
Mestské kultúrne stredisko v Sabinove oznamuje výsledok výberového konania na obsadenie 

vedúceho tanečnej zložky FS Sabinovčan zverejneného 16. septembra 2014.  

Na základe osobného pohovoru so všetkými uchádzačmi, vyhodnotenia predložených materiálov, 

komplexného posúdenia osobnosti a zhodnotenia predpokladov vo vzťahu k požiadavkám 

výberového konania, výberová komisia určila nasledovné poradie uchádzačov: 

1. Štefan Foriš 

Doterajšia prax a zamestnanie: Folklórny súbor Šarišan - tanečník  

     Vojenský súbor Jánošík - tanečník  

     Poddukelský umelecký ľudový súbor PUĽS - repetítor,  

tanečník, sólista  

     Folklórny súbor Šarišan - pedagóg tanečnej zložky  

Slovenský ľudový umelecký kolektív SĽU - asistent vedúceho 

tanca, tanečník, sólista  

Poddukelský umelecký ľudový súbor PUĽS – asistent 

choreografa 

 2. Jaroslav Mucha 

Doterajšia prax a zamestnanie:  SZUŠ DAMA Prešov - učiteľ  

     ZUŠ Veľký Šariš - učiteľ  

     Divadlo Alexandra Duchnoviča PUĽS Prešov - tanečník  

     Divadlo Jonáša Záborského Prešov - tanečník  

     Inžinierske stavby Košice - SZČO  

     Vodič autobusu  

     ZŠ Hanušovce nad Topľov - pedagogický asistent  

 

Dátum a spôsob  zverejnenia výberového konania:16. septembra 2014 webová stránka mesta 

Sabinov, webová stránka Mestského kultúrneho strediska,  Spravodaj mesta Sabinov, facebook 

folklórnych skupín.   

Dátum predkladania ponúk:15.10 2014 

Dátum a miesto konania sa konkurzu: 31.10.2014 v Mestskom kultúrnom stredisku 

 



Členovia komisie: 

Mgr. Katarína Lukčíkova – vedúca speváckej zložky FS Sabinovčan 

Mgr. Ján Bak – vedúci hudobnej zložky FS Sabinovčan 

Bc. Daniela Zahoráková – krojárka 

Mgr. Natália Salanciová – vedúca FS Sabiník 

Ladislav Trojanovič – vedúci FS-V Sabinovčan 

Kvetoslava Baková – organizačná vedúca FS Sabinovčan 

Mgr. Lucia Mihoková – riaditeľka MsKS 

Hlasovanie komisie: 7 hlasov pre Štefana Foriša 

Priebeh výberového konania: Uchádzači vo vlastnej ústnej prezentácii prezentovali víziu práce 

s členmi FS Sabinovčan. Nasledovali otázky členov komisie a odpovede kandidátov. 

Nástup na pozíciu:  15.11.2014 formou umeleckej zmluvy do konca roka 2014. V prípade spokojnosti 

oboch strán skrátený pracovný úväzok od januára 2015. 

Zápisnica z výberového konania na obsadenie pozície vedúceho tanečnej zložky Sabinovčan tvorí 

prílohu k tomuto oznámeniu.  

V Sabinove, 5.11.2014 

Zapísala: Mgr. Lucia Mihoková, riaditeľka MsKS 

 

 


