
ZÁPISNICA  ZO ZASADNUTIA KOMISIE K VÝBEROVÉMU 
KONANIU USTANOVENEJ K OBSADENIU  

 
funkcie vedúci spoločného školského úradu 

 
konaného dňa 12. 03. 2015 

 
V súlade  s § 5 zákona 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení  
primátor mesta ustanovil komisiu  k výberovému konaniu pre obsadenie pracovného miesta 
vedúci Spoločného školského úradu v nasledovnom zložení: 
 
predseda komisie:   PaedDr. Alžbeta Botorčeová 
členovia komisie:    Mgr. Peter Sýkora  

PaedDr. Danica Lehocká, PhD. 
Miloš Rehák 

    Margita Simighová  
zapisovateľka:   Mgr. Jana Belovičová 
 

Požiadavky: 
Kvalifikačné predpoklady: 

- vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, výhodou je ekonomické, právne a pedagogické 
zameranie, 

- najmenej päť rokov riadiacej praxe, 
Iné kritériá a požiadavky: 

- bezúhonnosť (výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace, dokladaný uchádzačom v prípade 
úspešného výberu t.j. nie pri podávaní prihlášky), 

- znalosť legislatívy predovšetkým v oblasti školstva, pracovno – právnej, samosprávy,  
- základy cudzieho jazyka, 
- práca v MS Office (Word, Excel), práca vo web prehliadači, komunikatívnosť, metodické 

a manažérske zručnosti,  
 
Požadujúce doklady: Prihláška, vrátane písomného a  telefonického kontaktu, čestné vyhlásenie 
o bezúhonnosti, fotokópia dokladu o nadobudnutom vzdelaní, profesijný životopis a súhlas na použitie 
osobných údajov pre potreby výberového konania (zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných 
údajov v zmysle neskorších predpisov).  
 
Na prvom zasadnutí 11.2.2015 komisia ustanovená k výberovému konaniu pre obsadenie 
pracovného miesta vedúci spoločného školského úradu zaregistrovala 8 uchádzačov. Po 
prezretí prihlášok a ich príloh výberová komisia vylúčila uchádzačov, ktorí nespĺňajú 
kvalifikačné požiadavky, v celkovom počte 1 uchádzač ( Bc. Kálmán Szőcs), uchádzača, 
ktorý nedoložil všetky požadované doklady, v počte 1 (Ing. B. Močáryová), uchádzačov, ktorí 
nesplnili požiadavku najmenej päť rokov riadiacej praxe, v celkovom                                       
počte 3  (JUDr. M. Liptáková, PaedDr. P. Hučko, Ing. I. Nagy)  
U 3 uchádzačoch komisia odporučila ( Ing. E. Velázquezová,  Mgr. M. Varga, Ing. M. 
Malárik) primátorovi mesta Šaľa: 
- do 6.3.2015 – do 14:00 hodiny doručiť Koncepciu rozvoja prác na spoločnom školskom 
úrade, rozsah strán max. 10. 
Komisia navrhla termín osobného pohovoru s jednotlivými uchádzačmi na deň 12. 03. 2015 
o 13:00 hod. na Mestskom úrade Šaľa. 



Do 6.3.2015 odovzdali Koncepciu rozvoja prác na spoločnom školskom úrade 2 uchádzači 
(Ing. E. Velázquezová,  Ing. M. Malárik). 
 
Na zasadnutí komisie ustanovenej k výberovému konaniu pre obsadenie pracovného miesta 
vedúci spoločného školského úradu dňa 12.3.2015 boli prítomní všetci jej členovia 
a zapisovateľka (prílohou je prezenčná listina zo zasadnutia). Osobného pohovoru sa 
zúčastnili dvaja uchádzači (Ing. E. Velázquezová,  Ing. M. Malárik). 
 
Osobný pohovor pozostával z osobnej prezentácie a otázok členov komisie. Hodnotenie 
pozostávalo z úrovne predloženej koncepcie, osobnej prezentácie a osobnostného profilu. 
Členovia komisie si jednotlivo určili poradie uchádzačov. Štyria členovia komisie na prvé 
miesto uviedli Ing. Velázquezovú a jeden člen Ing. M. Malárika.  
 
Záver zasadnutia komisie výberového konania: 
 
Komisia ustanovená k výberovému konaniu pre obsadenie pracovného miesta vedúci 
spoločného školského úradu navrhuje primátorovi mesta prijať do pracovného pomeru na 
pozíciu vedúci spoločného školského úradu :  Ing. Eriku Velázquezovú 

 
 

Šaľa 12.3.2015 
 
 
 
 
 

 
Mgr. Jana Belovičová  

zapisovateľka  
 
 
Z obsahom zápisnice členovia komisie súhlasia a na znak súhlasu podpisujú: 
 
predseda komisie:   PaedDr. Alžbeta Botorčeová    .................... 
 
 
členovia komisie:    Mgr. Peter Sýkora     .................... 
 
 

PaedDr. Danica Lehocká, PhD.   .................... 
 
 
Miloš Rehák      .................... 
 

     
Margita Simighová      .................... 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prezenčná listina z 12.3.2015 – osobný pohovor – vedúci Spoločného školského úradu 

 
 
 

predseda komisie:   PaedDr. Alžbeta Botorčeová    .................... 
 
 
členovia komisie:    Mgr. Peter Sýkora     .................... 
 
 

PaedDr. Danica Lehocká, PhD.   .................... 
 
 
Miloš Rehák      .................... 
 

     
Margita Simighová      .................... 

 
 
zapisovateľka:   Mgr. Jana Belovičová     .................... 

 


