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Z Á P I S N I C A 

z výberového konania na pracovnú pozíciu Sociálny pedagóg v Materskej škole 

v Michalovciach, J. A. Komenského 2 v rámci Národného projektu Podpora 

predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít – NP PRIM 

 
Termín výberového konania: 26.9.2018, od 8:00 hod 
Miesto výberového konania:  Námestie osloboditeľov 30, 071 01  Michalovce,  Mestský úrad 
v Michalovciach, zasadačka 1. poschodie, č. d. 214.  
 
Základná informácia o zverejnení informácií o výberovom konaní:  
Informácie o výberovom konaní boli zverejnené: 
11.9.2018 – zaslané informácie o voľnom pracovnom mieste na ÚSVRK a  regionálnej koordinátorke 
11.9.2018 – zverejnené informácie o voľnom pracovnom mieste na webovej stránke mesta Michalovce 
www.michalovce.sk 
11.9.2018 - zverejnené informácie o voľnom pracovnom mieste na úradnej tabuli mesta Michalovce 
11.9.2018 – zverejnené informácie o voľnom pracovnom mieste na nástenke MŠ v Michalovciach, J. A. 
Komenského 2 
11.9.2018 – odoslanie informácie o voľnom pracovnom mieste na OÚ v KE, odbor školstva so žiadosťou 
o zverejnenie na jeho webovom sídle 
 
Pracovná pozícia obsadzovaná výberovým konaním:  

Výberové konanie bolo vyhlásené na pracovnú pozíciu Sociálny pedagóg Materskej školy 
v Michalovciach, J. A. Komenského 2. 
 
Počet obsadzovaných miest: 1 
Počet pozvaných uchádzačov: 6 
 
Zloženie výberovej komisie:  
Mgr. Božena Tokárová, regionálna koordinátorka NP PRIM 
Ing. Katarína Poláková, vedúca odboru školstva a športu 
Bc. Drahomíra Pastiriková, riaditeľka MŠ, J. A. Komenského 2  
PhDr. Beáta Paľovčíková,  referent personalistiky školstva  a priestupkov 
Ing. Jana Šimková, referent tvorby projektov    
       

Výberového konania sa zúčastnili 4 uchádzačky: 
 

1. Mgr. Jana Bilecová,  
2. Mgr. Mária Čižmárová,  
3. Mgr. Marianna Kereštanová,  
4. Bc. Klaudia Kováčová,  
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Uzávierka odovzdávania materiálov k výberovému konaniu do 20. 09. 2018 do 12.00 h. 
 
Obálky so žiadosťou a materiálmi jednotlivých uchádzačov boli otvorené dňa 21. 09. 2018  

na Mestskom úrade v Michalovciach, Nám. osloboditeľov 30. Zápisnica z otvárania obálok tvorí 
prílohu tejto zápisnice. Prílohou tejto zápisnice je prezenčná listina uchádzačov, ktorí sa zúčastnili  
na výberovom konaní, prezenčná listina prítomných členov výberovej komisie. 
 
Požadované kvalifikačné predpoklady : 

• minimálne stredoškolské vzdelanie príslušného študijného odboru podľa zákona č. 317/2009 
Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a v zmysle 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. 

 
Iné kritéria a požiadavky na uchádzačov v súvislosti s výberom na voľné pracovné miesto: 

• bezúhonnosť v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z., 
• zdravotná spôsobilosť podľa zákona č. 317/2009 Z.z. 
• ovládanie štátneho jazyka podľa zákona č. 317/2009 Z.z.,  
• absolvovanie výberu sociálneho pedagóga pre MŠ pohovorom.  

 
Priebeh výberového konania: 

Členovia výberovej komisie sa oboznámili s písomnými podkladmi vybraných uchádzačov 
a následne s každým z uchádzačov vykonali osobný pohovor. Členovia výberovej komisie kládli 
uchádzačom na pracovnú pozíciu Sociálny pedagóg MŠ otázky:  

1. Ako si predstavujete prácu Sociálneho pedagóga v materskej škole? 
2. Máte skúsenosti s prácou s deťmi v materskej škole? 
3. Priestor pre otázky uchádzačiek. 
 
Po absolvovaní osobných pohovorov, posúdení miery splnenia požadovaných kritérií, výberová 

komisia vyhodnotila všetkých prítomných uchádzačov. Poradie kandidátov bolo určené podľa 
splnenia kvalifikačných predpokladov, požiadaviek a zhodnotenia ústnej prezentácie. 

Neuplatnenie 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, nebolo možné uplatniť, nakoľko žiaden z uchádzačov nebol 
Róm. 

Po vyhodnotení výsledkov výberového konania zostavila výberová komisia poradie uchádzačov 
nasledovne:  
 

1. Mgr. Mária Čižmárová,  
 

Náhradníčka: Mgr. Jana Bilecová,  
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Dôvody výberu daného uchádzača: 

Prax  v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva v Michalovciach,   skúsenosti v oblasti 
práce s rómskymi deťmi v mieste trvalého bydliska – dobrovoľnícka činnosť, skúsenosti so špeciálnym 
výchovno-vzdelávacím procesom, ochota ďalšie vzdelávania – DPŠ, komunikatívnosť.  

 
Podpisy členov výberovej komisie: 
 
Mgr. Božena Tokárová       .............................................. 
 
Ing. Katarína Poláková       .............................................. 
        
Bc. Drahomíra Pastiriková      .............................................. 
 
PhDr. Beáta Paľovčíková      .............................................. 
 
Ing. Jana Šimková      .............................................. 
 
 

 

Zápisnicu odmietol podpísať: ................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 
Dôvody odmietnutia podpisu: .................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 
Prílohy: 
Zápisnica z otvárania obálok 
Vyhlásenie o mlčanlivosti 
Prezenčná listina členov výberovej komisie 
Prezenčná listina uchádzačov 
 
 
V Michalovciach dňa 26. 09. 2018 
 
 
 
 
Zápisnicu vyhotovil:      Ing. Jana Šimková                     ............................................ 
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