ZÁPISNICA
výberového konania na pozíciu vedúceho Školského úradu
Dátum a spôsob vyhlásenia výberového konania
3. kolo výberového konanie vyhlásené 5.2.2021.
Oznam
o výberovom
konaní
zverejnený
na
webovom
sídle
https://www.filakovo.sk/index.php/sk/samosprava/vyberove-konania/1844-oznam-ovyberovom-konani-2021-02-05, na stránke ISTP.sk a na sociálnej sieti facebook.

mesta

Dátum a miesto konania výberového konania
12.2.2021 o 10.00 hod. v priestoroch malej zasadačky Mestského úradu vo Fiľakove
Pracovná pozícia obsadzovaná výberovým konaním:
Výberové konanie bolo vyhlásené na 1 pracovné miesto na pozíciu vedúci Školského úradu
Členovia výberovej komisie:
PhDr. Peter Fehér
Ing. László Kerekes - predseda
PhDr. Andrea Mágyelová
Prihláška a materiál uchádzačky bol skontrolovaný výberovou komisiou dňa 12.2.2020. Do
výberového konania sa prihlásila 1 uchádzačka ktorá zaslala požadované doklady podľa
požiadaviek zamestnávateľa uvedených v Oznámení o výberovom konaní.
Výberového konania sa zúčastnila Mgr. Silvia Dubovská.
Prílohou tejto zápisnice je prezenčná listina uchádzača a prezenčná listina členov
výberovej komisie.
Stanovené kritériá hodnotenia
Kvalifikačné predpoklady:
• odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná pre základné školy v zmysle vyhlášky
MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických
zamestnancov a odborných zamestnancov,
• najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
Ďalšie výberové kritériá:
• osobnostné a morálne predpoklady na výkon riadiacej funkcie
• znalosť platných právnych predpisov v oblasti školstva
• bezúhonnosť
• ovládanie štátneho jazyka slovom aj písmom
• zdravotná spôsobilosť
• práca s PC (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, práca s internetom)
Doplňujúce výberové kritériá:
• osobnostné predpoklady: empatia; schopnosť zvládať náročné situácie spojené s
výkonom povolania; komunikačné zručnosti; schopnosť pracovať v tíme; schopnosť
riešiť konflikty

• znalosť maďarského jazyka
• odborná prax v riadiacej funkcii výhodou
Priebeh výberového konania:
V úvode PhDr. Andrea Mágyelová privítala uchádzačku a oboznámila ju s podmienkami
a priebehom výberového konania.
Výberové konanie prebiehalo ústnym pohovorom. Členovia výberovej komisie kládli otázky,
ktoré sa týkali hlavne motivácie pracovať na MsÚ Fiľakovo a pracovných skúseností.
Po vypočutí a vyhodnotení odpovedí uchádzačky výberová komisia vybrala na obsadenie
pracovnej pozície Mgr. Silviu Dubovskú.

Podpisy členov výberovej komisie:
PhDr. Peter Fehér
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Ing. László Kerekes – predseda .................................................................
PhDr. Andrea Mágyelová
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Prílohy:
Prezenčná listina členov výberovej komisie
Prezenčná listina uchádzačov
Zápisnicu vyhotovil:

PhDr. Andrea Mágyelová
Prednostka MsÚ vo Fiľakove
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