MK-91/2021-904/9740

Zápisnica
zo zasadnutia výberovej komisie pre výberové konanie na pozíciu
generálneho riaditeľa/generálnej riaditeľky Divadla Nová scéna
Kontrolou zápisnice z 9. 4. 2021 bola zistená nezrovnalosť v tabuľke z bodu 6:
„Hodnotenie podľa poradia – Poradie uchádzačov stanovené jednotlivými členmi komisie“,
pričom mal byť uvedený výsledný priemer poradia pre uchádzačku p. Fašiangovú a p. Oravca
– rovnaké 2. miesto poradia. Tým nastal rozdielny výsledok pri porovnaní metódy hodnotenia
„podľa bodovania“ a „podľa poradia“, hodnotením uchádzačov členmi výberovej komisie
nenastala zhoda vo výsledku pri oboch hodnotiacich metódach. Z uvedeného
dôvodu výberová komisia musí v zmysle čl. VII ods. 3 smernice MK SR č. 4/2020
hlasovaním vybrať výsledok jednej z týchto metód.
Na poslednom zasadnutí 30. 3. 2021 výberová komisia o tejto skutočnosti nehlasovala.
Predsedníčka výberovej komisie rozhodla o neukončení výberového konania a výberová
komisia mala v pondelok 19. 4. 2021 od 15.00 hod. online zasadnutie ohľadne záverečného
hodnotenia uchádzačov výberového konania na pozíciu generálneho riaditeľa/generálnej
riaditeľky Divadla Nová scéna.
Rokovanie výberovej komisie viedla predsedníčka výberovej komisie a zúčastnili sa na ňom
všetci členovia výberovej komisie (viď prezenčná listina).
V zmysle smernice MK SR č. 4/2020 čl. VII bod 2 sa určilo poradie nasledovne:
„ Hodnotenie podľa počtu bodov“
Podľa bodového hodnotenia sa uchádzači umiestnili v nasledovnom poradí:
1. Ingrid Fašiangová
86 bodov,
2. Peter Oravec
83 bodov,
3. Juraj Ďurdiak
52 bodov,
4. Andrea Kozáková
43 bodov.
„ Hodnotenie podľa poradia“
Následne výberová komisia vytvorila súhrnné poradie podľa umiestnenia uchádzačov (nie
podľa priemerného bodového hodnotenia) u jednotlivých členov výberovej komisie.
Poradie uchádzačov stanovené jednotlivými členmi výberovej komisie
Hodnotený
uchádzač

Barbara
Eva
Lucia
Brathová Babitzová Kišš

Petra
Gondžúrová

Zuzana
Šebestová

Olja
Triaška
Stefanović

Michal Priemerná
hodnota
Babiak poradia

Juraj
Ďurdiak

2

3

4

4

3

3

4

3

Ingrid
Fašiangová

3

2

1

1

1

2

1

2

Andrea
Kozáková

4

4

3

3

4

4

3

4

Peter Oravec

1

1

2

2

2

1

2

2

Podľa individuálneho hodnotenia členov výberovej komisie sa uchádzači umiestnili v
nasledovnom poradí podľa priemernej hodnoty poradia určeného jednotlivými členmi
výberovej komisie:
2.
3.
4.

Ingrid Fašiangová a Peter Oravec,
Juraj Ďurdiak,
Andrea Kozáková.

Pred hlasovaním požiadala p. Babitzová, aby bolo v zápisnici uvedené: „p. Šebestová
v diskusii komisie vysvetľovala veci za Divadlo Nová scéna, konfrontovala ostatných
konkurujúcich kandidátov a dokonca v jednom momente reagovala na vypočutí namiesto p.
Fašiangovej a odpovedala za ňu. Zároveň na rokovaní komisie otvorene spochybňovala p.
Oravca, ktorý sa na neverejnom vypočutí vyjadril, že je pripravený rezignovať na svoju
umeleckú kariéru a p. Šebestová na následnom rokovaní komisie povedala, že ona sa
s kandidátom pozná a toto by mu členovia komisie nemali veriť“.
K textu tejto zápisnice, ktorý dostali členovia VK, p. Šebestová poslala 21. 4. 2021 toto
písomné stanovisko: „Dobrý deň, ak by bolo možné doplniť zápisnicu o to, že som sa voči
vyjadreniu p. Babitzovej ohradila a povedala, že môj názor je, že pán Oravec ma ako režisér
rozbehnuté do septembra dva projekty a nemyslím si, že sa v budúcnosti vzdá umeleckej
činnosti. Vyjadrila som svoj názor, tak ako ho vyjadrovali na kandidátov ostatní členovia
komisie. Prosím, aby to v zápisnici bolo uvedené.“ Zuzana Šebestová
K uvedenej skutočnosti sa na zasadnutí vyjadrovali aj ostatní členovia komisie. Členka
komisie (p. Triaška Stefanović) sa stotožnila s vyjadrením p. Babitzovej a zároveň upozornila
na minimálny bodový rozdiel medzi uchádzačmi p. Fašiangovou a p. Oravcom. Predsedníčka
komisie pripomenula, že členovia komisie tým, že v druhom kole (11. 3. 2021) výberového
konania odhlasovali a dali možnosť p. Šebestovej hlasovať, vyjadrovať sa a klásť otázky
uchádzačom, nezohľadnili stredné riziko konfliktu záujmov, ktoré deklarovali etickí
poradcovia na začiatku procesu výberového konania. Pri hlasovaní v druhom kole (11. 3.
2021) výberovej komisie bolo päť členov komisie za účasť p. Šebestovej vo výberovom
konaní s výnimkou predsedníčky výberovej komisie, ktorá sa ako jediná rozhodla akceptovať
návrh etických poradcov, teda vylúčenie p. Šebestovej z bodovania uchádzačky p.
Fašiangovej. Ostatní členovia komisie (p. Gondžúrová, p. Kišš a p. Babiak) zaujali k tejto
skutočnosti iný postoj, nemali z vystupovania p. Šebestovej pocit preferovania p. Fašiangovej
a nezaznamenali žiadne ovplyvňovanie členov komisie pri ich rozhodovaní.
Následne po diskusii výberovej komisie dňa 19. 4. 2021 pristúpili členovia komisie
k hlasovaniu v zmysle čl. VII ods. 3 smernice MK SR č. 4/2020 o oboch metódach určovania
poradia a vybrali metódu „Hodnotenie podľa počtu bodov“ (za túto metódu hlasovali štyria
členovia výberovej komisie, traja členovia výberovej komisie hlasovali za metódu podľa
poradia).

Výberová komisia hlasovaním vybrala ako výslednú metódu „Hodnotenie podľa počtu
bodov“ a na základe výsledku tejto metódy odporučila na pozíciu generálnej riaditeľky DNS
Ingrid Fašiangovú s počtom bodov 86.

Zapísala: Ľubica Mésárošová, v. r.
koordinátorka výberového konania DNS

Kontrolovala: Barbara Brathová, v. r.
predsedníčka výberového konania DNS

Príloha: podpísaná prezenčná listina zo zasadnutia výberovej komisie na obsadenie miesta
vedúceho zamestnanca, ktorý je štatutárnym orgánom Divadla Nová scéna.

