Dôvodová správa
Uznesením č. 523/2008 Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja dňa
27. 10. 2008 zriadilo s účinnosťou od 1. 1. 2009 príspevkovú organizáciu Kultúrne centrum
Údolia Bodvy a Rudohoria v Moldave nad Bodvou. 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 Ing. Evu Paulinskú – prednostku
Mestského úradu v Moldave nad Bodvou. Do konkurzu, ktorý sa uskutočnil dňa 24. 11. 2008
bol zaradený jeden uchádzač, ktorý spĺňal zriaďovateľom stanovené kvalifikačné požiadavky
a kritéria. Konkurzná komisia vyhodnotila predložený písomný a osobne prezentovaný návrh
koncepčných zámerov rozvoja kultúrneho centra a odporučila predsedovi KSK predložiť
zastupiteľstvu návrh na vymenovanie Michala Kupca do funkcie riaditeľa Kultúrneho centra
Údolia Bodvy a Rudohoria v Moldave nad Bodvou.
Pán Michal Kupec má vysokoškolské vzdelanie v odbore tanečný pedagóg. Od roku
1991 – 2004 pracoval vo výrobnej sfére v Družbyte Košice, v Refraku s.r.o. a USS Košice.
Od roku 2007 vykonáva funkciu metodik – manažér Krajského osvetového strediska
v Košiciach. Ďalšie vzdelávanie absolvoval v oblasti počítačových zručností. Od roku 1987
pôsobil externe ako asistent vedúceho folklórneho súboru Ilosvai vo Veľkej Ide, od roku 1993
až doposiaľ je jeho vedúcim. Je choreografom a organizátorom folklórnych podujatí a táborov
tradičnej kultúry, umeleckým vedúcim Folklórneho súboru Kelepelök v Buzici, autorom
a realizátorom úspešných projektov. Individuálne a s kolektívom súboru Ilosvai získal mnohé
významné ocenenia na súťažiach a prehliadkach v SR i v zahraničí. Aktívne pôsobí v treťom
sektore a to v Odbornom fóre vedúcich folklórnych súborov Slovenska, vo Folklórnom
združení Martina Györgyho v Maďarsku a je členom Krajského poradného zboru pre folklór
pri KOS Košice. So zreteľom na doterajšie skúsenosti v oblasti tradičnej ľudovej kultúry,
kultúry národnostných menšín, aktivitám v treťom sektore a znalosťou kultúrnych tradícií
v danom regióne je menovaný dostatočnou zárukou úspešného rozvoja kultúrneho centra
a plnenia jeho poslania.

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