
 

Z á p i s n i c a 

z výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa 

 

 Mestského kultúrneho strediska Benedeka Csaplára – Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ, 

Korzo Bélu Bartóka 791/6, 929 01 Dunajská Streda  

 

Dátum konania: 13.09.2019 o 9,30 hod. 

Miesto konania: Mestský úrad Dunajská Streda 

Hlavná 50/16 

zasadacia miestnosť na 2. poschodí 

 

Výberová komisia menovaná primátorom mesta Dunajská Streda v zložení: 

Predseda výberovej komisie: 

 Ladislav Gútay - predseda Komisie MsZ pre školstvo a kultúru      

Členovia výberovej komisie: 

 Mgr. Rita Őriová - člen Komisie MsZ pre školstvo a kultúru 

 Attila Nagy - člen Komisie MsZ pre školstvo a kultúru 

 Attila Karaffa - viceprimátor mesta Dunajská Streda 

 Ing. Júlia Bubniaková – prednostka Mestského úradu v Dunajskej Strede 

 Mgr. Timea Molnár – vedúca odboru školstva, soc.vecí, športu a kultúry MsÚ 

 Csörgeiné Kovács Tünde - zamestnankyňa Mestského kultúrneho strediska Benedeka 

Csaplára – Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ, člen výberovej komisie 

určený zástupcom zamestnancov z Mestského kultúrneho strediska Benedeka Csaplára 

– Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ 

  

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa Mestského kultúrneho 

strediska Benedeka Csaplára – Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ, Korzo Bélu Bartóka 

791/6, 929 01 Dunajská Streda bolo zverejnené dňa 25.07.2019. Do výberového konania sa mohli 

uchádzači prihlásiť do 30.08.2019, pričom rozhodujúci bol dátum podania na poštovej pečiatke alebo 

pri osobnom podaní dátum vyznačený na pečiatke podateľne Mestského úradu v Dunajskej Strede.  

V stanovenom termíne boli na Mestský úrad v Dunajskej Strede doručené tri žiadosti o zaradenie do 

výberového konania. Obálky so žiadosťami a požadovanými dokladmi boli otvorené dňa 04.09.2019.  

Výberová komisia pre výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Mestského kultúrneho strediska 

Benedeka Csaplára – Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ, Korzo Bélu Bartóka 791/6, 929 01 

Dunajská Streda v zmysle § 5 ods. 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. Zákon o výkone práce vo verejnom 



záujme o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlásených 

podmienok výberového konania pozvala do výberového konania troch prihlásených uchádzačov: 

1. Mgr. Anikó Lépesová, Mgr. Art. 

2. Mgr. Ildikó Ibolya 

3. Bc. Mgr. Tímea Takács  

 

Výberové konanie pozostávalo z písomnej časti a ústnej časti. Písomnú časť tvorilo 10 otázok, najmä 

z oblasti legislatívy súvisiacej s kultúrou. Súčasťou ústnej časti výberového konania bola prezentácia 

koncepcie rozvoja zariadenia kultúry.  

Pred uskutočnením výberového konania sa predseda výberovej komisie spolu s ostatnými členmi 

výberovej komisie dohodol na spôsobe hodnotenia výberového konania. Za písomnú časť výberového 

konania bolo možné získať max. 10 bodov. Každý člen výberovej komisie jednotlivo bodoval 

kvalifikačné a ostatné predpoklady uchádzača a prezentáciu koncepcie rozvoja zariadenia kultúry. Od 

jedného člena výberovej komisie bolo možné za kvalifikačné a ostatné predpoklady získať max. 10 

bodov a za prezentáciu koncepcie rozvoja zariadenia kultúry max. 10 bodov. Výberová komisia zároveň 

stanovila, že na úspešné absolvovanie výberového konania bolo potrebné získať minimálne 100 bodov 

z celkového počtu 150 bodov. 

Predseda výberovej komisie určil za zapisovateľa výberového konania Mgr. Timeu Molnár.  

Prítomní uchádzači po otvorení výberového konania a privítaní členmi výberovej komisie absolvovali 

písomnú časť výberového konania. Uchádzači boli následne prizvaní k osobnému pohovoru s členmi 

výberovej komisie, ktorého súčasťou bola prezentácia koncepcie rozvoja kultúrneho zariadenia (t. j. 

ústna časť výberového konania). 

Na základe výsledkov výberového konania a celkového bodového hodnotenia výberová komisia určila 

nasledovné poradie uchádzačov: 

Výsledné 

poradie 

Meno a 

priezvisko 

uchádzača 

Pridelené 

poradové 

číslo 

Písomná 

časť 

(max. 10 

bodov 

Kvalifikačné 

a ostatné 

predpoklady 

(max 70. 

bodov 

Prezentácia 

koncepcie 

rozvoja 

(max. 70 

bodov) 

Body 

spolu 

(max. 150 

bodov) 

3. Mgr. Anikó 

Lépesová, Mgr. 

Art 

1. 8 47 45 100 

2. Mgr. Ildikó 

Ibolya 

 

2. 7 64 59 130 

1. Bc. Mgr. Tímea 

Takács  

 

3. 10 59 64 133 



 

 

Výberová komisia na základe výsledkov výberového konania odporučí primátorovi mesta Dunajská 

Streda, aby navrhol Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda vymenovať na pozíciu riaditeľa 

Mestského kultúrneho strediska Benedeka Csaplára – Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ, 

Korzo Bélu Bartóka 791/6, 929 01 Dunajská Streda  Bc. Mgr. Tímea Takács. 

 

Prílohy: 

1/ Zápisnica z otvárania obálok 

1/ Prezenčná listina zúčastnených uchádzačov 

2/ Prezenčná listina členov výberovej komisie 

 

 

V Dunajskej Strede, dňa 13.09.2019 

Zapísala: Mgr. Timea Molnár ..............v.r............................ 

 

..............v.r.......................  

Ladislav Gútay  

predseda výberovej komisie 

 

 


