
I
ZÁPISNICA

z výberového konania na vymenovanie riaditel'a školskej jedálne

...9.~~y.~..~~.~~.~ ...t{~:t~ ..e~~..'(.11!.~M;(~1··~~~··f:.···~~~~Q ...~ ..

(uveďte presný názov školskej jedálne a adresu)

Dátum a spôsob vyhlásenia výberového konania: (Uveďte dátum, kedy bolo vyhlásené výberové konanie.
Uveďte aj spôsob vyhlásenia výberového konania, napr. v regionálnej televízii, v regionálnej tlači - ktorej,
v novinách, na vývesnej tabuli mesta a pod.)
..y.":1.l:'.~~.s..\••€.. ..Y.Vo..••• :~O.t.t ... I{Q.•.~5 .•.OO{~..,.~.~~R~ .1:tE.W.~..l-\~Y.~t;;;l. :r~W.4.l..\1.~h. t1ICH!':-J..OVCté.,
..V.P.E.~lo.w.:.\.,ij,e:;).:r.~I.."'\Ctll'l~Y.~J.:I..I..~<P,t~.~~.r.t3..E.vI?,.ll.7.!ft~1:lZ.U..'4'~'W.~~ ..§~1<l;.
... ':f.~;:>:\A.:.- .H'{CJ:V:.\..O~ .

Dátum a miesto konania: (Uveďte dátum, kedy sa konalo výberové konanie) v (uveďte miesto konania
výberového konania, napr. na Obecnom úrade /budove školy .../ v ).
......\Ň~Ro.V@. ..1h.0WhMIG.. ... ~ .. ~~ .. 1.~,~ .•.~9.(-!t I/.. ~~~Č;~.»~.:f.'RJ.~l I1.~I~HO
.....cJ.~~U ..V.. t1tCHA(..O'V~~~ .

Pracovná pozícia obsadzovaná výberovým konaním: Výberové konanie bolo vyhlásené na vymenovanie
riaditeľa (uveďte presný názov a adresu školskej jedálne/školského zariadenia).

Členovia výberovej komisie: (Titul, meno, priezvisko)
Predseda: ~).}.~:..~~T~R\hV!. ..'ľ.Q.I,.},i,K.OY.~ .

Členovia: ~~~}.- \;\~~.I:'.QY.~I~QV~ .

... .~llY: ..-e~TIl.. .'P.~tH~i.~V~ .

.... JH~ .:na-.HA.. ;:'\f.-.l:I.a~OY.ft.>. .

.. ..~Yh. .~l.o.v:~ .

Výberového konania sa zúčastnilo •.•.•.~ •.•.•. (uved'te počet uchádzačov) uchádzačov.
(uveďte titul, meno, priezvisko a adresa)

....h.E.N.~ \;I.~~O.\(t. ..•..tft~.A..~II.~.t ..Q~.~v.~.~ ~2. .

....~ .. t1J~h~I.A ..J1h.~;1.QJIÁ. .•..tťl~S"'O)l~·t:~.í~··~J.t..Ettt-IlCl<äfO ~'fr .

....tf.~B.:..AL,JF.:..'M-.~'t)~f:E.~I.QVÄ"r' ~tCt4.~U)l.l~. '1' .t:t~TJ~.tv.\ ~\.JSA....G .
ti. - ~. - :: r- - - - 'DL...... )fJ.LI/!o..··'·~~)..Ir.\~~1·HI~!V,..t..D.~.,.;r~~.I:I.ar...LI;.HO .. :t:7 .

Uzávierka odovzdávania materiálov k výberovému konaniu do 02. 06. 2014 do 15.00 h•.

Obálk v. d t' t "1 .. d l" h hád v b l' 'dV ~ OO co1.L.a y so zla os ou a ma ena ml Je not IVyc uc a zacov o I otvorene na •.•••.••:•..•..~.•..••T:T

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.



