
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO 

ul.: Junácka č. 1,  832 91 Bratislava 3 

 

 

Zápisnica zo stretnutia členov komisie – výberové konanie – riaditeľ EKO – 

podniku verejnoprospešných služieb  
 

Dňa 19.12.2019 sa stretli členovia komisie výberového konania na pozíciu riaditeľ EKO – 

podniku verejnoprospešných služieb v zostave (príloha1- prezenčná listina): 

 

JUDr. Ing. Ľubomír Baník 

Ing. Pavol Galamboš  

Roman Štamberský 

Ing. Pavol Troiak 

Ing. arch. Peter Vaškovič  

 

1. bod - členovia komisie si zvolili predsedu, ktorým sa stal Ing. Pavol Galamboš.  

 

2. bod – otváranie obálok uchádzačov na funkciu riaditeľ EKO – podniku 

verejnoprospešných služieb (príloha 2 – zápis z otvárania obálok) 

 

3. bod – upozornenie od pána prednostu, ktorý prečítal ostatným členom komisie 

informáciu, ktorú uvádza Transparency International Slovensko (TIS) – na výberovom 

konaní by mal byť členom komisie aj odborník v danej oblasti.  

 

Po niekoľkých úvahách sa členovia komisie zhodli, že pán prednosta osloví o pomoc 

TIS a taktiež Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy o poskytnutie - navrhnutie člena 

komisie a personálny útvar zverejní inzerát na ďalšieho odborníka, ktorý sa stane  

členom  komisie. 

       

4. bod – personálny útvar osloví všetkých uchádzačov o doplnenie chýbajúcich dokladov 

+ o súhlas so zverejnením ich životopisov.  

 

5. bod  - členovia komisie sa dohodli na ďalšom stretnutí dňa 15.1.2020 o 15.00 hod. , 

kde sa rozhodne o spôsobe voľby ďalších vhodných členov a termíne výberového 

konania.  

 

6. bod – členovia komisie podpísali Záznam  o poučení a poverení spracúvať osobné 

údaje a pokyny na spracúvanie osobných údajov pre oprávnené osoby. 

 

 

 

V Bratislave 19.12.2019 

 

 

 

Vypracovala Ing. Zuzana Lehocká 

        personálny referent  



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO      Príloha 1 

 

 

P R E Z E N Č N Á  L I S T I N A  
 

Otváranie obálok                                      

 

výberové konanie  

 

riaditeľ EKO – podniku verejnoprospešných služieb  

 

19.12.2019 o 10,00 hod. MÚ BNM 

kancelária prednostu    

 

 

 

 

 
  JUDr. Ing. Ľubomír Baník ......v. z. ...................... 

 

Ing. Pavol Galamboš   ......v. z. ...................... 

 

Roman Štamberský  ......v. z. ....................... 

 

Ing. Pavol Troiak  ......v. z. ....................... 

 

Ing. arch. Peter Vaškovič  ......v. z. ...................... 
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ul.: Junácka č. 1,  832 91 Bratislava 3 

____________________________________________________________ 

 

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka l, 832 91 Bratislava  vyhlásila  výberové 

konanie na obsadenie funkcie RIADITEĽ EKO – PODNIKU 

VEREJNOPROSPEŠNÝCH SLUŽIEB, v zmysle § 5 Zákona č. 552/2003 Z.z. 

o výkone vo verejnom záujme. 

Výberové konanie bolo zverejnené na internetových stránkach, a to www.banm.sk, 

www.profesia.sk a www.istp.sk., na facebookovej stránke mestskej časti a v denníku 

SME.  

 

Na výberové konanie bolo do stanoveného termínu 05. novembra 2019,  do podateľne 

Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto, na personálny úsek, doručených 11 

obálok/prihlášok: 

 

 

