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V Prešove 26. 11. 2019 



Návrh na uznesenie 
 
Zastupiteľstvo PSK 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 
 

menuje 
 
 

Mgr. Martinu Jur čovú do funkcie riaditeľky Hornozemplínskeho osvetového strediska vo 
Vranove nad Topľou dňom 01. 01. 2020.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 Hornozemplínskeho 
osvetového strediska vo Vranove nad Topľou. 
 

Dňa 10. 10. 2019 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 Hornozemplínskeho osvetového strediska vo 
Vranove nad Topľou.  
 
 Na Odbor kultúry Ú PSK boli v stanovenom termíne doručené dve obálky. Komisia pre 
otváranie obálok, určená predsedom Prešovského samosprávneho kraja PaedDr. Milanom 
Majerským PhD., bola vymenovaná z týchto členov: Mgr. Emília Antolíková, Ing. Ján Ragan, 
PhDr. Jozef Baran, MUDr. Ing. Marek Fedor a Slavomíra Zengevaldová. Po preštudovaní 
obsahu doručených obálok komisia konštatovala, že jedna uchádzačka spĺňa stanovené 
podmienky výberového konania a preto bola prizvaná na výberové konanie. 
 
 Výberové konanie sa uskutočnilo dňa 20. 11. 2019 o 15:00 hod. na Úrade PSK 
v Prešove. Výberového konania sa zúčastnila jedna uchádzačka: Mgr. Martina Jurčová. 
Výberová komisia, v zložení Mgr. Emília Antolíková, Ing. Ján Ragan, PhDr. Jozef Baran, 
MUDr. Ing. Marek Fedor, Slavomíra Zengevaldová, po dôslednom posúdení znalostí 
a schopností uchádzačky usúdila, že Mgr. Martina Jurčová je vhodnou kandidátkou na 
riaditeľku Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove nad Topľou. Výsledok 
výberového konania bol prerokovaný aj v Komisii kultúry a národnostných menšín pri 
Zastupiteľstve PSK. Komisia kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK 
Uznesením č. 16/2019 zo dňa 22. 11. 2019 odporúča Zastupiteľstvu PSK menovať Mgr. 
Martinu Jur čovú na post riaditeľky Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove nad 
Topľou k 01. 01. 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zápisnica  
z otvárania doručených žiadostí uchádzačov o pracovnú pozíciu riaditeľa  

Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove nad Topľou 
konaného dňa 12. 11. 2019 

 
 

Otváranie doručených žiadostí uchádzačov o funkciu riaditeľa Hornozemplínskeho 
osvetového strediska vo Vranove nad Topľou sa uskutočnilo dňa 12. 11. 2019 za účasti 
menovaných členov výberovej komisie na otváranie doručených žiadostí: 

 

1. Ing. Ján Ragan – ospravedlnená neúčasť  

2. PhDr. Jozef Baran – ospravedlnená neúčasť  

3. MUDr. Ing. Marek Fedor 

4. Mgr. Emília Antolíková 

5. Slavomíra Zengevaldová 

 

 

Predmet zasadnutia: posúdenie splnenia požiadaviek zo strany uchádzačov na obsadenie 
funkčnej pozície. 

Čas rokovania: 14,00 hod. – 14,45 hod. v kancelárii vedúcej Odboru kultúry Ú PSK.  
  

K termínu uzávierky prihlášok (31. 10. 2019) boli do výberového konania na Úrad PSK 
doručené, respektíve poštou prevzaté 2 uzatvorené zásielky s označením: NEOTVÁRAŤ 
„Výberové konanie – riaditeľ Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove nad 
Topľou“ s evidenčným číslom/zo dňa/odosielateľ:  

1. 35025/ 28. 10. 2019 (anonym) 

2. 35598/ 31. 10. 2019 (anonym) 

 

Uchádzači: 

 

1.  35025/ 28. 10. 2019 – Mgr. Martina JURČOVÁ  

Kvalifika čné predpoklady:   

• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – spĺňa, 
• pracovné skúsenosti vo vedúcej pozícii najmenej 2 roky –  spĺňa. 

