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ZÁPISNICA

Dátum: 31.01.2017

Mesto Prešov

Výberové konanie na ~bsadenie miesta:
učitel' materskej školy, MS Haburská 9, Prešov
u zamestnávateľa: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov
Oznámenie o vyhlásení výberového konania na obsadenie miesta: učitel' materskej školy, MŠ
Haburská 9, Prešov, u zamestnávateľa: mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01, bolo publikované na
internetovej stránke mesta Prešov od 20.01.2017 a zároveň umiestnené na úradnej informačnej
tabuli zamestnávateľa od 20.01.2017 do 30.01.2017.
Výberové konanie sa uskutočnilo dňa 31.01.2017 (utorok) v čase od 09.00 hod. dolO.IOhod.
s miestom konania na MsÚ Prešov, Hlavná 73.

Primátorkou mesta Prešov bola zriadená výberová komisia v zložení:
Bc. Zuzana Kubíková, poverená riadením MŠ Haburská 9, Prešov, predsedníčka komisie
Mgr. Valéria Kalatovičová, zástupca zamestnancov, členka komisie
Mgr. Ľudmila Kravčáková, odborná referentka, oddelenie školstva, mládeže a športu MsÚ Prešov,
členka komisie
Počet
Počet
Počet
Počet

prihlásených uchádzačiek: 6
uchádzačiek splňajúcich kritériá vyhláseného výberového konania: 5
uchádzači ek nesplňajúcich kritériá vyhláseného výberového konania: 1
obsadzovaných miest: 1

Výberového konania sa zúčastnilo 5uchádzačiek:
Mgr. Dana Mlynárová, Jana Pustá, Mgr. Veronika Giba Vardziková, Mgr. art. Mária Vajdíková,
Mgr. Martina Humá.
Menované uchádzačky absolvovali v čase od 09.00 hod. do 10.00 hod. osobný pohovor pred
výberovou komisiou so zameraním na prezentáciu svojej doterajšej odbornej praxe a skúseností,
ozrejmením motivácie účasti na výberovom konaní, predstavením využitia osobného potenciálu,
preferovanej formy práce s deťmi a prínosu v rámci obsadzovanej pracovnej pozície.
Po vypočutí uchádzači ek výberová komisia zhodnotila priebeh výberového konania a každá členka
výberovej komisie zakrúžkovaním označila na hlasovacom lístku poradové číslo uchádzačky, pre
ktorú sa rozhodla.
Výberová komisia odporúča primátorke mesta Prešov obsadiť pracovnú pozíciu učiteľ materskej
školy MŠ Haburská 9, Prešov uchádzačkou: Janou Pustou,
Bc. Zuzana Kubíková, predsedníčka komisie
Mgr. Valéria Kalatovičová,

členka komisie
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Mgr. Ľudmila Kravčáková, členka komisie.L.
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Vyjadrenie primátorky mesta Prešov:
S návrhom výberovej komisie: súhlasím - nesýhÍasím

Ing. Andrea Turčanová
primátorka mesta Prešov

