PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Úrad Prešovského samosprávneho kraja

11. zasadnutie Zastupiteľstva
Prešovského samosprávneho kraja
dňa 04.02.2019

Číslo poradia:

Návrh na menovanie riaditeľky
Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou

Predkladá:
PaedDr. Milan Majerský, PhD.
Predseda Prešovského samosprávneho kraja
Spracovala:
Mgr. Emília Antolíková
Vedúca Odboru kultúry Ú PSK
Mgr. Beáta Majorošová
Odbor kultúry Ú PSK
Odsúhlasil:
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga
riaditeľ Ú PSK

V Prešove dňa 22.01.2019

Návrh na uznesenie
Zastupiteľstvo PSK v zmysle § 11 ods.2 písm. h) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. v znení
neskorších predpisov
menuje
dňom 01. 03. 2019 do funkcie riaditeľky Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou
Mgr. Danku Molčanovú.

Dôvodová správa
V zmysle § 11 ods. 2 písm. h) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších
územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov predkladá
predseda Prešovského samosprávneho kraja po ukončenom výberovom konaní Zastupiteľstvu
Prešovského samosprávneho kraja návrh na menovanie riaditeľky Hornozemplínskej knižnice
vo Vranove nad Topľou.
Mgr. Emília Antolíková, riaditeľka Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad
Topľou, sa vzdala funkcie riaditeľky Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou k 13.
06. 2018. Riadením knižnice bola poverená Mgr. Danka Molčanová. Dňa 06. 11. 2018 predseda
Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone
práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlásil výberové konanie na
obsadenie pozície riaditeľa Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou.
Na Odbor kultúry Ú PSK bola v stanovenom termíne doručené jedna obálka. Komisia
pre otváranie obálok určená predsedom PSK PaedDr. Milanom Majerským, PhD. pozostávala
z týchto členov: Mgr. Emília Antolíková, PhDr. Emília Lačná, Ružena Časarová, Mgr. Peter
Kocák, PhDr. Jaroslav Makatúra. Po preštudovaní obsahu doručenej obálky komisia
skonštatovala, že Mgr. Danka Molčanová spĺňa podmienky výberového konania, preto bola na
výberové konanie prizvaná.
Výberové konanie sa uskutočnilo dňa 12. 12. 2018. o 14:30 hod. na Odbore kultúry Ú
PSK v Prešove. Výberová komisia v zostave Mgr. Peter Kocák, PhDr. Emília Lačná, Mgr.
Emília Antolíková, Ružena Časarová, PhDr. Jaroslav Makatúra po dôslednom posúdení
znalostí a schopností uchádzačky určila, že Mgr. Danka Molčanová je vhodnou kandidátkou na
riaditeľku Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou. Výsledok výberového konania
bol prerokovaný aj v Komisii kultúry a národnostných menšín pri Z PSK. Komisia kultúry
a národnostných menšín pri Z PSK Uznesením č. 10/2019 zo dňa 15. 01. 2019 odporúča
Zastupiteľstvu PSK menovať Mgr. Danku Molčanovú na post riaditeľky Hornozemplínskej
knižnice vo Vranove nad Topľou k 01. 03. 2019.

ZÁPISNICA
z otvárania doručených žiadostí uchádzačov o funkciu riaditeľa Hornozemlínskej
knižnice vo Vranove nad Topľou konaného dňa 4. 12. 2018

Otváranie doručených žiadostí uchádzačov o funkciu riaditeľa Hornozemplínskej
knižnice vo Vranove nad Topľou sa uskutočnilo dňa: 4. 12. 2018 za účasti menovaných členov
komisie na otváranie doručených žiadostí:
1. Mgr. Emília Antolíková
2. PhDr. Emília Lačná
3. Ružena Časarová
4. Mgr. Peter Kocák
5. PhDr. Jaroslav Makatúra

Predmet zasadnutia: posúdenie splnenia požiadaviek na obsadenie funkčnej pozície.
Čas rokovania: 13,00 hod. – 14,00 hod. v priestoroch Odboru kultúry.

