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Návrh uznesenia

UZNESENIE č. ........ / 2018
zo dňa 21. 09. 2018

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu
menuje

podľa § 11 ods. 2 písm. h) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych
krajoch v znení neskorších predpisov Mgr. art. Martina Kubrana do funkcie
riaditeľa Divadla LUDUS, Jozefská 19, 811 06 Bratislava s účinnosťou
od 01. 10. 2018.

Dôvodová správa
Podľa § 5 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, miesto
vedúceho zamestnanca, ktorý vykonáva funkciu štatutárneho orgánu u zamestnávateľa
uvedeného v § 1 ods. 2 a miesto ďalšieho vedúceho zamestnanca, u ktorého to určí
pracovný poriadok, sa obsadzuje na základe výsledku výberového konania; to neplatí
ak osobitný predpis ustanovuje voľbu alebo vymenovanie vedúceho zamestnanca
kolektívnym orgánom. Osobitným predpisom v tomto prípade je zákon č. 302/2001 Z.
z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení
neskorších predpisov, ktorý v § 11 ods. 2 písm. h) vymedzuje zastupiteľstvu výhradnú
právomoc: „zriaďovať, zakladať, zrušovať a kontrolovať právnické osoby
samosprávneho kraja a na návrh predsedu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich
(riaditeľov), ak osobitný zákon neustanovuje inak“. V súlade s týmto ustanovením
predseda Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „predseda BSK“) predkladá
Zastupiteľstvu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „zastupiteľstvo“) návrh
na vymenovanie riaditeľa zariadenia Divadlo LUDUS.
Dňa 18. 04. 2018 bola uzatvorená s Mgr. art. Danou Kurillovou, riaditeľkou Divadla
LUDUS, Jozefská 19, 811 06 Bratislava dohoda o skončení pracovného pomeru ku
dňu 30. 06. 2018.
Predseda BSK vypísal 22. 05. 2018 v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. výberové
konanie na pracovnú pozíciu riaditeľa/riaditeľky Divadla LUDUS, do ktorého sa prihlásili
a vyhlásené kritéria splnili 8 uchádzači. Výberové konanie sa uskutočnilo 04. 07. 2018.
Predsedom BSK kraja menovaná výberová komisia zložená z 9 členov po zhodnotení
všetkých zúčastnených uchádzačov podľa daných kritérií skonštatovala, že najvyšší
počet bodov dosiahol Mgr. art. Martin Kubran. Komisia odporučila predsedovi BSK
navrhnúť zastupiteľstvu vymenovanie Mgr. art. Martina Kubrana za riaditeľa Divadla
LUDUS.
Mgr. art. Martin Kubran je absolventom Divadelnej fakulty Vysokej školy múzických
umení v Bratislave, kde študoval v odbore divadelná veda a dramaturgia. Už
v priebehu štúdia sa začal venoval divadelnej tvorbe, od r. 1998 sa jej venuje
profesionálne. Na festivale Divadelná Nitra získal v r. 1997 ako autor a spolutvorca
inscenácie cenu DOSKY v kategórii Objav sezóny. V rokoch 1998 – 2000 pôsobil ako
interný dramaturg v Divadle SNP v Martine, kde sa spolupodieľal na vytvorení
periodického divadelného projektu Divadelný Trojboj, ktorý dodnes usporadúva
Divadelný ústav. V roku 2003 vytvoril spolu Katarínou Mikulíkovou pre Mestské divadlo
Žilina koncept open-air festivalu Žilinská svätojánska noc.
V rokoch 2004 – 2008 pôsobil ako dramaturg v Divadle Aréna, kde sa spolupodieľal na
uvedení inscenácií Občianskeho cyklu – Tiso, Dr. Gustáv Husák a Komunizmus, ktoré
dosiahli veľkú odozvu u divákov i kritiky. Za tento cyklus získal Mgr. art. Martin Kubran
ocenenie za angažovanú dramaturgiu festivalu Nová Dráma. Za autorskú inscenáciu
Tiso získali spoločne s režisérom Rastislavom Ballekom cenu DOSKY v štyroch
kategóriách.
V rokoch 2008 – 2010 pôsobil ako dramaturg Činohry Národního divadla Brno.
V rokoch 2011 – 2013 sa stal dramaturgom Činohry Slovenského národného divadla.
Dramaturgicky tu pripravil cyklus inscenácií Endlösung. Ako dramaturg a spoluautor
úpravy tu uviedol v slovenských premiérach hry klasickej svetovej dramatiky.
Mgr. art. Martin Kubran v rokoch 2013 – 2017 pôsobil ako dramaturg v Činohre
Národního divadla Brno, kde sa podieľal na niekoľkých pozoruhodných inscenáciách.

Pravidelne spolupracuje s Divadlom Aréna v Bratislave, Činoherným klubom v Prahe,
s Činohrou Slovenského národného divadla a Činohrou Národného divadla Brno.
Mgr. art. Martin Kubran nastúpil dňa 01. 08. 2018 do funkcie riaditeľa Divadla LUDUS
na základe dočasného poverenia výkonom tejto funkcie vydaného predsedom BSK.
Dosiahnuté odborné a viac ako 18 ročná prax dramaturga vo významných domácich
i zahraničných divadlách, mnohé ocenenia a znalosť divadelného prostredia
a umeleckej obce dávajú predpoklady pre úspešné pôsobenie Mgr. art. Martina
Kubrana v navrhovanej pozícii riaditeľa Divadla LUDUS.
Navrhujeme, aby Mgr. art. Martin Kubran bol Zastupiteľstvom Bratislavského
samosprávneho kraja vymenovaný do funkcie riaditeľa Divadla LUDUS, Jozefská 19,
811 06 Bratislava.

