
    Rada školy pri ZUŠ Ladislava Stančeka, Rastislavova ul.  745/13,  971 01 Prievidza  

ZÁPISNICA o priebehu a spôsobe hlasovania na obsadenie funkcie riaditeľa 
ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi   

Mesto Prievidza vyhlásilo dňa 21. januára 2013 v zmysle  § 4 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 a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme 
v znení neskorších predpisov výberové konanie (VK) na vymenovanie riaditeľa  základnej 
umeleckej školy (ZUŠ). 
 

Identifikácia výberového konania :  VK č. 3/2013 na miesto riaditeľa ZUŠ L. Stančeka, 
Rastislavova ul. 745/13,  971 01 Prievidza. 
 

Doterajšej riaditeľke ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi Mgr. Gabriele Tunáčkovej končí 
druhé 5 – ročné funkčné obdobie dňom 10. marca 2013.  
Výberové konanie bolo zverejnené dňa 30. januára 2013 na web stránke mesta Prievidza 
a dňa 31. januára 2013 v regionálnom periodiku ECHO.  
 

Do podmienok pre uchádzačov na výberové konanie boli uvedené :  
 

A) Kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky: 
a) odborná a pedagogická spôsobilosť pre učiteľa ZUŠ podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 
    Z. z. , ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky 
    pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov; 
b) najmenej 5 rokov  pedagogickej praxe; 
d) predloženie písomného návrhu koncepcie rozvoja ZUŠ (max. 3 strany); 
e) bezúhonnosť preukázaná výpisom z registra trestov; 
f) osobnostné a morálne predpoklady na požadované miesto. 
 

B) Zoznam požadovaných  dokladov: 
a) žiadosť o účasť na výberovom konaní 
a) overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní   
b) potvrdenie o priamej pedagogickej praxi 
c) profesijný životopis 
e) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 
f) návrh koncepcie rozvoja ZUŠ  (max. 3 strany) 
g) súhlas na použitie dokladov  pre potreby výberového konania v zmysle § 7 ods.1 a 2 
    zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov 
 

Dátum uzávierky prijímania žiadostí vo výberovom konaní bol  27. február 2013, pričom 
rozhodujúci bol dátum na poštovej obálke. 
Následne dňa 28. februára o 8.00 h sa v kancelárii vedúcej Odboru školstva a starostlivosti 
o občana MsÚ v Prievidzi (OŠaSoO) v budove na Hviezdoslavovej ulici č. 3 Mgr. Vlasty 
Miklasovej  uskutočnilo otváranie obálok. Pri otváraní obálok boli prítomné Ing. Alena 
Mikulášová – vedúca oddelenia ekonomiky a správy školstva OŠaSoO a Ing. Beata Jelačičová, 
metodik pre školy a školské zariadenia OŠaSoO. 
Za radu školy bola prítomná Helena Dadíková, predsedníčka rady školy.  
 

Do VK č. 3/2013 sa prihlásilo 5 uchádzačov  (Mgr. art. Anton Bakyta, Mgr. Michal Baláž, Mgr. 
Oleg Cipov, Bc. Peter Gonda a Mgr. Gabriela Tunáčková). Nakoľko Mgr. M. Balážovi chýbal 
doklad o priamej pedagogickej praxi, obálka s jeho materiálmi mu bola poštou vrátená 



prostredníctvom OŠaSoO a z výberového konania bol vyradený. Ostatným štyrom 
uchádzačom nechýbali žiadne požadované doklady. Dátum, miesto a čas výberového 
konania oznamuje prihláseným uchádzačom rada školy. Preto im predsedníčka rady školy  
dňa 28. februára 2013 poštou na doručenku zaslala pozvánku na výberové konanie na deň 
8. marca 2013 na 15.00 h do zasadačky primátorky mesta v budove Mestského domu, 
Námestie slobody č. 6 v Prievidzi.  
 