K termínu uzavretia prihlášok do výberového konania bola na Úrad PSK doručená, resp.
poštou prevzatá v termíne uzávierky prihlášok (28. 11. 2018) 1 uzatvorená doručená zásielka
s označením „výberové konanie“ s evidenčným číslom/zo dňa (odosielateľ):
1. 35 929/27.11.2018 - (odosielateľ neznámy)

Uchádzači:

1. 35 929/27.11.2018 – Mgr. Danka Molčanová
Kvalifikačné predpoklady:
•
•
•

vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa humanitného smeru: spĺňa
najmenej 5 rokov odbornej praxe v oblasti knihovníctva: spĺňa
riadiaca prax - minimálne 3 roky: spĺňa

Zoznam požadovaných dokladov:
-

prihláška do výberového konania (podpísaná žiadosť o účasť na VK) - predložená,
osobný dotazník - predložený,
štruktúrovaný profesijný životopis v slovenskom jazyku – predložený,
overený doklad o dosiahnutom vzdelaní - predložený,
aktuálny doklad o bezúhonnosti (výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace) –
predložený,
zápočet odpracovaných rokov – predložený,

-

doklady potvrdzujúce požadovanú dĺžku riadiacej praxe – predložený,
doklady potvrdzujúce požadovanú odbornú prax – predložený,
návrh koncepcie rozvoja knižnice – predložený,
písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania
v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov - predložený.

Výberová komisia po posúdení predložených dokladov konštatuje, že uchádzačka spĺňa
podmienky účasti vo výberovom konaní. Komisia odporúča prizvať na VK.

Prítomní sa dohodli, že výberové konanie sa uskutoční dňa: 12. 12. 2018 o 14,30 hod.
na OK Ú PSK ( 5. poschodie č. d. 516 ).
Zároveň sa komisia dohodla na spôsobe výberového konania. Výberové konanie bude
pozostávať z dvoch častí: ústna časť - prezentácia návrhu koncepcie v Prešovskom kraji
a písomná časť - test v rozsahu 20 otázok z vecne príslušnej legislatívy.
Testy budú pripravené formou otázka a výber možnosti odpovede.

Pozvánky na výberové konanie pre záujemcov o funkciu riaditeľa Podtatranskej
knižnice v Poprade a pre členov výberovej komisie zabezpečí Odbor kultúry Ú PSK, ktorý
zároveň odpovie neprizvaným uchádzačom.

Súhlasné stanovisko prítomných so zápisom:

1. Mgr. Antolíková Emília, v. r.
2. PhDr. Emília Lačná, v. r.
3. Ružena Časarová, v. r.
4. Mgr. Peter Kocák, v. r.
5. PhDr. Jaroslav Makatúra, v. r.

V Prešove dňa: 4. 12. 2018

Zapísala: PaedDr. Miriam Harvilková

ZÁPISNICA
z výberového konania na pracovnú pozíciu
riaditeľa Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou
___________________________________________________________________________
Dátum a spôsob vyhlásenia výberového konania:
•

06. 11. 2018: zverejnenie na webové sídlo Prešovského samosprávneho kraja (www.pokraj.sk)

Dátum a miesto konania:
•
•

Dátum, miesto a čas začiatku výberového konania: 12.12. 2018 o 14:30 hod.
Miesto konania: Odbor kultúry Ú PSK, Námestie mieru č. 2, Prešov (5. poschodie, č.
dv. 516)
Pred začatím výberového konania členovia komisie zvolili za predsedu komisie Mgr.
Petra Kocáka, ktorý otvoril výberové konanie.

Pracovná pozícia obsadzovaná výberovým konaním:
•

Riaditeľ Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou

Členmi výberovej komisie boli:
Predseda:
• Mgr. Peter Kocák
Členovia:
• PhDr. Emília Lačná
• Mgr. Emília Antolíková
• Ružena Časarová
• PhDr. Jaroslav Makatúra
Výberového konania sa zúčastnila jedna uchádzačka:
• Mgr. Danka Molčanová
Obálky s prihláškou a materiálmi jednotlivých uchádzačov boli otvorené dňa 4. 12.2018 v
kancelárii Odboru kultúry Úradu PSK, Námestie mieru 2, Prešov. Prílohou tejto zápisnice je aj
prezenčná listina uchádzačov, ktorí sa zúčastnili výberového konania, prezenčná listina členov
výberovej komisie a Vyhlásenie členov výberovej komisie o mlčanlivosti.
Stanovené kritériá hodnotenia:
Kritériá výberového konania boli schválené výberovou komisiou dňa 4. 12. 2018, a to:
•
•

