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Zápisnica
z výberového konania na pozíciu riaditeľa/riaditeľky
Literárneho informačného centra
Výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca, ktorý je štatutárnym
orgánom Literárneho informačného centra (ďalej „LIC“) bolo vyhlásené 30. 4. 2021 Oznámením
o výberovom konaní na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca, ktorý je štatutárnym orgánom LIC .
Termín na doručenie prihlášok bol do 30. 5. 2021 (vrátane).
Dňa 1. 7. 2021 od 10:00 – 12:20 hod. sa vo Dvorane MK SR uskutočnilo neverejné aj verejné
vypočutie uchádzača na pozíciu riaditeľa/riaditeľky Literárneho informačného centra za účasti
členov výberovej komisie.
Rokovanie výberovej komisie viedol predseda výberovej komisie Jozef Švolík.
Výberová komisia pracovala v zložení:
– Jozef Švolík, predseda výberovej komisie, zástupca ministerky kultúry zo zamestnancov
vecne príslušného organizačného útvaru MK SR, individuálny člen výberovej komisie
vymenovaný ministerkou kultúry priamo;
– Miroslava Vallová, externá odborníčka s reputáciou a dlhodobou praxou v oblasti
manažmentu;
– Ivana Budinská, externá odborníčka s reputáciou a dlhodobou praxou v riadení verejnej
organizácie, ktorá je rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou mimo
oblasti kultúry, individuálny člen výberovej komisie vymenovaný ministerkou kultúry priamo;
– Diana Čekmeová, externá odborníčka – personálna poradkyňa, individuálna členka výberovej
komisie, vymenovaná ministerkou kultúry na návrh Osobného úradu MK SR;
– Marek Vadas, zástupca zamestnancov LIC;
– Miloslav Vojtech, externý odborník s reputáciou a dlhodobou praxou v oblasti pôsobenia LIC
z akademického alebo vedeckého prostredia, individuálny člen výberovej komisie
vymenovaný ministerkou kultúry na základe výberu z nominácií od vysokých škôl, ktoré
poskytujú vzdelávanie v príslušnom odbore alebo zo Slovenskej akadémie vied;
– Judit Görözdi, externá odborníčka s reputáciou a dlhodobou praxou v oblasti pôsobenia LIC
z prostredia nezávislej kultúry, individuálny člen výberovej komisie vymenovaný ministerkou
kultúry na základe výberu z troch nominácií riaditeľa Fondu na podporu umenia.
Koordinátorkou výberového konania bola ministerkou kultúry menová Mgr. Barbara Brathová zo
sekcie kreatívneho priemyslu MK SR.
Tajomníčkou výberového konania bola ministerkou kultúry menovaná Mgr. Lýdia Bratinková
z osobného úradu MK SR, personálnou poradkyňou Mgr. Diana Čekmeová a etickými poradcami
boli JUDr. Zuzana Šabová, PhD., Mgr. Maroš Paulini a Doc. Ing. Daniela Zemanovičová, Csc.
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Výberová komisia dospela k nasledovným záverom:
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Opis prvého kola

Celkovo boli doručené dve prihlášky na uvedenú pozíciu. Z celkového počtu boli kompletné
obidve. Uchádzači, ktorí predložili kompletné prihlášky, boli následne pozvaní na hĺbkové
pohovory s personálnou poradkyňou. V procese výberového konania pred druhým, resp. tretím
kolom jeden z uchádzačov odstúpil, čo oznámil 23. 6. 2021 písomne koordinátorke.

