
Zápisnica 
 

z výberového konania na miesto riaditeľa SŠ Tilgnerova 14 
 
Dátum vyhlásenia: 4. 6. 2018 
Spôsob vyhlásenia: Výberové konanie bolo zverejnené na úradnej tabuli a na webovom sídle 
zriaďovateľa 4. 6. 2018. O výberovom konaní boli informovaní e-mailom zriaďovatelia iných 
stredných škôl - Bratislavský samosprávny kraj, Okresný úrad Bratislava, odbor školstva s prosbou o 
zaslanie riaditeľom stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti s požiadavkou na 
zverejnenie na školách. Vyhlásenie výberového konania bolo súčasne zaslané i na všetky školské 
úrady na území Bratislavského kraja a na základné a stredné školy v mestskej časti Bratislava- Karlova 
Ves.  
 
Dátum a miesto konania: 27. 6. 2018, zborovňa SŠ Tilgnerova 
Pracovná pozícia: riaditeľ školy 
 
Menný zoznam členov výberovej komisie: 
 
Katarína Medveďová, predsedníčka rady školy, zvolený zástupca rodičov  
 
Miriam Szabová, člen RŠ, zvolený zástupca rodičov  
 
Monika Laššánová, člen RŠ, zvolený zástupca rodičov 
 
Soňa Benčová, člen RŠ, zvolený zástupca pedagogických zamestnancov  
 
Dana Lapšanská, člen RŠ, zvolený zástupca pedagogických zamestnancov 
 
Henrich Mäsiar, člen RŠ, zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov   
 
Marek Ebringer, člen RŠ, zvolený zástupca študentov  
 
Petra Nagyová Džerengová, člen RŠ, zvolený zástupca zriaďovateľa  
 
Lívia Poláchová, člen RŠ, zvolený zástupca zriaďovateľa  
 
Viera Prepiaková, člen RŠ, zvolený zástupca zriaďovateľa  
 
Branislav Záhradník, člen RŠ, zvolený zástupca zriaďovateľa   
 
Anna Gabron, delegovaná Okresným úradom v Bratislave, odborom školstva 
 
Zdenka Tamášová, delegovaná Štátnou školskou inšpekciou Bratislava 
 
Ďalší prítomní: 
Matej Stuška, rodič 
 
Predsedníčka rady školy predstavila jednotlivých členov výberovej komisie.  
Členovia výberovej komisie hlasovali: 



1. o neverejnosti výberového konania: za – 0, proti – 12, zdržal sa - 1 
2. o zložení orgánov výberovej komisie: bol prednesený tento návrh: 
Za predsedu bola navrhnutá p. Medveďová: za – 13, proti – 0, zdržal sa – 0 
Za zapisovateľa bola navrhnutá p. Lapšanská: za – 13, proti – 0, zdržal sa – 0 
Za skrutátorov boli navrhnuté p. Poláchová, p. Szabová, p. Benčová: za – 13, proti – 0, zdržal sa – 0  
3. o spôsobe hlasovania za riaditeľku školy. Spôsob hlasovania: tajné, lístok s menom kandidátky 
a tromi možnosťami (za, proti, zdržal sa), lístok je platný, ak je zakrúžkovaná 1 z možností, akákoľvek 
iná úprava znamená neplatný hlasovací lístok: za – 13, proti – 0, zdržal sa – 0 
4. o dĺžke prezentácie a diskusie kandidátky s výberovou komisiou: návrh dĺžky prezentácie: 20 
minút, návrh dĺžky diskusie: 20 minút s možnosťou predĺženia v prípade potreby: za – 13, proti – 0, 
zdržal sa – 0 
5. o spôsobe predloženia návrhu uznesenia zriaďovateľovi na post riaditeľky školy: uznesenie musí 
byť prijaté minimálne 7 členmi výberovej komisie pri verejnom hlasovaní: za – 13, proti – 0, zdržal 
sa – 0 
Predsedníčka výberovej komisie predstavila jedinú kandidátku na post riaditeľa školy pani Danu 
Ihnaťovú. Kandidátka bola oboznámená s časovým limitom na prezentáciu a následnú diskusiu. 
Nasledovala prezentácia kandidátky a po nej jej členovia výberovej komisie kládli doplňujúce otázky. 
Po skončení diskusie kandidátka a p. Stuška opustili rokovaciu miestnosť. Následne predsedníčka 
výberovej komisie rozdala hlasovacie lístky a členovia pristúpili k tajnému hlasovaniu. Po odovzdaní 
hlasovacích lístkov všetkých členov výberovej komisie, pristúpili skrutátorky k sčítaniu hlasov. 
Následne p. Poláchová vyhlásila výsledok hlasovania.  
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 13 
Počet platných hlasovacích lístkov: 13 
Za: 10 
Proti: 0 
Zdržal sa: 3 
Následne hlasovali členovia výberovej komisie o prijatí uznesenia: 
Výberová komisia navrhuje zriaďovateľovi školy vymenovať do funkcie riaditeľa SŠ Tilgnerova 14, 
Bratislava pani RNDr. Danu  I h n a ť o v ú.  
Hlasovanie: za – 13, proti – 0, zdržal sa – 0  
 
 
 
 
 
 
Prílohy: (3) 

- Zápisnica z otvárania obálok 
- Prezenčná listina uchádzačov 
- Prezenčná listina členov výberovej komisie 

 
V Bratislave, 27. 6. 2018 
 

 
Zapísala: D. Lapšanská 

 
 
 
 



          V Bratislave, 27. 6. 2018 
 
 

Uznesenie 
 

Výberová komisia navrhuje zriaďovateľovi školy vymenovať do funkcie riaditeľa SŠ Tilgnerova 14, 
Bratislava pani RNDr. Danu  I h n a ť o v ú.  
 
 
Katarína Medveďová, predsedníčka rady školy, zvolený zástupca rodičov  
 
Miriam Szabová, člen RŠ, zvolený zástupca rodičov  
 
Monika Laššánová, člen RŠ, zvolený zástupca rodičov 
 
Soňa Benčová, člen RŠ, zvolený zástupca pedagogických zamestnancov  
 
Dana Lapšanská, člen RŠ, zvolený zástupca pedagogických zamestnancov 
 
Henrich Mäsiar, člen RŠ, zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov   
 
Marek Ebringer, člen RŠ, zvolený zástupca študentov  
 
Petra Nagyová Džerengová, člen RŠ, zvolený zástupca zriaďovateľa  
 
Lívia Poláchová, člen RŠ, zvolený zástupca zriaďovateľa  
 
Viera Prepiaková, člen RŠ, zvolený zástupca zriaďovateľa  
 
Branislav Záhradník, člen RŠ, zvolený zástupca zriaďovateľa   
 
Anna Gabron, delegovaná Okresným úradom v Bratislave, odborom školstva 
 
Zdenka Tamášová, delegovaná Štátnou školskou inšpekciou Bratislava 
 
 
 
 
 
 


