
M E S T O   M A L A C K Y 
Bernolákova 5188/1A 

901 01 Malacky 
 

 
Č. z. : 30919/2017 

Z á p i s n i c a 
 

z výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy, Záhorácka 95, 
Malacky 

 
 
Dátum a spôsob vyhlásenia výberového konania: 24. 05. 2017, na úradnej tabuli mesta, na 
webovej stránke mesta, na portáloch edujobs.sk, profesia.sk a na webovom sídle Okresného 
úradu v sídle kraja. 
 
Dátum a miesto konania: 29. 06. 2017 o 14:30 v budove Mestského úradu, Bernolákova 
5188/1A, 901 01 Malacky v rokovacej miestnosti prednostky. 
 
Otváranie obálok sa uskutočnilo 20. 06. 2017 o 15:30 pričom sa do výberového konania 
prihlásili dvaja kandidáti, ktorí splnili požadované kritéria na uchádzačov. Jeden kandidát bol 
vyzvaný na doplnenie originálov  niektorých dokladov. 
 
Členovia výberovej komisie: 
 
predseda komisie 
JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., primátor mesta 

 
členovia komisie 
Ing. Ľubica Čikošová, prednostka MsÚ 
Mgr. Anton Pašteka, poslanec MsZ 
RNDr. Pavol Tedla, poslanec MsZ 
Mgr. MgA. Katarína Trenčanská, poslankyňa MsZ 
Mgr. Daniel Masarovič, poslanec MsZ 
Mgr. Jana Blažíčková, zástupkyňa zamestnancov 
(prezenčná listina tvorí prílohu tejto zápisnice) 
 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Priebeh výberového konania a zhodnotenie 
3. Záver 

 
K bodu 1 
 
Predseda komisie JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., primátor mesta privítal prítomných kandidátov 
a predstavil jednotlivých členov komisie. Komisia skontrolovala doplňujúce dokumenty 
jedného z členov a skonštatovala ich úplnosť a platnosť.  
 
K bodu 2 



M E S T O   M A L A C K Y 
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Výberové konanie sa uskutočnilo pohovorom. Kandidáti prezentovali stručne svoje pracovné 
skúsenosti, ako aj motiváciu pre uchádzanie sa o funkciu riaditeľa Základnej školy, Záhorácka 
95, Malacky. Po prezentácii vlastnej koncepcie rozvoja tejto školy nasledoval rozhovor 
s členmi výberovej komisie s cieľom overiť osobnostné, profesionálne a riadiace predpoklady 
na výkon funkcie riaditeľa základnej školy. 
 
Komisia zhodnotila na základe pohovoru, ktorého cieľom bolo overiť osobnostné, 
profesionálne a riadiace predpoklady uchádzačov, že vo výberovom konaní na funkciu 
riaditeľa Základnej školy, Záhorácka 95, Malacky uspel jeden kandidát. Úspešnou 
kandidátkou na funkciu riaditeľky sa stala Mg. Alena Číčelová. 
 
K bodu 3 
 
Predseda komisie JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., primátor mesta, poďakoval prítomným za účasť 
a ukončil výberové konanie. 
Výberová komisia písomne oznámi uchádzačom výsledok výberového konania a zverejní 
zápisnicu z výberového konania na webovej stránke mesta Malacky. 
 
 
 
Zapísal: Mgr. Blažej Pišoja – Samostatný odborný referent školského úradu 
 
 
 
Overila: Ing. Ľubica Čikošová – prednostka MsÚ 