2. Opis druhého kola
V druhom kole výberová komisia posudzovala materiály poskytnuté uchádzačom (životopis,
projekt rozvoja a riadenia organizácie, motivačný list) a vybrala postupujúceho uchádzača. Druhé
zasadnutie začalo na zasadnutí 25. 6. 2021. Pred diskusiou kládli členovia výberovej komisie otázky
personálnej poradkyni k poradiu uchádzačov, ku ktorým dospela bodovaním na základe hĺbkových
pohovorov s uchádzačmi. Smernica definuje, že keď sa do výberového konania prihlási menej ako
päť uchádzačov, za predpokladu, že majú v prvom kole kompletné dokumenty, postupujú
automaticky do ďalšieho kola. Druhé kolo bolo ukončené, pričom komisia posunula jedného
uchádzača, ktorý bol pozvaný výberovou komisiou do tretieho kola výberového konania, nakoľko
druhý uchádzač sám odstúpil v procese VK. Životopis a prezentácia projektu riadenia a rozvoja
zriadenej organizácie uchádzača boli zverejnené na podstránke výberového konania na webovom
sídle ministerstva.

3. Opis tretieho kola – neverejné a verejné výberové vypočutie:
Výberové konanie pokračovalo 1. 7. 2021 od 10.00 h najskôr (neverejným) vypočutím uchádzača
pred výberovou komisiou, ktoré trvalo 45 minút a uchádzač v ňom mal priestor na zodpovedanie
otázok členov výberovej komisie. Na úvod dostal uchádzač od predsedu výberovej komisie otázku,
či má nejaké výhrady k zloženiu výberovej komisie – uchádzač vyhlásil, že nemá žiadne výhrady.
Verejné vypočutie sa konalo 1. 7. 2021 od 11.00 h. Pred verejným vypočutím sa uskutočnil
informačný brífing o priebehu vypočutia a pravidlách bodovania/hlasovania. Verejné vypočutie sa
začalo prezentáciou projektu riadenia a rozvoja zriadenej organizácie, ktorú prezentoval uchádzač
v časovom rozpätí 20 minút, nasledovali otázky výberovej komisie (30 minút) a otázky verejnosti
(30 minút).
Vypočutie sa uskutočnilo vysielaním naživo, a tým bol zabezpečený prístup verejnosti cez link na
živý prenos komunikovaný na webovom sídle ministerstva a na sociálnych sieťach ministerstva.
Pred výberovou komisiou a verejnosťou sa predstavil jeden uchádzač, ktorý doručil včas potrebné
projekty riadenia a rozvoja zriadenej organizácie (boli zverejnené na webovom sídle ministerstva):
1 Martin Gajdoš.
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Verejnosť sa prostredníctvom aplikácie slido pýtala uchádzača otázky. Videozáznam z vypočutia je
zverejnený na podstránke výberového konania:
https://www.culture.gov.sk/ministerstvo/organizacie-ministerstva/vyberove-konania/riaditelriaditelka-literárneho-informačného-centra/

4. Hodnotenie
Po tom, čo uchádzač zodpovedal poslednú otázku od verejnosti, sa výberová komisia poďakovala
uchádzačovi a začala rokovať o uchádzačovi bez jeho prítomnosti a bez prítomnosti verejnosti. Po
diskusii a rokovaní členovia výberovej komisie poskytli svoje jednotlivé hodnotenia na bodovacích
hárkoch a vytvorilo sa celkové priemerné hodnotenie členov výberovej komisie. Koordinátorka
a personálna poradkyňa výberovej komisie overili výpočet priemerného hodnotenia na základe
údajov z poskytnutých hárkov od členov výberovej komisie.
Vzhľadom na skutočnosť, že sa výberového konania LIC zúčastnil iba jeden uchádzač a komisia sa
jednohlasne zhodla v spoločnom názore, predložila komisia jednotné vyjadrenie hodnotenia
uchádzača, ktoré je nasledovné :
Všetci členovia výberovej komisie sa dohodli na spoločnom slovnom hodnotení a stanovisku
v tomto znení:
Výberová komisia sa po neverejnom a verejnom kole a vyhodnotení výberového konania rozhodla
neodporučiť uchádzača Martina Gajdoša vymenovať do funkcie riaditeľa Literárneho
informačného centra.
Dôvody:
– absencia základných znalostí z oblasti literatúry, jej reflexie a propagácie doma
a v zahraničí;
– absencia hĺbkových znalostí o fungovaní Literárneho informačného centra;
– absencia skúseností s riadením väčších tímov;
– nedostatočná vízia rozvoja Literárneho informačného centra v strednodobom
a dlhodobom horizonte;
– chýbajúca predstava o spolupráci s odbornou a laickou verejnosťou;
– nepostačujúce prezentačné schopnosti a jazyková vybavenosť.
Uchádzač má predpoklady uplatniť sa v oblasti nižších stupňov riadenia v organizácii tohto typu.
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5. Hodnotenie podľa počtu bodov
Hodnotenie uchádzača Martin Gajdoš
Hodnotenie
(počet bodov)