Písomná časť: test (20 otázok) - max. počet bodov – 60 bodov (dĺžka trvania testu
max. 20 minút).
Ústna časť: Posúdenie osobnostných predpokladov uchádzača členmi výberovej
komisie – max. 20 bodov

SPOLU: max. 160 bodov (test max. 60 bodov + 5 x max. 20 bodov)

Priebeh výberového konania:
•

•
•
•
•

14:30 – 14:45 hod.: otvorenie výberového konania - predstavenie členov výberovej
komisie a uchádzačky vo výberovom konaní, oboznámenie uchádzačky o spôsobe a
priebehu výberového konania
14:45 – 15:05 hod.: písomná časť - test
15:05 – 15:20 hod.: vyhodnotenie testu členmi výberovej komisie
15:20 – 16:00 hod.: ústna časť výberového konania, pohovor s uchádzačkou
16:00 – 16:10 hod.: vyhodnotenie ústnej časti, celkové vyhodnotenie

Členovia komisie uchádzačke dávali otázky k vízii fungovania Hornozemplínskej knižnice vo
Vranove nad Topľou.

Po vyhodnotení výsledkov za písomnú časť a ústnu časť výberového konania výberová
komisia vyhodnotila výsledok uchádzačky:
•

Mgr. Danka Molčanová: 147 bodov

Výberové konanie prebehlo podľa prijatých kritérií a v súlade s príslušnými právnymi
predpismi. Na základe výsledkov výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa
Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou výberová komisia navrhuje predsedovi
Prešovského samosprávneho kraja vymenovať Mgr. Danku Molčanovú na pracovnú pozíciu
riaditeľky Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou.

Prílohy:
1. Prezenčná listina uchádzačov
2. Prezenčná listina členov výberovej komisie
3. Vyhlásenia členov výberovej komisie o mlčanlivosti

V Prešove 12. 12. 2018

Zápisnicu vyhotovila: PaedDr. Miriam Harvilková
Súhlasné stanovisko členov výberovej komisie k zápisnici:
Predseda:
•

Mgr. Peter Kocák, v. r.

Členovia:
• PhDr. Emília Lačná, v. r.
•

Mgr. Emília Antolíková, v. r.

•

Ružena Časarová, v. r.

•

PhDr. Jaroslav Makatúra, v. r.

ŽIVOTOPIS

Osobné údaje: Mgr. Danka Molčanová
Titul, meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Adresa:
Telefón:
E-mail:

Vzdelanie:
2008 – 2013 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava,
2. stupeň vysokoškolské
1984 – 1986 Stredná ekonomická škola, Prešov, externé nadstavbové štúdium
1974 – 1979 Gymnázium, Vranov nad Topľou

Pracovné skúsenosti:
2005 – 2018 Ekonóm, knihovník
2002

Zástupca riaditeľa

2001

Ekonóm, Vedúca útvaru ekonomicko-hospodárskej činnosti,
Hornozemplínska Knižnica vo Vranove nad Topľou

1984 – 2000 Vedúca ekonomického oddelenia, zástupkyňa riaditeľa
Okresné osvetové stredisko, Vranov nad Topľou

1981 – 1984 Osvetová pracovníčka
Okresné osvetové stredisko, Vranov nad Topľou
1979 – 1980 Učiteľka, vychovávateľka
Základná škola sídlisko II, Vranov nad Topľou

Odborné vzdelávanie:
2010 – 2018 Celoslovenské a medzinárodné odborné konferencie a semináre – z oblasti
knihovníctva (INFOS, INFORUM, Digitálna knižnica)
2018

Certifikát Ochrana osobných údajov (GDPR a nový zákon v podmienkach
knižníc), Martin

2015

Centrum vzdelávania neziskových organizácií Banská Bystrica
Príprava a implementácia projektov financovaných z fondov EÚ – akreditovaný
vzdelávací program ďalšieho vzdelávania

2015

Centrum memory Bratislava
Validácia s Naomi Feil – komunikačné techniky so seniormi

2014

Certifikát „Tréner pamäti“ I. stupňa – Kognitívna aktivizácia seniorov
Akreditácia MŠ SR

2007

UPJŠ v Košiciach pod gesciou MF SR
Vzdelávanie pre oblasť riadenia verejných financií v systéme štátnej pokladnice
s celoštátnou pôsobnosťou