Pozvánka na výberové konanie bola zaslaná uchádzačom : 
Mgr. art. Anton Bakyta, Prievidza 
Mgr. Oleg Cipov, Bojnice 
Bc. Peter Gonda, Prievidza  
Mgr. Gabriela Tunáčková, Prievidza 
 

Z otvárania obálok zo dňa 28.2.2013  bola bezodkladne vyhotovená zápisnica. Jej kópia bola 
v ten istý deň spolu s pozvánkou na zasadnutie rady školy, ktorého hlavným bodom je 
výberové konanie  na deň 8. marca 3013 od 13.00 h, odoslaná poštou s doručenkou 
všetkým členom Rady školy pri ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi, ktorí v zmysle zákona č. 596/2003 
Z. z.  zároveň tvoria výberovú komisiu.   
Zoznam členov výberovej komisie, resp. rady školy (RŠ): 
Delegovaní členovia RŠ za mesto Prievidza  
Ing. Janka Bieliková, zamestnanec mesta, zapisovateľka                         
Helena Dadíková, poslankyňa MsZ, predseda RŠ                                          
Juraj Ohradzanský, poslanec MsZ                                                              
Katarína Vráblová, poslankyňa MsZ                                                          
Členovia RŠ za pedagogických zamestnancov 
Mgr.  Mária Sedláková, PhD., učiteľka                                               
 Mgr. Anton Stratený, učiteľ, podpredseda  RŠ                                         
Členka  RŠ za nepedagogických zamestnancov 
Marta Jurčáková                                                                                        
Členovia RŠ za rodičov 
Ing. Monika Budd                                                                                      
Stanislav Granec                                                                                        
Ing. arch. Marian  Hlinka  - v čase konania VK na zahraničnej ceste, ospravedlnil neúčasť                                                                         
JUDr. Pavel Zajac                                                                                     
 

Priebeh výberového konania : 
Dňa 8. marca 2013 sa uskutočnilo výberové konanie , pričom od 13.00 do 15.00 bola 
zabezpečená prezentácia členov výberovej komisie, vypísanie čestných prehlásení 
jednotlivých členov a členovia boli informovaní o spôsobe výberu uchádzača. Uchádzačom 
bola o 15.00 h predstavená výberová komisia a oznámený spôsob prezentácie podľa 
abecedného poradia uchádzačov. 
Uchádzači boli potom  pozývaní v približne 40 minútových intervaloch, pričom prezentovali 
svoje koncepcie rozvoja ZUŠ L. Stančeka a odpovedali na otázky členov výberovej komisie. 
Tie sa týkali legislatívy súvisiacej s činnosťou a organizácie tohto typu školy v zriaďovateľskej 
pôsobnosti samosprávy, práce ZUŠ LS a pedagógov a jednotlivých koncepcií. Výberovým 
konaním sa overovali schopnosti a odborné znalosti uchádzača   pohovorom, pričom 
písomne mal každý uchádzač vypracovanú koncepciu, ktorú ústne prezentoval a obhajoval.  
Osobitné kritériá hodnotenia uchádzačov komisia nestanovila. 
 

Po prezentácii všetkých pozvaných uchádzačov  bola vykonaná tajná voľba hlasovaním na 
hlasovacích lístkoch, ktoré boli spracované v abecednom poradí s uvedením čísla pred 



menom uchádzača.  Každý člen mal pokyn, aby zakrúžkoval číslom pred menom kandidáta, 
ktorého navrhuje na funkciu riaditeľa. Po vykonaní tajnej voľby členovia výberovej komisie 
skontrolovali spoločne všetky hlasovacie lístky, konštatovali výsledky tajnej voľby a prijali 
uznesenie.  
 
URČENIE PORADIA uchádzačov podľa tajného hlasovania ktoré je záväzné pre zriaďovateľa 
(§ 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z.z.): 
 
titul, meno a priezvisko uchádzača                                          počet hlasov za                 celkové poradie  

 

Mgr. art. Anton Bakyta, Prievidza                         ____6____                       ____1____        

Mgr. Oleg Cipov, Bojnice                                       ____0____                       ____3____        

Bc. Peter Gonda, Prievidza                                     ____0____                       ____3____        

Mgr. Gabriela Tunáčková, Prievidza                      ____4____                       ____2____        

 

 