1. 17.10.2019 Marcel Gajanec, Hálova 9, 851 04  Bratislava  

2. 22.10.2019 Mgr. Richard Schwarz, Behúňova 27, 811 04  Bratislava  

3. 04.11.2019 Vladimír Starinský, Široká 30, 831 07  Bratislava 

4. 04.11.2019  Bc. Stanislav Pavlovič, Trnavská 176, 900 27  Bernolákovo 

5. 04.11.2019 neuvedený odosielateľ  

6. 04.11.2019 neuvedený odosielateľ 

7. 05.11.2019  Mgr. Vladimír Mikuš 

8. 05.11.2019  Denisa Černá, Hlavná 98, 930 40  Štvrtok na Ostrove 

9. 05.11.2019 B. Novacký 

10. 05.11.2019 Ing. Jozef Šuran, Kultúrna 3476/37, 821 04  Bratislava 

11. 05.11.2019 neuvedený odosielateľ 

 

 

Doručené prihlášky uchádzačov (obálky) boli otvorené a obsahovali: 

 

 

1. 17.10.2019 Marcel Gajanec, Hálova 9, 851 04  Bratislava: 

Marcel Gajanec, Hálova 9, 851 04  Bratislava: 

- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania, 
- profesijný životopis,  
- údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z.z. 

o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

- Koncepcia výkonu práce, max. 2 normostrany,  
- prehľad o doterajšej praxi so stručným popisom pracovných činností, 
- overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní zo dňa 10.10.2019, 
Pedagogická a sociálna akadémia, Bratislava – maturitné vysvedčenie zo dňa 
24.05.2006. 
 
 

Prihlásený uchádzač spĺňal základné predpoklady pre zaradenie do výberového 

konania. 

 

2. 22.10.2019 Mgr. Richard Schwarz, Behúňova 27, 811 04  Bratislava: 

Mgr. Richard Schwarz, Behúňova 27, 811 04  Bratislava 

http://www.banms.sk/
http://www.istp.sk/


- - písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania, 
- profesijný životopis,  
- údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z.z. 

o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

- Koncepcia výkonu práce, max. 2 normostrany,  
- prehľad o doterajšej praxi so stručným popisom pracovných činností, 
- overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní zo dňa 18.10.2019, 
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, titul „Mgr.“ zo dňa 06.06.2007 
 
 
 
Prihlásený uchádzač spĺňal základné predpoklady (ekonomické vzdelanie) pre 

zaradenie do výberového konania. 

 

3. 04.11.2019 Vladimír Starinský, Široká 30, 831 07  Bratislava: 

Vladimír Starinský, Široká 30, 831 07  Bratislava 

- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania, 
- profesijný životopis,  
- údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z.z. 

o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

- Koncepcia výkonu práce, max. 2 normostrany,  
- prehľad o doterajšej praxi so stručným popisom pracovných činností, 
- overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní zo dňa 30.10.2019, Stredná 
priemyselná škola elektrotechnická, Bratislava – maturitné vysvedčenie zo dňa 
31.05.1984. 
 

Prihlásený uchádzač spĺňal základné predpoklady (ekonomické vzdelanie) pre 

zaradenie do výberového konania. 

 

4. 04.11.2019  Bc. Stanislav Pavlovič, Trnavská 176, 900 27  Bernolákovo 

- stiahol žiadosť o zaradenie do výberového konania (list zo dňa 18.12.2019) 

 

5. 04.11.2019 neuvedený odosielateľ 

Ing. Ján Výboh, Papraďová 5, 821 01  Bratislava  

- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania, 
- profesijný životopis,  
- údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z.z. 

o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

- Koncepcia výkonu práce, max. 2 normostrany,  
- prehľad o doterajšej praxi so stručným popisom pracovných činností, 
- overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní zo dňa 04.11.2019, Vysoká 
škola dopravy a spojov Žilina, titul „Ing.“  zo dňa 27.06.1991. 
 
6. 04.11.2019 neuvedený odosielateľ 

Mgr. Marián Závodný, Vlastenecké nám. 1185/8, 851 01  Bratislava  

- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania, 
- profesijný životopis,  
- údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z.z. 

o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

- Koncepcia výkonu práce, max. 2 normostrany,  
- prehľad o doterajšej praxi so stručným popisom pracovných činností, 



- overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní zo dňa 21.02.2012, Vysoká 
škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, titul „Mgr.“  zo dňa 
09.02.2011. 
 
 
   

Prihlásený uchádzač spĺňal základné predpoklady (ekonomické vzdelanie) pre 

zaradenie do výberového konania. 

