
Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline













NÁVRH NA VYMENOVANIE DO FUNKCIE RIADITEĽA MESTSKÉHO DIVADLA V ŽILINE







Materiál obsahuje:
	Návrh na uznesenie

Podklad pre prijatie uznesenia
Dôvodová správa
Príloha - Životopis



Predkladá:						    	 
Ivan Harman                                                 	  		
primátor mesta  Žilina 
                                                       	  		
                                                                                            
                                                                                          

Vypracoval:
Oddelenie organizačné, personálne a hospodársko - prevádzkové
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NÁVRH UZNESENIA





Menovanie riaditeľa v príspevkovej organizácii Mesta Žilina – Mestské divadlo

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	vymenúva



                  1.  Mgr. Martinu Jesenskú do funkcie  riaditeľa Mestského divadla v Žiline od 
                      01.11.2007  do 31.12.2010.





























 





PODKLADY PRE PRIJATIE UZNESENIA



Výberová komisia pre výberové konanie na funkciu riaditeľa Mestského divadla v Žiline


odporúča

primátorovi mesta Žilina predložiť mestskému zastupiteľstvu návrh na 

vymenovanie

Mgr. Martiny Jesenskej do funkcie riaditeľa Mestského divadla v Žiline  k 01. 11. 2007.




































                                                          Dôvodová správa


     Dňom 27. 08. 2007 bola Ing. Elena Dikošová Mestským zastupiteľstvom v Žiline odvolaná z funkcie riaditeľky Mestského divadla v Žiline, príspevkovej organizácie mesta. Na základe toho Mesto Žilina vypísalo výberové konanie na miesto riaditeľa Mestského divadla v Žiline, ktoré bolo zverejnené na internetovej stránke a úradnej tabuli Mesta Žilina, MY Žilinské noviny, denník Sme, Žilinský večerník a v televízií Patriot. Do výberového konania sa prihlásili dve uchádzačky a to: Ing. Elena Dikošová  a Mgr. Martina Jesenská.
     Primátor Mesta Žilina Ivan Harman vymenoval výberovú komisiu zloženú z poslancov mesta, zamestnancov mestského úradu a odbornej verejnosti v tomto zložení: predseda : Mgr. Ing. Peter Ničík, vedúci odboru kultúry ŽSK a predseda Komisie vzdelávania, školstva a kultúry pri Mestskom zastupiteľstve v Žiline, ostatní členovia: JUDr. Elena Krausová, vedúca oddelenia organizačného, personálneho a hospodársko - prevádzkového Mestského úradu v Žiline, Mgr. Silvia Hroncová, generálna riaditeľka Slovenského národného divadla, Mgr.art. Róbert Mankovecký, riaditeľ Slovenského komorného divadla v Martine, PhDr. Peter Kováč, riaditeľ RPIC v Martine, Mgr. František Javorský, riaditeľ divadla Nová scéna v Bratislave a  PhDr. Oleg Dlouhý, Divadelný ústav v Bratislave.
     Na výberové konanie boli pozvaní a  zúčastnili sa ho: Ing. Elena Dikošová a Mgr. Martina Jesenská.
     Výberové konanie pozostávalo z dvoch častí, prezentácie predloženej koncepcie rozvoja Mestského divadla v Žiline a jej obhajoby, formou odpovedí na otázky členov výberovej komisie. Výberové konanie s pozvanými uchádzačmi sa uskutočnilo dňa 01. 10. 2007. Každý člen výberovej komisie hodnotil každého uchádzača bodmi od 1-3, kde nižší počet získaných bodov znamená lepšie hodnotenie. Sčítaním pridelených bodov hodnotenia členov výberovej komisie bolo dosiahnuté konečné poradie uchádzačov, podľa ktorého výberová komisia odporúča  primátorovi mesta  predložiť návrh mestskému zastupiteľstvu vymenovať do funkcie  riaditeľa Mestského divadla v Žiline Mgr. Martinu Jesenskú na dobu určitú a to do 31.12.2009. Na základe §11 ods. 4 písm. l zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladá primátor mesta návrh na vymenovanie Mgr. Martiny Jesenskej do funkcie riaditeľa Mestského divadla v Žiline od 01.11.2007 a následne uzatvoriť pracovný pomer s menovanou na dobu určitú do 31.12.2010.



