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Zápisnica z výberového konania z obsadzovania pracovnej pozície RA 

  konaného dňa 26. 08. 2021 v Materskej škole 

na Vsetínskej ulici 36 v Starej Ľubovni 

 

Miesto výberového konania: Materská škola Vsetínska 36, Stará Ľubovňa 

 

Počet obsadzovaných miest na RA: 1 

Počet uchádzačov na pracovnú pozíciu RA:12 

 

Základná informácia o zverejnení informácií o výbere zamestnanca: 

 

a) informácia o voľnom pracovnom mieste na webovom sídle budúceho zamestnávateľa 

bola zverejnená dňa 18.8.2021 

b) informácia o voľnom pracovnom mieste na webovom sídle zriaďovateľa bola 

zverejnená dňa 18.8.2021 

c) odoslaním informácie o voľnom pracovnom mieste príslušnému orgánu miestnej 

štátnej správy v školstve na účely zverejnenia na jeho webovom sídle: 18.8.2021 

Predloženie požadovanej dokumentácie: 

Na osobný pohovor sa dostavilo šesť oprávnených uchádzačiek.  

Šesť sa nedostavilo: Blanka Szekelyová, Mária Nováková, Martina Hricová, Dáša 

Konkoľová, Petra Sčensná, Agnesa Hangurbadžová. 

Všetci uchádzači, ktorí dodržali predpísané podmienky vyhlásené výberovým konaním, predložili 

požadovanú dokumentáciu (profesijný životopis, doklad o vzdelaní, súhlas so spracovaním 

osobných údajov). Členovia komisie sa oboznámili s písomnými podkladmi všetkých 

prihlásených uchádzačov.   

 

Členovia výberovej komisie: 

Mgr. Zuzana Vyšňovská - riaditeľka MŠ 

Mgr. Danka Chlebáková - zástupkyňa 

Mgr. Božena Tokárová - ÚSVRK-RK NP PRIM II. 

Jana Kormaníková - predseda ZO OZ 

Mgr. Ivana Kormaniková - predseda rady školy 

 

Oprávnení uchádzači: 

Meno, Priezvisko, Vzdelanie, pracovná pozícia  Adresa  
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titul 

Mária Mirgová RA -   vyučená cukrárka,  prax ako 

predavačka, ovláda RJ, nepozná miestnu 

komunitu 

Jakubany 

Iveta Oračková SoŠ - s maturitou 50 rokov, 

komunikatívna, rada číta 

Holumnica 

Magda Dunková Prax ako asistentka učiteľa v ZŠ s MŠ 

Jakubany, RJ ovláda, nepozná miestnu 

komunitu 

Jakubany 

Ivana Ondičová Prax v gastronómií, nepozná komunitu - 

ochota spoznať ju 

Stará Ľubovňa 

Eva Bužová Cukrárka, prax s deťmi  z osady v 

Podsadku cez ETP KC, pozná komunitu, 

ovláda RJ, práca s PC 

Stará Ľubovňa, 

Podsadek, 

Zuzana Porčogošová Bez praxe - rada sa stará a učí doma 

s deťmi, pozná komunitu, RJ 

Stará Ľubovňa, 

Podsadek, 

Priebeh výberu zamestnancov: 

Po  absolvovaní osobných pohovorov, posúdení miery splnenia požadovaných kritérií, 

výberová komisia vyhodnotila všetkých prítomných uchádzačov.  

DVO  zmysle § 8a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých 

oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov, vo forme preferenčného 

zamestnávania rómskych uchádzačov o pracovné miesto, bolo uplatnené. 

Materská škola pri výbere zamestnancov postupovala v súlade so „Sprievodcom pre 

užívateľov zapojených do NP PRIM II“, v súlade s požadovanými kritériami. 

Vyhodnotenie výsledkov výberu zamestnancov: 

Na základe zhodnotenia splnenia kritérií a podmienok osobného pohovoru, výberová komisia 

zostavila výsledné poradie vybraných uchádzačov takto: 

 

Meno, Priezvisko, titul Pracovná pozícia  Adresa  

Eva Bužová RA  Stará Ľubovňa - Podsadek 

 

Náhradníci : 

 

Meno, Priezvisko, titul Pracovná pozícia  Adresa  

Zuzana Porčogošová RA Stará Ľubovňa - Podsadek 
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         Mgr. Zuzana Vyšňovská 

V Stará Ľubovňa, 30.8.2021     riaditeľka materskej školy 

 


