
Zápisnica 
‘5 berového konania na pozíciu konatel' spolo čnosti Nlestské televízne štúdio s.r.o. 

Rožňava 

Prítomní: priložená prezenčná listina 

Progra : 1. Otvorenie 
2. Priebeh výberového konania 
3. Pohovor s uchádzačom 
4. Vyhodnotenie 
5. Záver 

k bodu 1 
Predseda komisie Mgr. Radoslav Kovács privítal prítomných, skonštatoval, že do 

výberového konania sa prihlásil jeden uchádza č  — pani Alžbeta Palcsóová, ktorá spinila 
podmienky účasti na dnešnom výberovom konaní. 

K bodu 2 
Podľa vypísaného výberového konania malo výberové konanie prebiehat' v dvoch 

kolách. Predseda komisie navrhol, aby bolo uskuto čnené výberové konanie bez druhého kola, 
ked'že sa prihlásil len jeden uchádza č, ktorý zároveň  predložil komisii aj písomný projekt 
d'alšieho fungovania spolo čnosti. Po jeho prezentácii bude výberové konanie pokra čovať  
osobným pohovorom, v rámci ktorého bude uchádzač  odpovedať  na prípadné otázky členov 
výberovej komisie. 
Členovia výberovej komisie jednomyse ľne schválili predložený návrh. 

k bodu 3 
Pani Alžbeta Palcsóová predložila plán hospodárenia spolo čnosti na rok 2013 

v troch alternatívach. Pri prvej alternatíve v úspornom režime predpokladá zachovanie 
priamych prenosov z mestského zastupite ľstva ako je to v tomto roku plánované, t.j. 12 
prenosov ročne s tržbou vo výške 36 000,- E ro čne, plánuje zachovat' magazín+ v slovenskom 
a mad'arskom jazyku 12 x ročne, vysielanie oznamov, krátkeho spravodajstva a moderovanie. 
Ďalej plánuje príjmy z predaja tržieb, z výroby multimediálnych nosi čov, výroby 
a odvysielania reklamy tj. spolu príjmy vo výške 55 100,- €. Plánované výdavky pre 
alternatívu č . I. sú vo výške 46 946,- €. 

Pri druhej alternatíve projektu počíta s príjmami vo výške 30 048,- € a výdavkami vo 
výške 27 436,- E. Počíta so zachovaním priamych prenosov a s investíciami do prechodu na 
digitálne vysielanie. Náklady spolo čnosti plánuje znaiť  vyradením neupotrebite ľného 
majetku z majetkovej a ú čtovnej evidencie. 

Tretia alternatíva vychádza z príjmovej časti vo výške 44 600,- a s výdavkami vo 
výške 38 508,- €. Vysielat' plánuje priame prenosy zo zasadnutia mestského zastupite ľstva 
a vysielanie magazínu krátit' na 12 vysielaní. 

Predseda výberovej komisie Mgr. Radoslav Kovács pod'akoval za prezentáciu 
a vyzval členov komisie  k  položeniu otázok pre uchádzača. 
Mgr. Kovács: položil otázku, akú má predstavu o d'alšom fungovaní spolo čnosti v každej 
predloženej alternatíve 
Pani Palcsóová odpovedala, že bez použitia vlastných prostriedkov, tj. po čítača, kamery nie 
je možné v súčasnosti vyrobiť  mad'arské vysielanie. Osobne si vie predstavit' č innosť  MTVŠ 



v každej predloženej altematíve, je na rozhodnutí poslancov mestského zastupite ľstva, ktorú 

formu odsúhlasia. 

PaedDr. Mičudová: uviedla, že predpokladá, že mestské zastupite ľstvo schváli tretiu 
alternatívu projektu, chcela by vedie ť , či je pripravená aj na úsporu 10% z rozpo čtu mesta 
z plánovaných príjmov spoločnosti. Tretia alternatíva sa jej zdá z tohto poh ľadu nereálna. 
Uchádzačka uviedla, že chce prispie ť  do d'alšieho fungovania spoločnosti svojimi osobnými 
kontaktmi s dlhoročnými pracovníkmi iných médií v oblasti regionálneho vysielania a v jej 
záujme je prenechat' svoje dlhoro čné skúsenosti v tejto práci pre mladšiu generáciu. Pri 10% 
úspore rozpočtu mesta tretia alternatíva podra nej nie je reálna. 

Mgr. Kovács: vzhľadom k informácii o plánovanom prevzatí 	obchodných aktivít 

spoločnosti KID spoločnost'ou UPC sa zaujímal o stanovisko uchádza čky, aké návrhy podá 
vedeniu mesta pri rokovaní so spoločnost'ou UPC týkajúce sa infokanálu, prostredníctvom 
ktorého vysiela MTVŠ. 
Pani Palcsóová odpovedala, že bude presadzovat' formu výhodného prenájmu 

k bodu 4 
Výberová komisia konštatuje, že projekt riadenia a d'alšieho fungovania spolo čnosti 

MTVŠ Rožňava s.r.o. bol dostato čne vypracovaný a odpovede uchádzača na otázky členov 
komisie boli dostatočne zodpovedané. Komisia odporú ča prijat' uchádzača do pracovného 
pomeru na pozíciu „Konate ľ  spoločnosti Mestské televízne štúdio s.r.o. Rož ňava" . Komisia 
odporúča podat' návrh mestskému zastupite ľstvu na menovanie pani Alžbety Palcsóovej do 
funkcie konatera spolo čnosti. 

k bodu 5 
Predseda výberovej komisie sa pod'akovala prítomným za ú časť  a ukončil výberové 

konanie. 

V Rožňave dňa 17.10.2012 

Č lenovia výberovej komisie: 

Mgr. Radoslav Kovács 

Mgr. Martina Dudášová 

l'acciDr..lanka Mičudová 

Peter Benedikt} 

Mgr. Peter Gallo 

Zápisnicu napísala: JUDr. Erika Mihaliková 
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