UZNESENIE RŠ č. 3/13 k tajnej voľbe uchádzača na funkciu riaditeľa ZUŠ L. Stančeka v 
Prievidzi: 
Rada školy pri ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi : 
 

a) konštatuje, že je uznášania schopná, pretože  na jej  zasadnutí je  prítomná nadpolovičná 
väčšina všetkých jej členov (10 prítomných  z 11 členov ); 
 

b) navrhuje mestu Prievidza,  zriaďovateľovi Základnej umeleckej školy v Prievidzi,  podľa § 4 
ods. 4 a v súlade s § 3 ods. 2 zákona NR SR 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 na základe výsledkov výberového konania do funkcie riaditeľa  Základnej 
umeleckej školy Ladislava Stančeka v Prievidzi Mgr. Art. Antona Bakytu. 
                                                                                                                  

c) ukladá predsedovi rady školy písomne oznámiť uchádzačom výsledok výberového 
konania v termíne do 10 dní od ukončenia výberového konania (§ 5 ods. 7 zákona č. 
552/2003 Z.z.). 
 

 Táto zápisnica je vyhotovená v dvoch rovnopisoch – pre zriaďovateľa a radu školy. 
 
V Prievidzi dňa 8. marca 2013 
 
                                                                                            ________________________________    
                                                                                                                Helena Dadíková 
                                                                                                               predseda rady školy 
 
 
Overil :  Mgr. Anton Stratený, podpredseda RŠ        _______________________________ 
 
Prílohy :   1) zápisnica z otvárania obálok 
                  2) prezenčná listina uchádzačov 
                  3) prezenčná listina výberovej komisie 
                  4) čestné vyhlásenia členov výberovej komisie       
                  5) uznesenie Rady školy pri ZUŠ LS v Pd č. 3/13   
                  6) návrh na vymenovanie riaditeľa ZUŠ LS v Pd 



 
Rada školy pri ZUŠ Ladislava Stančeka, Rastislavova ul.  745/13,  971 01 Prievidza 

 

U Z N E S E N I E č. 3/13 
zo zasadnutia rady školy vo veci výberového konania 

na obsadenie funkcie riaditeľa ZUŠ  Ladislava Stančeka v Prievidzi 
zo dňa 8. marca 2013 

  
 

Rada školy pri ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi : 
 

a) konštatuje, že je uznášania schopná, pretože  na jej  zasadnutí je  prítomná nadpolovičná 
väčšina všetkých jej členov (9 prítomných  z  11 členov ); 
 

b) navrhuje mestu Prievidza,  zriaďovateľovi Základnej umeleckej školy v Prievidzi,  podľa § 4 
ods. 4 a v súlade s § 3 ods. 2 zákona NR SR 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 na základe výsledkov výberového konania do funkcie riaditeľa  Základnej 
umeleckej školy Ladislava Stančeka v Prievidzi _____________________________________; 
                                                                                                        
c) ukladá predsedovi rady školy písomne oznámiť uchádzačom výsledok výberového 
konania v termíne do 10 dní od ukončenia výberového konania. 
                                                                     
 PODPISY členov VK, resp. RŠ : 
 
Ing. Janka Bieliková, zamestnanec mesta, zapisovateľka            ...................................... 

Helena Dadíková, poslankyňa MsZ, predseda RŠ                          ...................................... 

Juraj Ohradzanský, poslanec MsZ                                                    ......................................      

Katarína Vráblová, poslankyňa MsZ                                                ......................................               

Mgr. Mária Sedláková, PhD., učiteľka  ZUŠ LS                               ...................................... 

 Mgr. Anton Stratený, učiteľ ZUŠ LS, podpredseda  RŠ                ...................................... 

Marta Jurčáková, zamestnanec ZUŠ LS                                          .................................... 

 Ing. Monika Budd                                                                             ....................................... 

Stanislav Granec                                                                                ....................................... 

Ing. arch. Marian  Hlinka                                                       Služobne mimo SR - ospravedlnený 

JUDr. Pavel Zajac                                                                                .......................................   

 

  
V Prievidzi 08.03.2013 
 
 
 
Zapísala: Ing. Janka Bieliková, zapisovateľka RŠ   ...................................  
 



 
 
   


