
Zápisnica 
z druhého kola výberového konania na pozíciu konateľ spoločnosti Mestské televízne štúdio 

Rožňava, s.r.o. 

 

Prítomní: priložená prezenčná listina 

 

Program:  1. Otvorenie 

                  2. Priebeh výberového konania 

                  3. Pohovor s uchádzačom 

                  4. Vyhodnotenie  

                  5. Záver 

k bodu 1 

     P. PaedDr. Janka Mičudová, predsedníčka komisie výberového konania  privítala prítomných 

a oboznámila  ich s programom a priebehom výberového konania.  

 

K bodu 2 

     Do druhého kola výberového konania postúpil uchádzač p. Gabriel Borzy, ktorý predložil 

písomný „Projekt riadenia a ďalšieho fungovania spoločnosti Mestské televízne štúdio Rožňava 

s.r.o.“. Projekt bol predložený v lehote t.j. do 28.11.2011 do 10,00 hod.. Komisia vyhovela písomnej 

žiadosti uchádzača o zmenu pôvodného  termínu výberového konania, ktoré sa malo uskutočniť dňa 

29.11.2011 o 14,00 hodine.  

      Výberové konanie pokračovalo osobným pohovorom,   v rámci ktorého mal uchádzač 

prezentovať predložený písomný projekt a odpovedať na prípadné otázky členov výberovej komisie.      

k bobu 3 

       Predsedníčka výberovej komisie skonštatovala, že predložený projekt nebol vypracovaný 

v súlade s požiadavkami členov komisie, t.j. nebol vypracovaný vo variantných riešeniach. Vyzvala 

uchádzača, aby pristúpil k prezentovaniu tých častí projektu, ktoré boli v písomnej časti nedostatočne 

vypracované.  

       Uchádzač ozrejmil komisii organizačné predpoklady  fungovania televízneho štúdia a jeho 

organizačnú štruktúru. Na otázku predsedníčky výberovej komisie týkajúcu sa možnosti vysielania 

priamych prenosov subdodávateľskou formou odpovedal, že je to jednou z možností ďalšieho 

fungovania spoločnosti.  

Členka výberovej komisie p. Darina Repaská uviedla, že očakávala, že uchádzaš sa 

v písomnom projekte vysporiada s možnosťami zintenzívnenia podnikateľskej činnosti spoločnosti. 



Uchádzač uviedol, že vzhľadom k tomu, že mu nie sú známe zámery mesta týkajúce sa činnosti MTVŠ 

nemohol spracovať projekt aj v inej alternatíve.  Ďalej bol vyzvaný, aby sa vyjadril k možnosti 

vysielania prostredníctvom internetu. Uchádzač túto možnosť prezentoval. P. Darina Repaská 

skonštatovala, že túto alternatívu mal uchádzač uviesť v písomnej časti projektu. Vyslovila 

nespokojnosť s vypracovaním projektu, s čím sa stotožnili všetci členovia výberovej komisie.  

k bodu 4      

 Výberová komisia konštatuje, že projekt riadenia a ďalšieho fungovania spoločnosti MTVŠ 

Rožňava s.r.o. nebol dostatočne vypracovaný a odpovede uchádzača na otázky členov komisie neboli  

dostatočne zodpovedané. Komisia neodporúča prijať uchádzača do pracovného pomeru na pozíciu 

„Konateľ spoločnosti Mestské televízne štúdio Rožňava s.r.o.“  

    

k bodu 5 

  Predsedníčka výberovej komisie sa poďakovala prítomným za účasť a ukončila výberové 

konanie. Komisia odporúča primátorovi mesta dať návrh mestskému zastupiteľstvu na menovanie 

konateľa spoločnosti z radov doterajších zamestnancov spoločnosti do doby vymenovania konateľa 

spoločnosti vybratého novým výberovým konaním. Ďalej komisia odporúča primátorovi mesta 

prehodnotiť podmienky výberového konania pre uchádzačov na túto pozíciu.  

 

V Rožňave dňa 30.11.2011 

 

Podpisy členov výberovej komisie: 

1. PaedDr. Janka Mičudová 

2. Peter Benedikty 

3. Darina Repaská 

4. Ing. Eva Petruchová 

5. JUDr. Erika Mihaliková 

 

Zápisnicu napísala: JUDr. Erika Mihaliková 

 


