
Informácia o priebehu výberových konaní vyhlásených mestom Sereď  
na pozície riaditeľov škôl 

 
V tomto roku dňom 30. 06. 2014 uplynie funkčné obdobie  

- riaditeľa Základnej školy Juraja Fándlyho, ul. Fándlyho č. 763/7A, 926 01 Sereď,   
- riaditeľky Materskej školy Ul. D. Štúra č. 2116/36. 926 01 Sereď,    
- riaditeľky Materskej školy Komenského ul. č.1137/37, 926 01 Sereď  a 
- riaditeľky Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa, Komenského ul. 

1136/36, 926 01 Sereď. 
 
Mesto Sereď ako zriaďovateľ týchto škôl v súlade s platnou legislatívou vyhlásilo výzvy na 
predkladanie žiadostí na zaradenie do výberových konaní na pozície riaditeľov škôl dňa 27. 
03. 2014 zverejnením na úradnej tabuli mesta, školskej informačnej tabuli mesta pred OD 
Jednota, na www.sered.sk,   http://www.novinky.sered.sk/ a na webovej stránke Okresného 
úradu Trnava, odboru školstva.  
Komisiou pre výber uchádzačov je príslušná rada školy, ktorá uskutočňuje výberové konanie 
a predkladá zriaďovateľovi návrh na vymenovanie úspešného kandidáta do funkcie riaditeľa 
školy. Tento návrh je pre zriaďovateľa záväzný. Preto sa 02. 04. 2014 na MsÚ uskutočnilo 
stretnutie predsedov rád škôl, na ktorom boli oboznámení s kompetenciami, úlohami a 
povinnosťami rád škôl. Prevzali metodický materiál upravujúci priebeh výberového konania. 
 
Termín na doručenie žiadostí na zaradenie do výberového konania bol stanovený na 25. 04. 
2014. V stanovenom termíne bolo do podateľne MsÚ doručených  

- na riaditeľa ZŠ Juraja Fándlyho 2 žiadosti, 
- na riaditeľa MŠ Ul. D. Štúra 1 žiadosť, 
- na riaditeľa MŠ Komenského ul. 1 žiadosť a  
- na riaditeľa  ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa 2 žiadosti. 

 
Otváranie obálok a kontrola predložených dokumentov sa uskutočnili 29. 04. 2014 za účasti 
predsedov rád škôl, ktorým po skontrolovaní náležitostí boli  žiadosti so všetkými prílohami 
odovzdané. Predsedovia rád škôl pozvali na výberové konania uchádzačov, ktorí splnili 
zákonom stanovené požiadavky. (1 uchádzač nesplnil požiadavku dĺžky pedagogickej praxe). 
 
19. 05. 2014 sa uskutočnilo výberové konanie na funkciu riaditeľa ZŠ Juraja Fándlyho. Na 
základe výsledkov výberového konania bol zriaďovateľovi doručený návrh rady školy na 
vymenovanie PaedDr. Jaroslava Čomaja  za riaditeľa školy.                                                 

20. 05. 2014 sa uskutočnilo výberové konanie na funkciu riaditeľa MŠ Ul. D. Štúra, na 
základe výsledkov výberového konania bol zriaďovateľovi doručený návrh rady školy na 
vymenovanie Beaty Lukáčovej za riaditeľku školy.  

21. 05. 2014 sa uskutočnilo výberové konanie na funkciu riaditeľa MŠ Komenského ul. Na 
základe výsledkov výberového konania bol zriaďovateľovi doručený návrh rady školy na 
vymenovanie Bc. Ivety Fraňovej za riaditeľku školy.  

22. 05. 2014 sa uskutočnilo výberové konanie na funkciu riaditeľa ZUŠ Jána Fischera-
Kvetoňa. Na základe výsledkov výberového konania bol zriaďovateľovi doručený návrh rady 
školy na vymenovanie Dagmar Šajbidorovej za riaditeľku školy.  

Všetci vyššie uvedení budú dňom 01. 07. 2014 zriaďovateľom menoví do funkcie riaditeľov 
na päťročné funkčné obdobie.   
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