 
 

Zoznam požadovaných dokladov: 
• písomná žiadosť o účasť vo výberovom konaní – spĺňa, 
• overený doklad o dosiahnutom vzdelaní – spĺňa, 
• štruktúrovaný životopis – spĺňa, 

• doklad o pracovných skúsenostiach vo vedúcej pozícii v trvaní najmenej 2 roky – spĺňa, 



• pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača požadované údaje v zmysle § 3 zákona 
č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a § 
10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
– spĺňa, 

• návrh koncepcie rozvoja Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove nad 
Topľou – spĺňa,  

• písomný súhlas uchádzača na spracúvanie osobných údajov na účely výberového 
konania v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov – spĺňa.  
 

 

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

 

2. 35598/ 31. 10. 2019 – Mgr. Ján KANDUR 

Kvalifika čné predpoklady:   

• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – spĺňa, 
• pracovné skúsenosti vo vedúcej pozícii najmenej 2 roky – nespĺňa. 

 
 

Zoznam požadovaných dokladov: 
• písomná žiadosť o účasť vo výberovom konaní – spĺňa, 
• overený doklad o dosiahnutom vzdelaní – spĺňa, 
• štruktúrovaný životopis – spĺňa, 

• doklad o pracovných skúsenostiach vo vedúcej pozícii v trvaní najmenej 2 roky – 
nespĺňa, 

• pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača požadované údaje v zmysle § 3 zákona 
č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a § 
10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
– spĺňa, 

• návrh koncepcie rozvoja Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove nad 
Topľou – spĺňa,  

• písomný súhlas uchádzača na spracúvanie osobných údajov na účely výberového 
konania v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov – spĺňa.  

 
Výberová komisia po posúdení predložených dokladov konštatuje, že uchádzač nespĺňa 
podmienky účasti vo výberovom konaní. Komisia odporúča neprizvať ho na výberové konanie. 
  

 

 



   
Prítomní členovia výberovej komisie sa dohodli, že výberové konanie sa uskutoční dňa: 20. 11. 
2019 o 15,00 hod. na Úrade PSK. 
Zároveň sa výberová komisia dohodla na spôsobe výberového konania. Výberové konanie bude 
pozostávať z dvoch častí: 
ústna časť – predstavenie návrhu koncepcie rozvoja osvety v rozsahu max. 10 minút 
s možnosťou elektronickej prezentácie,  
písomná časť – test v rozsahu 20 otázok z vecne príslušnej legislatívy.  

 
 

Pozvánky na výberové konanie pre uchádzačku o pracovnú pozíciu riaditeľky 
Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove nad Topľou a pre členov výberovej 
komisie zabezpečí Odbor kultúry Ú PSK.  
 
 
Súhlasné stanovisko prítomných so zápisom:  
 
 
 

1. Ing. Ján Ragan, v. r.           

2. PhDr. Jozef Baran, v. r.                                                         

3. MUDr. Ing. Marek Fedor, v. r.                                        

4. Mgr. Emília Antolíková, v. r.                                      

5. Slavomíra Zengevaldová, v. r.                                      

 

 

V Prešove, dňa 12. 11. 2019                                         Zapísal: JUDr. PhDr. Pavol Gojdič, PhD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Z Á P I S N I C A  
z výberového konania na obsadenie pracovnej pozície  

riaditeľa Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove nad Topľou 
___________________________________________________________________________ 

 
Dátum a spôsob vyhlásenia výberového konania:  

• 10. 10. 2019: zverejnenie na webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja 
(www.po-kraj.sk) 

Dátum a miesto konania výberového konania:  

• Dátum a čas začiatku výberového konania: 20. 11. 2019 o 15:00 hod. 
• Miesto konania: zasadačka IPC na Ú PSK, Námestie mieru č. 2, Prešov 

 
Predsedníčka výberovej komisie Mgr. Emília Antolíková otvorila výberové konanie. 

