
Zápisnica  
z výberového konania na pozíciu pedagogický asistent  

konaného dňa 28. 12. 2020 

 

Prítomní:   Mgr. Alžbeta Tamásová, PaedDr. Kvetoslava Kostyánszka, Mgr. Peter Šujanský 

 

 

Na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č.45, uverejnenej vo vestníku Vlády 

SR dňa 17.12.2020 a príkazu primátora mesta s účinnosťou od 19.12.2020 vstup do 

vnútorných priestorov budovy sa umožňuje len osobám, ktoré vybavujú pohreb pre 

zosnulého alebo uzavretie manželstva. Z tohto dôvodu výberové konanie na pozíciu 

pedagogického asistenta do MŠ sa konalo bez účasti uchádzačiek. 

 

 

Program:   

1. Otvorenie  

2. Určenie objektívnych kritérií na výber uchádzačky na pozíciu pedagogického 

asistenta do MŠ  

3. Vyhodnotenie  

4. Záver 

 

k bodu 1 

 

       Mgr. Alžbeta Tamásová, vedúca odboru školstva MsÚ v Rožňave  otvorila a viedla 

výberové konanie, ktoré bolo uskutočnené na základe voľného pracovného miesta na pracovnú 

pozíciu: pedagogický asistent. Na 1 pracovnú pozíciu pedagogický asistent sa prihlásilo 5 

uchádzačiek. Všetky splnili kvalifikačné predpoklady pre materské školy v zmysle zákona 

MŠVVaŠ SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch 

a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č.1/2020 

Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov, účinnej od 

15.1.2020 resp. 1 uchádzačka ešte nemá ukončené štúdium / skončiť by mala v júni 2021.         

 

K bodu 2 

 

       Na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č.45, uverejnenej vo vestníku 

Vlády SR dňa 17.12.2020 a príkazu primátora mesta Rožňava, uchádzačky nemohli fyzicky sa 

zúčastniť na výberovom konaní a preto výberová komisia určila nasledovné kritéria na výber 

pedagogického asistenta: 

1. Splnenie kvalifikačných predpokladov v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č.1/2020 Z. 

z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov, 

2. Dĺžka odbornej praxe  / v uvedenom odbore resp. v odbore príbuznom / 

3. Predloženie požadovaných dokladov / žiadosť, doklad o vzdelaní, profesijný 

životopis – Europass, žiadosť o výpis z registra trestov, potvrdenie o telesnej a duševnej 

spôsobilosti / 



K bodu 3 

Členovia výberovej komisie odkontrolovali predložené doklady uchádzačiek a na základe 

určených kritérií určili nasledovné poradie uchádzačiek /viď. Príloha č. 1/: 

1. Mgr. Renáta Csavnická 

2. Bc. Renáta Urbančíková 

3. Judita Fodorová 

4. Stella Slavomíra Jaklovská 

5. Mára Szabová 

 

K bodu 4 

Uchádzačkám o zamestnanie bude oznámený výsledok telefonicky resp. poštou.  

V závere sa predsedníčka výberovej komisie, Mgr. Alžbeta Tamásová  poďakovala prítomným  

za účasť. 

 

 

Podpisy členov pracovnej skupiny:      

 

  

Mgr. Alžbeta Tamásová      ................................................................ 

 

PaedDr. Kvetoslava Kostyánszka                   .................................................................. 

 

Mgr. Peter Šujansky                           ............................................................... 

 
 

               

Zápisnicu napísala: PaedDr. Kvetoslava Kostyanszká 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


