Dôvodová správa
Návrh na vymenovanie riaditeľa zariadenia VIA LUX – Domov sociálnych služieb a zariadenie
pre seniorov do funkcie
Zariadenie sociálnych sluţieb VIA LUX – Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov so
sídlom v Košiciach , Andraščíkova 2 (ďalej len „zariadenie VIA LUX“) je rozpočtovou organizáciou
Košického samosprávneho kraja (ďalej len „KSK“), ktoré bolo dňom 01. januára 1991 zriadené ako
Domov dôchodcov Okresným úradom Košice – mesto. Podľa zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode
niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších
predpisov sa s účinnosťou od 01. Júla 2002 stal zriaďovateľom Domova dôchodcov a domova
sociálnych sluţieb Košický samosprávny kraj.
Zariadenie VIA LUX poskytuje za podmienok ustanovených zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
sluţbách v znení neskorších predpisov nasledovné druhy sociálnych sluţieb, a to v rámci celoročnej
pobytovej formy:
- Domov sociálnych sluţieb (kapacita 100 miest),
- Zariadenie pre seniorov (kapacita 110 miest),
- Špecializované zariadenie (kapacita 40 miest).
Bývalá riaditeľka zariadenia VIA LUX Ing. Nadeţda Mudráková poţiadala predsedu KSK
o uvoľnenie z funkcie riaditeľky zariadenia VIA LUX k 31. 08. 2018. Ţiadosti bolo vyhovené
a dňom 01. 09. 2018 bola poverená riadením zariadenia VIA LUX PhDr. Kristína Cibríková,
vedúca špecializovaného zariadenia v tomto zariadení, a to na dobu do vymenovania riaditeľa
zariadenia VIA LUX Zastupiteľstvom KSK.
Za účelom obsadenia pozície riaditeľa zariadenia VIA LUX predseda KSK vyhlásil 1. 10. 2018
výberové konanie v súlade so zákonom č. 302/2001 Z. z. a zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo
verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Do výberového konania sa prihlásii 7 uchádzači,
ktorí po kontrole doručených ţiadostí splnili stanovené kritéria a boli pozvaní na výberové konanie.
Výberové konanie sa uskutočnilo dňa 22. 11. 2018 na Úrade KSK a zúčastnili sa ho všetci pozvaní
kandidáti.
Výberové konanie pozostávalo z ústnej časti, a to z osobnej prezentácie kandidáta, prezentácie
vypracovaného projektu smerovania zariadenia a odpovedí na otázky členov výberovej komisie.
Komisia určila poradie prvých troch uchádzačov. Na základe zhodnotenia profesionálnych
a odborných skúseností ďalších prihlásených uchádzačov, ktorí sa umiestnili do tretieho miesta, budú
títo po vzájomnej komunikácii zariadení do pozície zástupcu riaditeľa alebo vedúcich jednotlivých
častí zariadenia, ktoré poskytujú sociálne sluţby v zariadení pre seniorov, špecializovanom zariadení
a domove sociálnych sluţieb.
Menovaný JUDr. Vojtech Hintoš v plnom rozsahu spĺňa kvalifikačné a osobnostné predpoklady pre
výkon funkcie riaditeľa zariadenia VIA LUX. JUDr. Vojtech Hintoš má právnické vzdelanie druhého
stupňa a je skúsený manaţér s viac ako 20 ročnou riadiacou praxou.
Spracoval: Mgr. Révajová-Bujňáková, OSV
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