Pracovná pozícia obsadzovaná výberovým konaním:  

• Riaditeľ Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove nad Topľou. 
 

Členovia výberovej komisie:  
Predsedníčka:  

• Mgr. Emília Antolíková 
Členovia:  

• Ing. Ján Ragan 

• PhDr. Jozef Baran 

• MUDr. Ing. Marek Fedor  

• Slavomíra Zengevaldová  

 
 
Výberového konania sa zúčastnila jedna uchádzačka:  

1. Mgr. Martina Jurčová                                                             
 

Obálky s prihláškami a materiálmi jednotlivých uchádzačov boli otvorené dňa 12. 11. 2019 
v kancelárii vedúcej Odboru kultúry Úradu PSK, Námestie mieru 2, Prešov.  

Prílohou tejto zápisnice je aj prezenčná listina, kde figuruje uchádzačka, ktorá sa zúčastnila 
výberového konania, prezenčná listina členov výberovej komisie a vyhlásenie členov výberovej 
komisie o mlčanlivosti. 

 

 



Stanovené kritéria hodnotenia:  

Kritéria výberového konania boli schválené výberovou komisiou dňa 20. 11. 2019, a to:  

• Písomná časť: test (20 otázok) - max. počet bodov – 20 bodov (dĺžka trvania testu 
max. 20 minút).  

• Ústna časť: Posúdenie osobnostných predpokladov uchádzačky členmi výberovej 
komisie – max. 5 bodov (max. 1 bod/1 člen komisie).  

Priebeh výberového konania:  

• 15:00 hod. – 15:05 hod.: otvorenie výberového konania – predstavenie členov 
výberovej komisie a uchádzačky vo výberovom konaní, oboznámenie uchádzačky 
o spôsobe a priebehu výberového konania. 

• 15:05 hod. – 15:25 hod.: písomná časť – test. 

• 15:25 hod. – 15:35 hod.: vyhodnotenie testu členmi výberovej komisie. 
• 15:35 hod. – 16:05 hod.: ústna časť výberového konania, pohovor s uchádzačkou 

(Mgr. Martina Jurčová).                                                     

• 16:05 hod. – 16:10 hod.: vyhodnotenie ústnej časti. 
• 16:10 hod. – 16:15 hod.: celkové vyhodnotenie, záver. 

 

Členovia výberovej komisie uchádzačke dávali otázky k vízii fungovania Hornozemplínskeho 
osvetového strediska vo Vranove nad Topľou. 

Uchádzačka bola úspešná v písomnej časti výberového konania s dosiahnutím 11 bodov, 
pričom nevyhnutné minimum predstavovalo 11 bodov.  

Po vyhodnotení výsledkov výberového konania výberová komisia uviedla výsledky 
uchádzačky: 

1. Mgr. Martina Jurčová – 5 bodov.                                                     

Výberové konanie prebehlo podľa prijatých kritérií a v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi. Na základe výsledkov výberového konania na obsadenie pracovnej pozície riaditeľa 
Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove nad Topľou výberová komisia navrhuje 
vymenovať Mgr. Martinu Jur čovú na pracovnú pozíciu riaditeľky Hornozemplínskeho 
osvetového strediska vo Vranove nad Topľou. 

 
Prílohy:  

1. Prezenčná listina uchádzačky  
2. Prezenčná listina členov výberovej komisie 
3. Vyhlásenia členov výberovej komisie o mlčanlivosti 

 
 
 
 



Súhlasné stanovisko členov výberovej komisie k zápisnici:  
 
Predsedníčka:  

• Mgr. Emília Antolíková, v. r.               
Členovia:   
 

• Ing. Ján Ragan, v. r.                                                             

• PhDr. Jozef Baran, v. r.                                                         

• MUDr. Ing. Marek Fedor, v. r.                                             

• Slavomíra Zengevaldová, v. r.                                            

 
 
 
 
V Prešove, dňa 20. 11. 2019                                        Zapísal: JUDr. PhDr. Pavol Gojdič, PhD.  

 

 

 

 

 

 
 


