Dôvodová správa
k vymenovaniu riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického
samosprávneho kraja
V súlade s § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov bolo zriaďovateľom vypísané výberové konanie na obsadenie funkcie
riaditeľa 9 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, ktoré
bolo spolu so stanovenými podmienkami zverejnené na webovej stránke Úradu Košického
samosprávneho kraja a v denníkoch s regionálnou pôsobnosťou.
Do výberového konania sa v stanovenom termíne do 31. 12. 2019 prihlásilo spolu 28
uchádzačov nasledovne:
IDEA – Domov sociálnych služieb Prakovce – 3 uchádzači,
HARMONIA – Domov sociálnych služieb, zariadenie podporovaného bývania a zariadenie
pre seniorov, Strážske – 3 uchádzači,
LUMEN - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb,
Trebišov – 4 uchádzači,
ONDAVA – Domov sociálnych služieb, Rakovec nad Ondavou – 5 uchádzačov,
LÚČ – Domov sociálnych služieb, Šemša – 3 uchádzači,
Spišské osvetové stredisko, Spišská Nová Ves – 1 uchádzač,
Zemplínske múzeum, Michalovce – 2 uchádzači,
Hvezdáreň, Michalovce – 2 uchádzači,
Správa majetku Košického samosprávneho kraja – 5 uchádzačov.
Dňa 11. 2. 2020 sa konalo na Úrade Košického samosprávneho kraja výberové konanie, na
ktorom sa zúčastnilo 18 uchádzačov z 28 prihlásených.
Výberovým konaním sa overovali odborné znalosti uchádzačov, všeobecný prehľad, tvorivé
a analytické myslenie, manažérske predpoklady, verbálny prejav a osobnostné predpoklady na
výkon obsadzovanej riadiacej pozície. Výberové konanie pozostávalo z písomnej a ústnej
časti. V písomnej časti účastníci absolvovali odborný test z príslušnej oblasti, boli
anonymizovaní, každý účastník mal pridelené osobné číslo, pod ktorým vystupoval a pod
ktorým boli zverejnené výsledky písomnej časti výberového konania. Hranica úspešnosti
v písomnej časti a možnosti absolvovať ústnu časť výberového konania bola 70%.
Pred odbornú komisiu v ústnej časti výberového konania predstúpilo 10 úspešných
uchádzačov nasledovne:
Organizácia
IDEA – Domov sociálnych služieb
Prakovce
HARMONIA – Domov sociálnych služieb,
zariadenie podporovaného bývania
a zariadenie pre seniorov, Strážske
LUMEN - Špecializované zariadenie,
zariadenie pre seniorov a domov sociálnych
služieb, Trebišov
ONDAVA – Domov sociálnych služieb,
Rakovec nad Ondavou
LÚČ – Domov sociálnych služieb, Šemša
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Meno a Priezvisko uchádzača
Mgr. Jolana Pisková
Mgr. Viera Dzurjašková
Mgr. Ján Lukáč
PaedDr. Štefan Čarný
PhDr. Marianna Ščerbáková
RNDr. Tibor Klema

Spišské osvetové stredisko, Spišská Nová Uchádzačka v písomnej časti
Ves
neuspela
Zemplínske múzeum, Michalovce
Mgr. Stanislava Rovňáková
Hvezdáreň, Michalovce
Ing. Beáta Polláková
RNDr. Zdeněk Komárek
Správa majetku Košického samosprávneho Mgr. Vladimír Milistenfer
kraja
Ústna časť výberového konania prebiehala prezentáciou účastníka pred 5 – člennou odbornou
komisiou.
Pre sociálne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja bola
predsedom KSK menovaná komisia v zložení:
Ing. Juraj Ďorko – riaditeľ Úradu KSK
JUDr. Jarmila Zvarová – vedúca Právneho a personálneho oddelenia Úradu KSK
Mgr. Zuzana Nemcová – vedúca Odboru sociálnych vecí Úradu KSK
MUDr. Iveta Fulková – poslankyňa Zastupiteľstva KSK
Ing. Pavel Slaninka – vedúci Odboru sociálnych vecí Úradu Prešovského samosprávneho
kraja
Pre kultúrne organizácie bola predsedom KSK menovaná komisia v zložení:
JUDr. Boris Bilčak – riaditeľ kancelárie predsedu KSK
Mgr. Jarmila Závodská – právnička Právneho a personálneho oddelenia Úradu KSK
PhDr. Jana Knežová, PhD. – vedúca Odboru kultúry Úradu KSK
Rastislav Javorský – poslanec Zastupiteľstva KSK
PhDr. Dalibor Mikulík – riaditeľ Ľubovnianskeho múzea
Pre Správu majetku KSK bola predsedom KSK menovaná komisia v zložení:
JUDr. Boris Bilčak – riaditeľ kancelárie predsedu KSK
Mgr. Jarmila Závodská – právnička Právneho a personálneho oddelenia Úradu KSK
Ing. Darina Šebeňová – vedúca Odboru správy majetku KSK
MUDr. Marián Hojstrič – poslanec Zastupiteľstva KSK
Ing. Vladimír Grešš – vedúci Odboru financií Úradu Prešovského samosprávneho kraja
Každý člen výberovej komisie hodnotil účastníkov samostatne a po sčítaní hlasov všetkých
členov výberovej komisie bolo potrebné, aby účastník k úspešnosti získal 70% všetkých
možných bodov členov výberovej komisie.
Ústna časť výberových konaní bola verejná, vysielaná on line prenosom na webe Košického
samosprávneho kraja a verejnosti bolo umožnené položiť kandidátovi otázky, na ktoré
uchádzač pred odbornou komisiou v poslednej časti svojej prezentácie odpovedal.
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Výberové komisie na základe výsledkov písomnej a ústnej časti výberového konania
odporúčajú Zastupiteľstvu Košického samosprávneho kraja vymenovať do funkcie riaditeľa
úspešných uchádzačov:

Organizácia

Meno a Priezvisko uchádzača

IDEA – Domov sociálnych služieb
Prakovce

Mgr. Jolana Pisková

HARMONIA – Domov sociálnych služieb,
zariadenie podporovaného bývania
a zariadenie pre seniorov, Strážske
LUMEN - Špecializované zariadenie,
zariadenie pre seniorov a domov sociálnych
služieb, Trebišov

Mgr. Viera Dzurjašková
PaedDr. Štefan Čarný

ONDAVA – Domov sociálnych služieb,
Rakovec nad Ondavou

výberové konanie neúspešné

LÚČ – Domov sociálnych služieb, Šemša

RNDr. Tibor Klema

Spišské osvetové stredisko, Spišská Nová
Ves

výberové konanie neúspešné

Zemplínske múzeum, Michalovce

Mgr. Stanislava Rovňáková

Hvezdáreň, Michalovce

Ing. Beáta Polláková

Správa majetku Košického samosprávneho
kraja

Mgr. Vladimír Milistenfer

V Košiciach 19. 02. 2020
Spracoval: JUDr. Boris Bilčak
Mgr. Andrea Gajdošová
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