Hodnotiteľ

Odôvodnenie rozhodnutia

Ivana Budinská

10

Komisia uviedla jednotné spoločné vyjadrenie

Diana Čekmeová

25

Komisia uviedla jednotné spoločné vyjadrenie

Judit Görözdi

10

Komisia uviedla jednotné spoločné vyjadrenie

Jozef Švolík

4

Komisia uviedla jednotné spoločné vyjadrenie

Marek Vadas

3

Komisia uviedla jednotné spoločné vyjadrenie

Miroslava Vallová

7

Komisia uviedla jednotné spoločné vyjadrenie

Miloslav Vojtech

7

Komisia uviedla jednotné spoločné vyjadrenie

priemerný počet bodov
pre uchádzača

9

Podľa bodového hodnotenia sa uchádzač umiestnil v nasledovnom poradí:
1 Martin Gajdoš

6. Hodnotenie podľa poradia
Následne výberová komisia vytvorila súhrnné poradie podľa umiestnenia uchádzača (nie podľa
priemerného bodového hodnotenia) u jednotlivých členov výberovej komisie.
Poradie uchádzačov stanovené jednotlivými členmi výberovej komisie
Hodnotený
uchádzač

Martin
Gajdoš

Poradie uchádzačov stanovené členom
Ivana
Budinská

Diana
Čekmeová

1

1

Judit
Görözdi

1

Jozef
Švolík

1

Marek
Vadas

1

Miroslava
Vallová

Miloslav
Vojtech

Priemerná
hodnota
poradia

1

1

1

Podľa individuálneho hodnotenia členov výberovej komisie sa uchádzač (keďže bol iba jediným
uchádzačom) umiestnil v nasledovnom poradí podľa priemernej hodnoty poradia určeného
jednotlivými členmi výberovej komisie:
1 Martin Gajdoš
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7. Rôzne
Etickí poradcovia vyhodnotili všetky vzťahy členov VK voči uchádzačovi ako vzťahy bez rizika
konfliktu záujmov.
Na zverejnenú adresu neprišli etickým poradcom počas výberového konania žiadne podnety od
verejnosti v súvislosti s uchádzačom alebo členmi výberovej komisie.

Odporučenie výberovej komisie
Výberová komisia neodporučila na pozíciu riaditeľa Martina Gajdoša.

V Bratislave, 1. 7. 2021

Podpísanie zápisnice členmi výberovej komisie
Člen výberovej komisie

Dátum podpisu

Podpis člena výberovej komisie

Ivana Budinská

1. 7. 2021

v. r.

Dia Čekmeová

1. 7. 2021

v. r.

Judit Görözdi

1. 7. 2021

v. r.

Jozef Švolík

1. 7. 2021

v. r.

Marek Vadas

1. 7. 2021

v. r.

Miroslava Vallová

1. 7. 2021

v. r.

Miloslav Vojtech

1. 7. 2021

v. r.

Podpísanie zápisnice koordinátorom
Koordinátor

Dátum podpisu

Barbara Brathová

1. 7. 2021

Podpis koordinátora
v. r.

Príloha: podpísaná prezenčná listina
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