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Dôvodová správa 

k vymenovaniu riaditeľa Baníckeho múzea v Rožňave 

 

 

K termínu 30. apríla 2014 požiadal o uvoľnenie z funkcie štatutárneho zástupcu  

Baníckeho múzea v Rožňave pán Mgr. Jozef Csobádi z dôvodu odchodu do dôchodku. 

Vedením  organizácie až do úspešného ukončenia konkurzného konania na obsadenie funkcie 

štatutárneho zástupcu organizácie bol poverený Ing. Ján Hlobil, odborný zamestnanec múzea 

a vedúci historického oddelenia. 

V súlade so zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení 

neskorších predpisov vyhlásil predseda Košického samosprávneho kraja konkurz na 

obsadenie funkcie riaditeľa Baníckeho múzea v Rožňave, ktorý sa uskutočnil dňa 18. augusta  

2014 na Úrade Košického samosprávneho kraja v Košiciach. 

Do konkurznej komisie boli predsedom KSK vymenovaní: Ing. Emil Ďurovčík, 

podpredseda KSK – predseda konkurznej komisie, Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK, 

Ing. Eugen Labanič, generálny riaditeľ Slovenského technického múzea v Košiciach,       

PhDr. Jana Kovácsová, vedúca Odboru kultúry a  CR Úradu KSK a  PhDr. Róbert Pollák, 

riaditeľ Východoslovenského múzea v Košiciach.  Na základe oznámenia o vyhlásení 

konkurzného konania  na obsadenie funkcie riaditeľa Baníckeho múzea v Rožňave 

prostredníctvom denníka Korzár a na úradnej tabuli Košického samosprávneho kraja sa 

v stanovenom termíne do konkurzu prihlásili celkom štyria uchádzači, ktorí splnili predpísané 

predpoklady stanovené  v konkurzných podmienkach. Po osobnej prezentácii svojich zámerov 

a  predstáv o koncepčnom riadení tejto kultúrnej inštitúcie so zreteľom na osobnostné 

a odborné  predpoklady a  skúsenosti uchádzača v oblasti riadenia a organizovania činnosti 

Baníckeho múzea sa členovia konkurznej komisie zhodli v názore, že z prihlásených 

uchádzačov má najlepšie predpoklady pre výkon organizačno - riadiacej práce v 

 podmienkach tohto zariadenia pán Ing. Ján Hlobil a  odporučili predsedovi KSK predložiť na 

rokovanie  Zastupiteľstva  KSK návrh na  jeho vymenovanie do funkcie riaditeľa. 

            Pán Ing. Ján Hlobil má 49 rokov. Má ukončené vysokoškolské vzdelanie na Baníckej 

fakulte Technickej univerzity v Košiciach. Po ukončení štúdia v roku 1989 nastúpil do 

podniku Železorudné Bane v Nižnej Slanej, kde koordinoval a riadil technologický proces 

dobývania rúd. V Baníckom múzeu pracoval od roku 2002 do roku 2009 ako kurátor 

a historik baníctva a hutníctva. V krátkom  období rokov 2009 až 2013 pracoval v Českej 

republike v OKD, a.s. Důl Karviná ako špecialista zavádzania nových technológií. V roku 

2013 sa pán  Hlobil vrátil do Baníckeho múzea v Rožňave na pozíciu vedúceho oddelenia 

histórie baníctva  a geológie. Od 1. 5. 2014 je poverený vedením  organizácie.  

Pán Ing. Hlobil spĺňa všetky požiadavky pre kvalitné  zabezpečovanie  a  riadenie procesu 

rozvoja organizácie v ďalšom období. So zreteľom na jeho odborný rozhľad v oblasti histórie 

baníctva a geológie v regióne Gemera spĺňa aj predpoklady pre odbornú úroveň  výkonu 

funkcie riaditeľa tejto fondovej kultúrnej inštitúcie. 

  

 

 

 

V Košiciach  dňa  22. septembra 2014 

Spracoval:   Mgr. M. Biath         
 

 
 