 

7. 05.11.2019  Mgr. Vladimír Mikuš 

Mgr. Vladimír Mikuš, Račianska 51, 831 02  Bratislava 

- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania, 
- profesijný životopis,  
- údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z.z. 

o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

- Koncepcia výkonu práce, max. 2 normostrany,  
- prehľad o doterajšej praxi so stručným popisom pracovných činností, 
- overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní zo dňa 15.10.2019, Vysoká 
škola v Sládkovičove, titul „Mgr.“  zo dňa 29.05.2010. 
 

Prihlásený uchádzač spĺňal základné predpoklady (ekonomické vzdelanie) pre 

zaradenie do výberového konania. 

 

8. 05.11.2019  Denisa Černá, Hlavná 98, 930 40  Štvrtok na Ostrove 

Denisa Černá, Hlavná 98, 930 40  Štvrtok na Ostrove 

- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania, 
- profesijný životopis,  
- údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z.z. 

o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

- Koncepcia výkonu práce, max. 2 normostrany,  
- prehľad o doterajšej praxi so stručným popisom pracovných činností, 
- overená kópia dokladu chýba 
 

 

9. 05.11.2019 B. Novacký 

Mgr. Branislav Novacký, Rezedova 8, 821 01 Bratislava 

- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania, 
- profesijný životopis,  
- údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z.z. 

o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

- Koncepcia výkonu práce, max. 2 normostrany,  
- prehľad o doterajšej praxi so stručným popisom pracovných činností, 
- overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní zo dňa 05.09.2019, 
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, titul „Mgr.“  zo dňa 30.04.2012. 
 

Prihlásený uchádzač spĺňal základné predpoklady (ekonomické vzdelanie) pre 

zaradenie do výberového konania. 

 

10. 05.11.2019 Ing. Jozef Šuran, Kultúrna 3476/37, 821 04  Bratislava 

Ing. Jozef Šuran, Kultúrna 3476/37, 821 04  Bratislava 

- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania, 
- profesijný životopis,  



- údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z.z. 

o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

- Koncepcia výkonu práce, max. 2 normostrany,  
- prehľad o doterajšej praxi so stručným popisom pracovných činností, 
- overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní zo dňa 13.02.2017, Vysoká 
škola ekonomická v Bratislave, titul „Ing.“  zo dňa 25.06.1992. 
 

Prihlásený uchádzač spĺňal základné predpoklady (ekonomické vzdelanie) pre 

zaradenie do výberového konania. 

 

 

11. 05.11.2019 neuvedený odosielateľ 

Ing. Juraj Schwarz, Hlboká 713/4, 901 01 Malacky 

- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania, 
- profesijný životopis,  
- údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z.z. 

o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

- Koncepcia výkonu práce, max. 2 normostrany,  
- prehľad o doterajšej praxi so stručným popisom pracovných činností, 
- kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, Vysoká škola ekonomická v 
Bratislave, titul „Ing.“  zo dňa 13.05.2010. 
 

Prihlásený uchádzač spĺňal základné predpoklady (ekonomické vzdelanie) pre 

zaradenie do výberového konania. 

 

Dňa   19. decembra 2019 boli vyššie uvedené materiály uchádzačov do výberového 

konania na pozíciu riaditeľ EKO – podniku VPS    skontrolované a ponechané na 

personálnom úseku MÚ BANM. 

 

 

 

osobné materiály uchádzačov 

 

 

 

 

 

 

 

S ú h l a s:     ........................................  p r e v z al:........................................ 

Poslanec MČ BANM        personálny referent  

Ing. Pavol Galamboš             Ing. Zuzana Lehocká  

 

 

 

 

Ing. Zuzana Lehocká prehlasuje, že v zmysle zákona č. 18/2018 o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bola poučená o povinnosti 

zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch  prihlásených uchádzačov do tohto 

výberového konania, s ktorými prichádza do styku pri výkone svojej funkcie vo 



výberovej komisii a zároveň berie na vedomie, že porušenie tejto povinnosti je 

sankcionované podľa citovaného zákona. 

 

 

 meno/podpis:   .................................................. 

Ing. Zuzana Lehocká    

Personálny referent              

 

V Bratislave dňa 19.12.2019 
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