves 31.01.2022 

Zápisnicu vyhotovil: Mgr. Jana Krettová, Mgr. Daniela Krajgerová  

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

podpisy 


