Dôvodová správa
Uznesením č. 522/2008 Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja dňa 27. 10. 2008
zriadilo s účinnosťou od 1. 1. 2009 príspevkovú organizáciu Kultúrne centrum Abova
v Bidovciach. V súlade so zákonom č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov
v znení neskorších predpisov a ustanovením § 5 ods. 2 písm. b) zákona č. 61/2000 Z.z.
o osvetovej činnosti v znení neskorších predpisov vyhlásil predseda Košického
samosprávneho kraja konkurz na obsadenie funkcie riaditeľa kultúrneho centra. Do
konkurznej komisie predseda KSK vymenoval: Ing. Emila Ďurovčíka - podpredsedu KSK,
Mgr. art. Ľubicu Blaškovičovú - predsedníčku komisie kultúry pri Zastupiteľstve KSK,
Ing. Ondreja Bernáta - zástupcu riaditeľky Úradu KSK, PhDr. Janu Kovácsovú - vedúcu
odboru kultúry Úradu KSK a Michala Rečka - predsedu Združenia obcí Košice – okolie. Do
konkurzu, ktorý sa uskutočnil dňa 24. 11. 2008 boli zaradené dve uchádzačky, ktoré spĺňali
zriaďovateľom stanovené kvalifikačné požiadavky a kritéria.
Konkurzná komisia
vyhodnotila predložený písomný a osobne prezentovaný návrh koncepčných zámerov rozvoja
a riadenia kultúrneho centra a odporučila predsedovi KSK predložiť do zastupiteľstva návrh
na vymenovanie Mgr. Renáty Kočišovej, PhD. do funkcie riaditeľky Kultúrneho centra
Abova v Bidovciach.
Pani Mgr. Renáta Kočišová, PhD. má vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v odbore
hudobnej vedy. Od roku 1993 do roku 2000 pôsobila ako dramaturgička opery v Štátnom
divadle Košice, v období rokov 2000 – 2005 bola referentkou obchodnej činnosti v Muzicfore
Bratislava a od roku 2007 vykonáva funkciu metodik – manažér Krajského osvetového
strediska v Košiciach. Ďalšie vzdelávanie absolvovala v oblasti pedagogickej spôsobilosti pre
hudobnú výchovu a počítačové zručnosti. Externe pôsobila ako redaktorka denníka Korzo
Košice, pedagóg Konzervatória Košice a moderátorka Slovenského rozhlasu s.r.o., štúdio
Košice. So zreteľom na doterajšie pracovné skúsenosti, prehľad v oblasti kultúry
a dosiahnutú odbornú kvalifikáciu predpokladáme, že navrhovaná bude zárukou úspešného
plnenia poslania kultúrneho centra.

Košice 25. 11. 2008
Spracovali : PhDr. Jana Kovácsová, vedúca odboru kultúry
PhDr. Marta Čiderová, referent odboru kultúry
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