Dôvodová správa
Dňom 30. júna 2009 sa v dôsledku odchodu PhDr. Jozefa Lapšanského PhD. z funkcie
riaditeľa Spišského osvetového strediska v Spišskej Novej Vsi uvoľnilo funkčné miesto
riaditeľa. V súlade so zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov
v znení neskorších právnych úprav a ustanovenia § 5 ods. 2, písm. b zákona č. 61/2000 Z. z.
o osvetovej činnosti vyhlásil predseda Košického samosprávneho kraja konkurz na obsadenie
funkcie riaditeľa osvetového strediska. Do konkurznej komisie vymenoval: Ing. Emila
Ďurovčíka - podpredsedu KSK, Mgr. art. Ľubicu Blaškovičovú - predsedníčku kultúrnej
komisie Z KSK, Ing. Ondreja Bernáta - zástupcu riaditeľky Ú KSK, PhDr. Jána Voľnéhoprimátora mesta Spišská Nová Ves a Mgr. Helgu Tomondiovú - zástupkyňu riaditeľky
Krajského osvetového strediska v Košiciach.
Do konkurzu, ktorý sa uskutočnil dňa 11. 8. 2009 sa prihlásili štyria uchádzači, ktorí spĺňali
zriaďovateľom stanovené kvalifikačné požiadavky a kritéria. Konkurzná komisia vyhodnotila
predložené písomné materiály a osobne prezentované koncepčné zámery rozvoja strediska a
odporučila predsedovi KSK predložiť do Zastupiteľstva KSK návrh na vymenovanie
Ing. Miloslava Polomského do funkcie riaditeľa Spišského osvetového strediska v Spišskej
Novej Vsi.
Ing. Miloslav Polomský je absolventom Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre, odbor
mechanizácia. Po absolvovaní vysokoškolského vzdelania v rokoch 1983-1985 pôsobil ako
technik závodu ŠM š.p. v Spišskej Novej Vsi, v rokoch 1985 – 1998 prešiel rôznymi
pracovnými zaradeniami Slovenskej poisťovne a.s. Bratislava - v pobočke v Spišskej Novej
Vsi, z toho 6 rokov vykonával funkciu námestníka riaditeľa. Od roku 1999 do roku 2005
pôsobil ako riaditeľ agentúry Kooperatívy a.s. Bratislava v Košiciach a od roku 2005 doposiaľ
je manažérom M. I. G. Slovakia, Bratislava.
Má bohaté manažérske a riadiace skúsenosti, dobré výsledky dosahuje v oblasti
marketingu a projektového manažmentu. Počas štúdií, základnej vojenskej služby i popri
zamestnaní aktívne pôsobil a pôsobí ako dobrovoľný spolupracovník v kultúre, najmä
v záujmovo-umeleckej oblasti. Má skúsenosti s organizovaním kultúrnych podujatí
a preukázal všeobecný kultúrny rozhľad. Dlhodobo sa angažoval ako predseda odborovej
organizácie Slovenskej poisťovne pobočky SNV, bol členom Dozornej rady Slovenskej
poisťovne za pobočku SNV, v súčasnosti pôsobí ako predseda Spoločenstva vlastníkov bytov.
So zreteľom na uvedené predpokladáme, že navrhovaný bude zárukou úspešného
plnenia úloh strediska a prínosom pre rozvoj kultúry kraja.

Košice, 11. 8. 2009
Spracovali: PhDr. Marta Čiderová, referent odboru kultúry
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