Priebeh výberového konania:
Výberové konanie prebiehalo písomnou formou a pohovorom a prezentáciou návrhu koncepcie
riadenia i rozvoja ŠJ. Uchádzači výberového konania mali stanovený čas na vyplnenie konkrétnych
otázok v teste. Členovia výberovej komisie kládli uchádzačom otázky (možno konkretizovať, aké ktorému
uchádzačovi)
................................................................................................................................. ~~~
......................................................................................... ~ ...........•...................................................

.--.- .
Po prezentáciách nasledovalo hodnotenie uchádzačov. (Odporúčame podrobne popísať spôsob výberu
kandidáta) ... ~OA.1)l(5...~\.,\l)I'l>M:QIJ ..~ ..v.R.~\i..:-P.ODt"A ..vi~-'t)\('o.v..T.~~TU..A~o.~.ne:IlL(~
· ..<J.~'TI"E.I:I.Q..~i)tlA ..r:<;.OWo:.t=~I\:: . , .

Po sčítaní a vyhodnotení výsledkov výberového konania zostavila výberová komisia poradie
uchádzačov nasledovne:
(uvedie sa titul, meno a priezvisko)

...~., '"-~\A~~ H~~.~9.1{~ .
·..a, H~.~/ ..~r.~~1)AA ~~Ollh-:- .
..~.., ..~':1.1h.I/l:.. .'P.S?J.~ k.QV/( .
.. ~.: .•. 'f>.q.. •. t11CHc\~ ..~.~~~-;l,(:Ntf. .

Podpisy členov výberovej komisie:
(uveďte titul, meno, priezvisko)

...~~:.~:t~~\H~ ..'P.O.~~l(~ .

Podpis Mr ()
::::b;::::::::
.H ......•.•. ~ ..•......

.....,j.:i)J····~·7··H.....

Predseda:

Členovia:

.. r.-M\\h- H~~~.lKOll~ .

.~1:~.~CQ~6M.ov~ .
·.IH(;.,.;P,.M!fl. ~.~~O.~Q~~ .,..-
·.€~l ~.?!r!!.~f. .

••••••••• ri'i •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Dôvody odmietnutia podpisu: :.;.:. .
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Prílohy:
Zápisnica z otvárania obálok
Vyhlásenie o mlčanlivosti
Prezenčná listina členov výberovej komisie
Prezenčná listina uchádzačov
Uznesenie zo zasadnutia výberovej komisie
Návrh na vymenovanie riaditeľa školskej jedálne

V Michalovciach dňa .....(B...R~:...~9.i-h.....

Zápisnicu vyhotovil:
(osoba poverená predsedom)

~t>.~,.~~1~ ..:ľ.~~r.~.1I.~ .
titul, meno a priezvisko
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I
ZÁPISNICA

z výberového konania na vymenovanie riadlteľa školskej jedálne

.......... ;$~1r.$tV.Ä..il~Ä~I~.:?R.\..t1t\ľ~~ ...~~~ ...y..m~tU\~.t ...t].f:t.'M.fk'J.~Y.-!t ..~

(uveďte presný názov školskej jedálne a adresu)

Dátum a spôsob vyhlásenia výberového konania: (Uveďte dátum, kedy bolo vyhlásené výberové konanie.
Uveďte aj spôsob vyhlásenia výberového konania, napr. v regionálnej televízii, v regionálnej tlači - ktorej,
v novinách, na vývesnej tabuli mesta a pod.)

- - - - - .{ - •...n~·...V:1~~~~. ~I:o\~)o:\j.~ .. ~ ..V:1H.~~"'H\S...~h\f....... ~:.9.~..~Qi~.•.~.I(~.~~;! ~s.~~..»h..v".'r':\t)\.js,::\. .T~4
...t:f.~~~.n~H~I..O~.I ..V..~Gl.O~!..We.'l ..T.~.L ..tfl~AI.O~\IJ ..~..\[..~.G~Q~l..Ha~ ..T.st..s.~T~J..-:.nISľQ,\L

I...~ ..~ ..~1~»~ .1tG;..$.ľJ.\ ..,=n~ .

Dátum a miesto konania: (Uveďte dátum, kedy sa konalo výberové konanie) v (uveďte miesto konania
výberového konania, napr. na Obecnom úrade /budove školy ...!v ).

