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        MsR konaná dňa 22.4.2014 : Bod „Rôzne“  

        MsZ konané dňa 29.4.2014: Bod „Rôzne“ 

 

Návrh primátorky mesta na menovanie riaditeľky Kultúrneho 

a spoločenského strediska v Prievidzi. 

 
Informácia o výberovom konaní 

Mesto Prievidza vypísalo 25.2.2014 výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/ 

riaditeľka Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi.  

Výberová komisia pracovala v zložení: 

 

Predsedníčka komisie : JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta   

Členovia komisie:   MVDr. Norbert Turanovič, prednosta MsÚ    

JUDr. Róbert Pietrik, vedúci právnej kancelárie mesta Prievidza 

Mgr. Alojz Vlčko , vedúci kancelárie primátorky 

Helena Dadíková, poslankyňa MsZ v Prievidzi 

 

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky v súvislosti 

s obsadzovanou funkciou: 

o Minimálne úplné stredné vzdelanie    

o Prax v kultúre najmenej 5 rokov 

o Prax v riadiacej funkcii 3 roky 

o Znalosť právnych predpisoch v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a zákona 

o obecnom zriadení 

o Morálna bezúhonnosť 

o Zdravotná spôsobilosť 

o Práca s PC 

o Vodičský preukaz skupiny B 

o Osobnostné a morálne predpoklady 

 

Zoznam požadovaných dokladov: 

o Prihláška do výberového konania s označením „Výberové konanie riaditeľ, riaditeľka 

KaSS v Prievidzi“ 

o Overené kópie dokladov o vzdelaní 

o Profesijný životopis 

o Návrh nových projektov, resp. stratégia v oblasti kultúrno-spoločenského života 

v meste Prievidza 

o Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 

o Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti 

o Doklad o potvrdení dĺžky praxe v oblasti kultúry  

o Doklad o potvrdení dĺžky praxe v riadiacej funkcii 

o Písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového 

konania v zmysle § 11 zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov a publikovanie mena a priezviska v zápisnici 

z výberového konania v lehote 24 mesiacov od jej vyhotovenia na webovej stránke 

mesta Prievidza 

 

Mestu Prievidza bolo doručených 8 obálok s prihláškou na výberové konanie.  

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky spĺňalo 5 uchádzačov, ktorí 

boli prizvaní na výberové konanie dňa 22.4.2014. 
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Po zhodnotení výberového konania výberová komisia na základe výsledkov určila 

poradie uchádzačov o funkciu riaditeľ / riaditeľka Kultúrneho a spoločenského strediska 

takto: 

 

 

1. miesto  : Mgr. Dana Horná  

2. miesto  : Ing. Monika Pekárová, PhD. 

3. miesto  : Bc. Zuzana Dolníková 

4. miesto  : Mgr. art. Anna Bomborová 

5. miesto  : Mgr. Jozef Maďar 

V zmysle § 11 ods.4 písm. l) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení výberová komisia 

odporučila primátorke mesta navrhnúť Mestskému zastupiteľstvu v Prievidzi menovať 

riaditeľkou Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi najúspešnejšiu uchádzačku 

výberového konania Mgr. Danu Hornú. Návrh na menovanie riaditeľky Kultúrneho 

a spoločenského strediska v Prievidzi bude predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva 

v Prievidzi dňa 29.4.2014. 

 

 

Návrh na uznesenie MsR, MsZ: 

 

Mestská rada 

I. berie na vedomie  

a) informáciu o výberovom konaní na funkciu riaditeľ, riaditeľka Kultúrneho 

a spoločenského strediska v Prievidzi, 

b) odporúčanie výberovej komisie navrhnúť menovať riaditeľkou Kultúrneho 

a spoločenského strediska v Prievidzi najúspešnejšiu uchádzačku výberového 

konania Mgr. Danu Hornú; 

II. odporúča – neodporúča primátorke mesta  

navrhnúť Mestskému zastupiteľstvu v Prievidzi menovať riaditeľkou Kultúrneho 

a spoločenského strediska v Prievidzi najúspešnejšiu uchádzačku výberového konania 

Mgr. Danu Hornú s účinnosťou od 1.6.2014. 

 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

a) informáciu o výberovom konaní na funkciu riaditeľ, riaditeľka Kultúrneho 

a spoločenského strediska v Prievidzi,  

b) návrh primátorky mesta na menovanie Mgr. Dany Hornej do funkcie riaditeľky 

Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi; 

II. menuje – nemenuje  

na návrh primátorky mesta v zmysle § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/90 Zb. 

o obecnom zriadení v platnom znení Mgr. Danu Hornú do funkcie riaditeľky 

Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi s účinnosťou od  1.6.2014. 

 

Zapísala Ing: Lenka Pánisová 

V Prievidzi dňa 22.4.2014 