Ostatné činnosti:
2008 – 2018 Organizovanie 20-tich celoslovenských seminárov a workshopov
s medzinárodnou účasťou „Komunitná knižnica“
2013 – 2018 Organizovanie 6-tich medzinárodných konferencií „Aby pamäť nestarla“
2007

Občianske združenie KORÁLKY – podpredseda

Schopnosti a záujmy:
-

komunikačné a organizačné schopnosti, samostatnosť, iniciatíva, zodpovednosť,
flexibilita,

-

tvorivosť, osobnostný rozvoj, cestovanie

-

práca s PC na užívateľskej úrovni, WORD, EXCEL

-

cudzie jazyky – anglický, ruský – pasívne

Vo Vranove nad Topľou, dňa 26. 11. 2018

Mgr. Danka Molčanová

UZNESENIE č. 10/2019
zo zasadnutia Komisie kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK, ktoré
sa uskutočnilo dňa 15. 1. 2019 (utorok) o 11:00 h. v Divadle A. Duchnoviča, Jarková 77,
Prešov

Komisia kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK

A

Schvaľuje

A. 1

Kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia, t. j. zo dňa 11. 12. 2018

A. 2

Program 10. zasadnutia Komisie kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve
PSK

A. 3

Overovateľa uznesenia a zápisnice: Mgr. Katarínu Heredošovú, DiS. art.

B.

Berie na vedomie

B. 1

Informáciu Mgr. Emílie Antolíkovej, vedúcej OK PSK, o kapitálových výdavkoch
kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK na rok 2019 a požiadavku
PhDr. Rudolfa Dupkalu, PhD., doplniť do tabuľky kapitálových výdavkov čiastku
46 000 € na interiérové vybavenie Šarišskej galérie v Prešove.

B. 2

Návrh Výzvy PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2019 – Výzva
pre región

B. 3

Informáciu Mgr. Emílie Antolíkovej, vedúcej OK PSK, o výsledku výberového konania
na funkciu riaditeľky Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove

B. 4

Informáciu Mgr. Emílie Antolíkovej, vedúcej OK PSK, o výsledku výberového konania
na funkciu riaditeľky Podtatranskej knižnice v Poprade

B. 5

Informáciu Mgr. Emílie Antolíkovej, vedúcej OK PSK, o výsledku výberového konania
na funkciu riaditeľky Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou

B. 6

Informáciu Mgr. Emílie Antolíkovej, vedúcej OK PSK, o vzdaní sa funkcie riaditeľky
Krajského múzea v Prešove PhDr. Márie Kotorovej, PhD.

B. 7

Informáciu Mgr. Art. Juraja Bochňu, ArtD., predsedu Komisie kultúry a národnostných
menšín, o propagácií kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK

C.

Odporúča

C. 1

Zastupiteľstvu PSK schváliť rozpis kapitálových výdavkov kultúrnych organizácií
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK na rok 2019 s doplnenou požiadavkou PhDr. Dupkalu
PhD., o čiastku 46 000 € na interiérové vybavenie Šarišskej galérie v Prešove.

C. 2 Zastupiteľstvu PSK menovať do funkcie riaditeľky Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove
Mgr. & Mgr. Ivetu Hurnú
C. 3

Zastupiteľstvu PSK menovať do funkcie riaditeľky Podtatranskej knižnice v Poprade
Mgr. Moniku Naštickú

C. 4 Zastupiteľstvu PSK menovať do funkcie riaditeľky Hornozemplínskej knižnice vo
Vranove nad Topľou Mgr. Danku Molčanovú
C. 5

Odporúča Z PSK schváliť Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre
rok 2019 v zmysle VZN PSK č. 57/2017 o poskytnutí dotácií z vlastných príjmov PSK
v platnom znení – Výzva pre región, s návrhom:

V časti II. Oprávnený žiadateľ
Opraviť:
• Záujmové združenie právnických osôb zriadené na základe § 20f – 21 Občianskeho
zákonníka č. 40/1964 Z. z.
Doplniť:
• Rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom, alebo obcou

V Prešove 15. januára 2019

Za správnosť:
Mgr. Emília Antolíková, v. r.
sekretár komisie

Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD., v. r.
predseda komisie kultúry
a národnostných menšín

Overovatelia: Mgr. Katarína Heredošová, DiS. art., v. r.