.... ~~.~~RQ~~ ..~\'1~~\.G.. ..~ .~Hh\...O ....~~:.o.~..~Q{~ ...Y..~~~~~~. w... ~.~n.l ..t1~~HO

.... U~\.) .. V. .':1l~~~\"o~~~ ........................................................•.................................................

Pracovná pozícia obsadzovaná výberovým konaním: Výberové konanie bolo vyhlásené na vymenovanie
riaditeľa (uveďte presný názov a adresu školskej jedálne/školského zariadenia).

- ..r - - - - - - t1~~..{?K..QL.SU<'!\..~~1>h.l •.•G:..\~.. :-P.(?.l..!1f\T~~~ ..~~~ :I/ .. I1.lCJi~~.~.CH .. t ......•.. ~'1k.oVA..-30 .

Členovia výberovej komisie: (Titul, meno, priezvisko)

Predseda: I~G.,.KATJ..:~T.I~J.\..~Qv...~.O'V~ .
Členovia: f...~~~..I:\R,c;JPY.c;(IW.VA. .

... Jn'Dv. ..~~~~ ..,?~I;;Qy.c;i,~OYÁ .

....I"C;.:~\M.,,~~~ .

....)f};.~\~.Y.,~T.o.V.I.(.PV.~ .

Výberového konania sa zúčastnilo ~ (uveďte počet uchádzačov) uchádzačov.
(uveďte titul, meno, priezvisko a adresa)

......~IJ;t?,,\~.:~.~'4qllÁ..\ ..~H~\...Q.I!~.I.J9.l2QWf.M~ o!t1 .

.....~:.~.I.~~.t1~u~h. t.n.t:..Hh.l..D.vu:..i.:~El.(U.. ::W•.•~ ..t1.~I~Ho .. .5oh .
- " - - - \-fr L ..,.. ::

•••• oo~.H.. \ !...t~.:P.n.\.a~~OIl.~. O\ •••••• ~ •• 9.V~ ..t ...v:\l-lA.. HD.w..J.:.I:\ Q.. ~.I!,oo •• oo •• oo •• oo ••••••• oo. oo. oo •• oo. oo oo •• oo oo oo •• oo.

Uzávierka odovzdávania materiálov k výberovému konaniu do 02. 06. 2014 do 15.00 h..

Obálky so žiadosťou a materiálmi jednotlivých uchádzačov boli otvorené dňa ~.·.~: ..?-9.1 ilr

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.



Priebeh výberového konania:
Výberové konanie prebiehalo písomnou formou a pohovorom a prezentáciou návrhu koncepcie
riadenia i rozvoja ŠJ. Uchádzači výberového konania mali stanovený čas na vyplnenie konkrétnych
otázok v teste. Členovia výberovej komisie kládli uchádzačom otázky (možno konkretizovať, aké ktorému
uchádzačovi)
••••.•.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••.•...••••••••••.•••••..••.••..•••.•.•••••.•.••....•••.••.•••••••••••••• ....- ..•....-ra ••••••••...

Po prezentáciách nasledovalo hodnotenie uchádzačov. (Odporúčame podrobne popísať spôsob výberu
kandidáta) .. ~9l?h1)J!-S... J.O,...\o\'Dt'!),~TOU.~OM)..LJR..~€:.:~'t>.~.ri~f..E..'Q~9~..:r~T1J ..A.~~QT.~E

.... U.~7.Iol~O. :ro.t>h.I:l'h. ."'O.~~<s..~E.. .

Po sčítaní a vyhodnotení výsledkov výberového konania zostavila výberová komisia poradie
uchádzačov nasledovne:
(uvedie sa titul, meno a priezvisko)

... :1: ~~H.H .•~ ..~t\\<..O.V'; .
1"\ - ~ - -....~ w:;tU.\..\Á.~R\j::;).~~Q~~ .

'" J. r ••• 'b~" H1C,\:v..e.LJ.\ 1:1~~';Io.v.~ .

