
Mesto PEZINOK 
Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok 

 

 

V Pezinku dňa 11.12.2019 
 

 

Protokol o výberovom konaní 
na pozíciu 

Riaditeľ Pezinského kultúrneho centra 
 

 

 

Mesto Pezinok vyhlásilo dňa 05.11.2019 výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície 

„Riaditeľ Pezinského kultúrneho centra“ (ďalej len „riaditeľ PKC“ alebo „pozícia“) s týmito 

predpokladmi a požiadavkami: 

 

Kvalifikačné predpoklady:  

- ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa  

 

Iné výberové požiadavky:  

- prax v danej alebo podobnej oblasti minimálne 5 rokov  

- prax v riadiacej funkcii minimálne 2 roky 

- orientácia v problematike kultúry a spoločenského života mesta  

- vítaná je skúsenosť s plánovaním a organizovaním kultúrnych podujatí 

- orientácia v problematike správy majetku mesta 

- základný prehľad súvisiacich zákonov (zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákon č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí) 

 

Osobnostné predpoklady a schopnosti: 

- riadiace, organizačné a prezentačné schopnosti  

- analytické a koncepčné myslenie 

- asertivita, zodpovedný, pozitívny a ľudský prístup 

 

Požadované doklady:  

- žiadosť a životopis,  

- fotokópia dokladu o ukončenom vzdelaní,  

- čestné prehlásenie o bezúhonnosti a právnej spôsobilosti,  

- súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov. 

 

Podmienky a pravidlá výberového konania sú súčasťou dokumentu s názvom „Zásady 

výberu riaditeľov mestských organizácií Mesta Pezinok“ (ďalej len „Zásady“), ktoré boli 

uverejnené spolu s inzerátom na pozíciu na internete. 

 

Hodnotiacu komisiu menoval primátor mesta Pezinok Igor Hianik v zložení: 

• Mgr. Kvetoslava Štrbová poslankyňa MsZ – predsedníčka komisie 

• Drahomír Šmahovský poslanec MsZ, predseda komisie kultúry pri MsZ 

• Adam Kovačovský poslanec MsZ, člen komisie kultúry pri MsZ a externý odborník 

 z podnikateľskej sféry a kultúry 



• Ing. Jana Lehocká prednosta MsÚ 

• Ivan Koska člen komisie kultúry pri MsZ a externý odborník z oblasti kultúry 

 

Do konca lehoty na podávanie žiadostí (19.11.2019) doručilo na Mestský úrad v Pezinku 

svoje žiadosti a životopisy 6 uchádzačov.  

 

Hodnotiaca komisia dňa 21.11.2019 podrobne preskúmala doručené žiadosti všetkých 

uchádzačov a rozhodla, že nižšie uvedení uchádzači (uvedení v abecednom poradí) najviac 

spĺňajú požadované kvalifikačné predpoklady, požadovanú prax, ako aj ďalšie zverejnené 

požiadavky: 

• Mgr. Miroslav Holzmann 

• Ing. Denisa Morgensternová 

• Mgr. art. Rudolf Pepucha, ArtD. 

 

Vyššie uvedení uchádzači boli pozvaní do 1. kola na neverejné osobné pohovory, ktoré sa 

uskutočnili dňa 27.11.2019 na Mestskom úrade v Pezinku. 

 

Priebeh výberového konania: 

Na výberové pohovory, ktoré sa uskutočnili 27.11.2019, sa dostavili všetci vybraní uchádzači, 

ktorí splnili požadované kritériá a kvalifikačné predpoklady. 

Komisia následne s každým uchádzačom uskutočnila osobný pohovor, počas ktorého 

preskúmala priebeh ich kariéry, všeobecný prehľad, orientáciu v odbornej problematike 

a posúdila osobnostné predpoklady a schopnosti uchádzačov na výkon manažérskej 

a riadiacej pozície. Výberová komisia po skončení stretnutí vyhodnotila získané informácie 

z osobných pohovorov s kandidátmi tak, že odporučila na postup do 2. kola výberového 

konania všetkých 3 zúčastnených kandidátov.  

 

Podmienkou účasti vo výberovom konaní v 2. kole bolo pripraviť písomný projekt na tému: 

Stratégia rozvoja spoločnosti PKC, ktorý postupujúci kandidáti doručili na Referát 

ľudských zdrojov, následne členovia výberovej komisie posúdili vhodnosť a odbornosť 

predložených dokumentov. 

 

Všetci postupujúci kandidáti boli pozvaní do 2. kola výberového konania – verejného 

vypočutia a prezentácie svojho projektu Stratégia rozvoja spoločnosti PKC, ktoré sa 

uskutočnilo dňa 09.12.2019 v zasadačke Mestského úradu, miestnosť č. 12 za účasti 

výberovej komisie a verejnosti.  

 

Verejné vypočutie bolo natáčané Televíziou Pezinok a vysielané v priamom prenose. 

Po verejnom vypočutí kandidátov na pozíciu riaditeľa PKC výberová komisia hlasovaním 

rozhodla o výbere najvhodnejších kandidátov.  

 

Na základe zhodnotenia výsledku výberového konania a naplnenia predpokladov, kritérií 

a požiadaviek prijala výberová komisia nasledujúce rozhodnutie: 

Odborná komisia na základe všetkých zhromaždených materiálov, vystúpení 

kandidátov, svojho hodnotenia a následného hlasovania odporučila primátorovi Igorovi 

Hianikovi 2 najvhodnejších kandidátov (uvedených v poradí odporučenia vhodnosti): 

1) Mgr. art. Rudolf Pepucha, ArtD. 
2) Mgr. Miroslav Holzmann 

  



Za hlavné dôvody odporúčania prvého (najvodnejšieho) kandidáta považuje komisia najmä: 

• komplexná vhodnosť profilu kandidáta,  

• najbohatšie skúsenosti s vedením a manažovaním ľudí, 

• veľmi dobrá znalosť celého regiónu a jeho potrieb, 

• dlhoročné skúsenosti s organizovaním významných kultúrnych podujatí, 

• najlepšia vízia potrieb pri súčasnom technickom stave DK a personálnom obsadení 

PKC, 

• najkomplexnejší návrh na fungovanie PKC a návrh spolupráce s inými organizáciami 

v meste predstavený v prezentácii „Stratégia rozvoja spoločnosti“ na verejnom 

vypočutí. 

 

Primátor Pezinka Igor Hianik akceptoval rozhodnutie komisie a dňa 10.12.2019 sa stretol 

s oboma odporúčanými kandidátmi na pozíciu riaditeľa PKC. Po týchto stretnutiach sa 

primátor stotožnil s návrhom komisie a za najvhodnejšieho kandidáta na pozíciu riaditeľa 

PKC odporúča pána Mgr. art. Rudolf Pepucha, ArtD.  

 

Ďalší postup vyplývajúci zo zásad výberového konania: 

1) Primátor predloží najvhodnejšieho kandidáta ako svoj návrh na vymenovanie 

za riaditeľa PKC v Pezinku na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 16.12.2019. 

2) Mestské zastupiteľstvo na návrh primátora rozhodne o vymenovaní kandidáta za 

riaditeľa Pezinského kultúrneho centra v Pezinku. 

 

 

 

Spracoval: Referát ľudských zdrojov 


