Dôvodová správa
k vymenovaniu riaditeľa Bábkového divadla v Košiciach.

K termínu 31. decembra 2009 požiadala o uvoľnenie z funkcie štatutárneho zástupcu
Bábkového divadla v Košiciach pani Mgr. Katarína Hegedüsová z dôvodu odchodu do
starobného dôchodku. Vedením organizácie až do úspešného ukončenia konkurzného konania
na obsadenie funkcie riaditeľa organizácie bol poverený Mgr. Ivan Sogel, ktorý v divadle
zároveň vykonáva funkciu umeleckého šéfa.
V súlade so zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov a na základe § 5 zákona č. 384/1997 Z.z o divadelnej činnosti v znení
neskorších predpisov vyhlásil predseda KSK konkurz na obsadenie funkcie riaditeľa
Bábkového divadla, ktorý sa uskutočnil dňa 4.novembra 2010.
Do konkurznej komisie boli predsedom KSK menovaní: Ing. Emil Ďurovčíkpodpredseda KSK, PhDr. Jana Kovácsová - vedúca odboru kultúry a CR, Mgr. art. Ľubica
Blaškovičová - členka Kultúrnej komisie Zastupiteľstva KSK, Mgr. Peter Himič - riaditeľ
Štátneho divadla v Košiciach a Mgr. Peter Čisárik - riaditeľ Školy úžitkového výtvarníctva
v Košiciach.
Na základe zverejneného oznamu v denníku Korzár a na webovej stránke Úradu KSK
sa do konkurzu prihlásilo celkom 6 uchádzačov, ktorí splnili všetky kritériá stanovené
v konkurzných podmienkach. Na základe písomného oznámenia od konkurzu odstúpil
uchádzač PhDr. Ľubomír Šárik. Dvaja ďalší uchádzači sa na konkurzné konanie nedostavili z
osobných dôvodov. Samotného konkurzu dňa 4.11. 2010 sa zúčastnili len traja uchádzači.
Všetci členovia konkurznej komisie sa zhodli v názore, že pán Mgr. Pavol Hrehorčák má
z prihlásených uchádzačov najlepšie predpoklady na výkon riadiacej a organizátorskej práce
v podmienkach danej organizácie a odporučili predsedovi KSK predložiť na rokovanie
Zastupiteľstva KSK návrh na jeho vymenovanie do funkcie riaditeľa Bábkového divadla
v Košiciach k 1. 1. 2011.
Pán Mgr. Pavol Hrehorčák sa narodil dňa 19. 11. 1982 vo Veľkých Kapušanoch. Má
ukončené vysokoškolské vzdelanie na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v odbore
dejepis - estetika. Po ukončení štúdia v roku 2006 nastúpil do Štátneho divadla v Košiciach,
kde pracoval ako produkčný baletu a od roku 2008 ako asistent réžie. Pán Hrehorčák má
skúsenosti predovšetkým v oblasti organizácie a zabezpečenia divadelnej produkcie baletnej
zložky i v oblasti prípravy a spracovania projektovej a grantovej dokumentácie na
predkladanie žiadostí o získanie mimorozpočtových finančných prostriedkov. Menovaný má
dobré osobnostné i odborné predpoklady pre kvalitný výkon funkcie riaditeľa Bábkového
divadla v Košiciach.

V Košiciach dňa 5. novembra 2010
Spracoval: Mgr. Milan Biath
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