Podpisy členov výberovej komisie:
(uveďte titul, meno, priezvisko)

Predseda:
Podpis (íJ~ /J / ()
. ~~ ..~ .

:::::~«!fl/::::
·············1:~·····7·············
..... ~ .

.. .I.~Q;"•..~1'~.t:+X~-\t:...P'Q~\t...Q.y.~ .

Členovia:

..J.\~li~..)\REJ\O~~\~.O'Y.,( .

..~h'P.Y:I.~~XJ.-:. :pf.-.~o.V,(~fM.O'I/..( .

...J».~:..;:?~W'! ~~Q~9.1/~ .

.. )fh!?.\l'l.. .. J...~~T!O.V.~Q\lA .

. .. , fl .•...................•................•. o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 o ••••••••
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Prílohy:
Zápisnica z otvárania obálok
Vyhlásenie o mlčanlivosti
Prezenčná listina členov výberovej komisie
Prezenčná listina uchádzačov
Uznesenie zo zasadnutia výberovej komisie
Návrh na vymenovanie riaditeľa školskej jedálne

V Michalovciach dňa .l~.:.~.:.!;.~~.

Zápisnicu vyhotovil:
(osoba poverená predsedom)

..:p'~l}r.-...~r".:ľ.~~.\[~KOY.~ .....
titul, meno a priezvisko

... .uuuuukuuu
poitl"
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ZÁPISNICA

z výberového konania na vymenovanie riaditel'a školskej jedálne

..........~~Q(..ewJ.\.~~~ ..'P.R.I..t11\:r.~R~~ ..~v.ous...V 1!Jľrlt~~.y~t\-~.~~V.~~.:t~ .

(uveďte presný názov školskej jedálne a adresu)

Dátum a spôsob vyhlásenia výberového konania: (Uveďte dátum, kedy bolo vyhlásené výberové konanie.
Uveďte aj spôsob vyhlásenia výberového konania, napr. v regionálnej televízii, v regionálnej tlači - ktorej,
v novinách, na vývesnej tabuli mesta a pod.)- -..( ,- - -.. ~.ij.~~H.\r;. .. l.!~. ~\~ ~., .05.,.2D.~.•..~V.~~\;.:;l"E.bI.\i...V:!~ROl./E.. KOWAWIG...IiA ..vnAOOta."ll"AJ!:IJW
...tfE~:th..hlCliA~'f I!.~Q,.\o.~Ula"".l.J'-Äc:;.l..tf(CI:IÁI.OUCAl-I'1 ..V.R~QJOHf.\J..W~"J..TE.~V@L.Hf'e>'iQ..\L

- I... ~ .. \ICI.\i.~..e.TJZAt-!I4G.. . tfti..'O.T A.. J:UCI;{h,~Ck.. .

Dátum a miesto konania: (Uveďte dátum, kedy sa konalo výberové konanie) v (uveďte miesto konania
výberového konania, napr. na Obecnom úrade /budove školy ..'; v ).
... Iľ.1.e:e.Q.O\J.I>i:.~0\-1A\:l.~t;.. ..~ .. Koj,v.,I,..Q .. .l8.,.o.G .. aQ.1* .. U.. ~~A~~I.:. ..hlA:ffi,l~hi.Jt.<=..~TI$.~o
..D.cv....UU.. II...tfl ~~<..o.V.~., .

Pracovná pozícia obsadzovaná výberovým konaním: Výberové konanie bolo vyhlásené na vymenovanie
riaditeľa (uveďte presný názov a adresu školskej jedálne/školského zariadenia).

..... - - - u '- .11\,. , ,.Ir., .- 10.. .Q~g,...~It(.>.....~l)A...L&.\-l...~.tU... ".l~ ľE.~L.<G.~...5~ .. 'N.. t1!~.~l...a1I.~~. f' .~~UWNA ..J.-.J. ••••••••.

Členovia výberovej komisie: (Titul, meno, priezvisko)

Predseda: II:.lG.,.~1"f...ro:~.:P.O.~U'O.VÁ .
Členovia: h..~."~..~~\i;..):\'OlJ~lu...o.VÄ: .

