Dôvodová správa
Predkladaný návrh uznesenia na zmenu názvu a spôsobu financovania Krajského
osvetového strediska je legislatívnym zavŕšením procesu transformácie Krajského osvetového
strediska a vychádza z uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 102/2010
zo dňa 28. júna 2010, v ktorom Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja schválilo
návrh postupných krokov vedúcich k tomuto cieľu. V období od júla 2010 sa uskutočnili
všetky plánované kroky transformácie, hlavná činnosť Krajského osvetového strediska ako
osvetového zariadenia sa zredukovala, posilnila sa činnosť metodická a koordinačná
a vytvorilo sa a následne rozšírilo oddelenie Terra Incognita, ktoré v spolupráci s Agentúrou
na podporu regionálneho rozvoja a ďalšími aktérmi realizuje program Terra Incognita podľa
schváleného akčného plánu s vyčlenením účelovo určených finančných prostriedkov. Vytvoril
sa samostatný účet na tento program a pripravená je aj nová zriaďovacia listina tejto
organizácie. Posledným krokom plnenia tohto zámeru je prijatie uznesenia potrebného
k vykonaniu legislatívnych zmien. Od 1. 1. 2011 sa názov organizácie mení na Kultúrne
centrum Košického samosprávneho kraja a spôsob financovania sa mení z rozpočtovej
organizácie na príspevkovú organizáciu.
K termínu 31. august 2010 požiadala o uvoľnenie z funkcie štatutárnej zástupkyne
Krajského osvetového strediska v Košiciach PhDr. Eleonóra Kovalčíková. Na uvoľnenú
funkciu vyhlásil predseda Košického samosprávneho kraja konkurz, ktorého podmienky boli
zverejnené v regionálnej tlači, na webovom portáli stránke KSK a na internetovej stránke
www.profesia.sk. V stanovenej lehote sa do konkurzu prihlásilo celkom 6 uchádzačov,
z ktorých len 5 splnilo požadované kritériá. Konkurzné konanie sa uskutočnilo
dňa 29.júla 2010. Do konkurznej komisie boli predsedom KSK vymenovaní: Ing. Emil
Ďurovčík - podpredseda KSK, Ing. Ondrej Bernát - riaditeľ Úradu KSK, Ing. Imrich Fülöp
- zástupca riaditeľa Úradu KSK, PhDr. Jana Kovácsová - vedúca odboru kultúry
a cestovného ruchu a Ing. Milan Géci - predseda Kultúrnej komisie Zastupiteľstva KSK.
Komisia posúdila jednotlivých uchádzačov a po zohľadnení nárokov na kvalifikačné
predpoklady, odbornú a riadiacu prax a manažérsku prípravu neodporučila vymenovať
do uvedenej funkcie ani jedného z prihlásených uchádzačov a odporučila predsedovi KSK
vyhlásiť nový konkurz.
Dňa 18. 10. 2010 bol v denníku Korzár a na webovom portáli KSK uverejnený
opakovaný inzerát o vyhlásení konkurzu na obsadenie funkcie riaditeľa Krajského osvetového
strediska v Košiciach. V stanovenom a následne predĺženom termíne sa do konkurzu
prihlásila len jedna uchádzačka (Ing. Lívia Kratochvílová). Jej spôsobilosť na výkon tejto
funkcie bola preverená formou konkurzného pohovoru za prítomnosti pána predsedu KSK
JUDr. Zdenka Trebuľu, riaditeľa Úradu KSK Ing. Ondreja Bernáta a vedúcej odboru kultúry
a cestovného ruchu PhDr. Jany Kovácsovej. Komisia sa zhodla, že kandidátka spĺňa
kvalifikačné predpoklady a má odborné skúsenosti i predpoklady na výkon tejto funkcie
s osobitným zreteľom na plnenie úloh súvisiacich so zabezpečením programu Terra Incognita
a predkladá zastupiteľstvu návrh na jej vymenovanie za riaditeľku KC KSK.
Ing. Lívia Kratochvílová sa narodila v roku 1974 v Košiciach. Vysokoškolské
vzdelanie ukončila v roku 1999 na Ekonomickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach
v odbore financie a bankovníctvo. Menovaná má bohaté pracovné skúsenosti predovšetkým
ekonomiky a riadenia na riadiacich manažérskych pozíciách na Ministerstve školstva SR
v Bratislave, v producentskom štúdiu Atarax, s.r.o v Košiciach i ako ekonomická riaditeľka
v regionálnom štúdiu Slovenského rozhlasu v Banskej Bystrici. S ohľadom na uvedené
pracovné
skúsenosti a schopnosti v oblasti riadenia tvorivých
kolektívov má
Ing. Kratochvílová vhodné predpoklady na úspešné plnenie úloh Kultúrneho centra
Košického samosprávneho kraja dobrou organizátorskou a riadiacou prácou .
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