... .~Y.\'D.I(';,..~Th.. p.b.CO.V~Ik.ou~ .

.... 1l~~ ~~~ .. ~l-lO~OVÁ .

.... .J:::u:OO~~VI.\..~l:tt.1K Ro.VÄ. .

Výberového konania sa zúčastnilo ~ ......• (uveďte počet uchádzačov) uchádzačov.
(uveďte titul, meno, priezvisko a adresa)

........ ~b.R-T.U"..\<.IJZE.~.,. .. ttlCJ:f.,M.o~.~ ../..~VSR\~~. ~ .

....... .,*.t1tc •.v.~..'ľ.'.Q.1.~~v..~vE", t:1.l~H!>LO.VCSr. ;:r~.~..\{QW= 1:\a .. ~ .

...... .1~.c:...~I.OJAEu....l:t~~,~,:~O~.,. !1/Cl(A.lJ:>."'~'I'~ m;,... ;:l,lLEhJ.l.l.C~~Q..5.~ .

Uzávierka odovzdávania materiálov k výberovému konaniu do 02. 06. 2014 do 15.00 h..

Obálky so žiadosťou a materiálmi jednotlivých uchádzačov boli otvorené dňa .....O'ff.,.9.~r.,@9~
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.



Priebeh výberového konania:
Výberové konanie prebiehalo písomnou formou a pohovorom a prezentáciou návrhu koncepcie
riadenia i rozvoja ŠJ. Uchádzači výberového konania mali stanovený čas na vyplnenie konkrétnych
otázok v teste. Členovia výberovej komisie kládli uchádzačom otázky (možno konkretizovať, aké ktorému
uchádzačovi)

.............................................. '

................................................................................................. '

... ..,..,... .
Po prezentáciách nasledovalo hodnotenie uchádzačov. (Odporúčame podrobne popísať spôsob výberu
kandidáta) ... ~8J~\I,;. .. ~ ..M·n~!l)A7.Q!,J .. ~LO'.f.)RČEJ.!Ii:..'P.01).c::A ci~o\.l.:T6.'e~lU ..A.~·J:I.Q~QTG:I-tIA
...Ue.1WE.I:\.a ..~J.... ..~.~1:C1s: .

Po sčítaní a vyhodnotení výsledkov výberového konania zostavila výberová komisia poradie
uchádzačov nasledovne:
(uvedie sa titul, meno a priezvisko)

.....1: tfh~T.\\'lI u..uZEL. .- ~---....~.•.....~H\L..Ih...:?n.\,~s:A~.VJ.... .

.... ~ .•.....~~ .. ):f.{CH~G.Ij,....)1~~::).QVÁ. .

Podpisy členov výberovej komisie:
(uveďte titul, meno, priezvisko)

Predseda:
Podpis a ili n
. ~ ..~ .

n~C;;;;;. V#..~.f.;; .
············I·r··························
········i···~h-j) .

·V
'1'~tA. ~'::;. .

....l~w."".\hh.1:~~l~ ..:?QL,.~v...QU~ .

Členovia:

~ - -- -...... 1~~ \-U~~I:\o.vCJ.u..av.~ .

.~1).\r •.26A1~ .."ľ!\Co.V.<tll.<.O.v~ .

...\~G.::~I'!-l~~..::Jt\hl~QUi .
c: ~.:r - -.... v.~.~\.J..\lh \~tfAR..O'VA .

.........-.1 oo,

......•..•..•..........................................................................................................................................................
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Prílohy:
Zápisnica z otvárania obálok
Vyhlásenie o mlčanlivosti
Prezenčná listina členov výberovej komisie
Prezenčná listina uchádzačov
Uznesenie zo zasadnutia výberovej komisie
Návrh na vymenovanie riaditel'a školskej jedálne

V Michalovciach dňa .....{~LO'~....~Q.i~ ....

Zápisnicu vyhotovil:
(osoba poverená predsedom)

...~y.\'b.v:-....1)~iTf...:ľ",C:o.v. Č.l~QU.(
titul, meno a priezvisko
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