
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO 

 

Z Á P I S N I C A  
 

z verejného vypočutia na obsadenie funkcie  

 

riaditeľ EKO podniku verejnoprospešných služieb, ktoré sa uskutočnilo dňa 29.04.2020 

od 8.30 hod. v budove Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto, na 6. poschodí, číslo 

dverí 619. 

 

 Mestská časť Bratislava-Nové Mesto zverejnila výberové konanie na obsadenie 

pracovného miesta riaditeľ EKO podniku verejnoprospešných služieb  na webovej stránke 

www.banm.sk, www.profesia.sk,  www.istp.sk, inzercia v novinách a na facebookovej stránke 

Bratislava-Nové Mesto.  

 

Požadované vzdelanie: 
         min. stredoškolské vzdelanie s maturitou, výhodou vzdelanie technického smeru. 

 

Ďalšie požiadavky  

• 3 roky praxe v oblasti riadenia a vedenia ľudí, 
• znalosť chodu, účtovníctva a procesov príspevkovej organizácie, 
• spoľahlivosť a flexibilita,  
• znalosť príslušnej legislatívy, 
• bezúhonnosť, 
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,  
• komunikatívnosť,  
• organizačné schopnosti,  
• znalosť práce s počítačom,                                      
• osobné a morálne predpoklady. 

 

Výberová komisia pracovala v zložení: 

 

Predseda: Galamboš Pavol, Ing., poslanec MČ BNM 

Členovia: Baník Ľubomír, JUDr. Ing., prednosta MU BNM 

      Štamberský Roman, poslanec MČ BNM        

      Troiak Pavol, Ing., poslanec MČ BNM 

                 Vaškovič Peter, Ing. arch, poslanec MČ BNM 

Odborní členovia: 

       Jurčák Valér, Mgr. 

       Zajíček Miloš, Bc.  

 

Z desiatich uchádzačov, ktorých žiadosti boli doručené do podateľne a následne na 

personálny útvar MČ BNM, komisia pozvala piatich, ktorí prešli prvým kolom hodnotenia 

jednotlivých členov komisie, na základe životopisu a rozvojového plánu EKO podniku VPS. 

 

Verejného vypočutia, ktoré sa uskutočnili dňa 29.04.2020 od 8.30 hod. sa zúčastnili všetci 

piati kandidáti. Predseda komisie otvoril verejné vypočutie a jednotliví uchádzači  

odprezentovali seba aj svoju víziu týkajúcu sa riadenia a rozvoja EKO podniku VPS.  Taktiež 

zodpovedali otázky členov komisie a  verejnosti.  

 

http://www.banm.sk/
http://www.profesia.sk/
http://www.istp.sk/


 

Výberová komisia dospela k nasledovným záverom: 

 

Celkovo bolo doručených v čase prijímania prihlášok 11 prihlášok na uvedenú pozíciu. Ešte 

pred uskutočnením 1. kola hodnotenia sa jeden kandidát vzdal.  

V 1. kole komisia hodnotila uchádzačov na základe ich životopisov a rozvojového plánu EKO 

podniku VPS.  

 

  Gajanec Mikuš Schwarz Výboh Závodný 

Galamboš 18 25 17 20 20 

Baník 16 21 16 20 25 

Štamberský 17 19 14 17 21 

Troiak 15 13 18 24 24 

Vaškovič 9 24 26 15 25 

Jurčák 20 20 18 16 26 

Zajíček 17 24 16 17 21 

 112 146 125 129 162 
 

Na verejné vypočutie bolo pozvaných päť kandidátov, ktorí prešli 1. kolom. Verejného 

vypočutia sa zúčastnili všetci piati kandidáti za prítomnosti všetkých členov komisie.  

 

V nadväznosti na preventívne opatrenia v súvislosti s epidemiologickou situáciou mestská 

časť pristúpila k zmenám vo výberom procese. Verejné vypočutie sa uskutočnilo bez fyzickej 

prítomnosti verejnosti, avšak bol zabezpečený live prenos, ktorý verejnosť mohla sledovať na 

stránke www.youtube.com, otázky bolo možné klásť cez www.sli.do,  hash tag EKOpodnik. 

 

Verejnosť, komisia a pozorovatelia kládli prostredníctvom aplikácie slido otázky: 

 

1. Marcel Gajanec 

• Uveďte základné právne oblasti, ktorými sa EKO podnik riadi?  

• Ako si predstavujete vysúťaženie ekonomicky najvýhodnejšej ponuky pre 

EKO podnik? 

• Aké podnikateľské aktivity by mal vykonávať EKO podnik pre iné subjekty? 

• Ako chcete spolupracovať ako riaditeľ EKO podniku s odborovou 

organizáciou?  

• Aké je Vaše stanovisko k budovaniu „nového“ EKO podniku? 

• Akým spôsobom by ste zvýšili príjem Kuchajdy? 

• Čo nám musí zriaďovateľ dokladovať pri odovzdávaní do správy, ak sa jedná 

o hracie prvky na detských ihriskách? 

2. Vladimír Mikuš 

• Akú máte predstavu o reorganizácii EKO podniku? 

• Ako by ste riešili zimnú údržbu? 

• Ako si predstavujete vysúťaženie ekonomicky najvýhodnejšej ponuky pre 

EKO podnik? 

• Čo si predstavujete pod pojmom finančná operácia 

http://www.youtube.com/
http://www.sli.do/


• Uveďte základné právne oblasti, ktorými sa EKO podnik riadi?  

• Ako by ste riešili vizuálny smog? 

• Aké je Vaše stanovisko k budovaniu „nového“ EKO podniku? 

• Kedy je možné vykonávať orezy stromov? 

• Aký je rozdiel medzi príspevkovou a rozpočtovou organizáciou? 

• Podliehajú ihriská kontrole aj na jarmokoch? 

• Aká miera politiky je akceptovaná pri zasahovaní do fungovania EKO 

podniku? 

• Aké dokumenty musí mať vodič ramenového nakladača reťazového? 

3. Juraj Schwarz 

• Ako by ste riešili dennú prácu v EKO podniku? 

• Akú máte predstavu spolupráce EKO podniku a mestskej časti? 

• Vymenujte činnosti EKO podniku? Aké cesty má na starosť?  

• V akých krokoch má prebiehať kosba? 

• Akú máte víziu, aby sa naplnila podnikateľská zložka EKO podniku?e 

• Ako by ste riešili situáciu, ak by  bol schválený nižší rozpočet?  

• Na ktoré podnikateľské činnosti by ste sa zamerali a prečo by to bolo 

konkurencie schopné?  

• Aký je rozdiel medzi príspevkovou a rozpočtovou organizáciou?  

• Ako chcete spolupracovať s odborovou organizáciou? 

• Akým spôsobom šetriť v EKO podniku?  

• Kto môže vykonať vstupnú kontrolu na ihriskách?  

• Je EKO podnik zodpovedný za úraz na ihrisku?  

• Váš názor, kedy a ako obmieňať techniku a vozový park EKO podniku VPS 

(ekonomická rentabilita a technický stav)?  

4. Ján Výboh  

• Ako by ste riešili situáciu, že v EKO podniku je absencia nielen riaditeľa, ale aj 

jeho zástupcu? 

• Aké dokumenty musí mať vodič ramenového nakladača reťazového? 

• Ako si predstavujete spoluprácu EKO podniku a mestskej časti?  

• Aké aktivity navrhujete na zlepšenie EKO  podniku?  

• Akou formou by ste propagovali jeho výsledky? 

• Má význam prevádzkovať dielňu pre opravu motorových vozidiel a prečo? 

• Čo je nevyhnutné spĺňať pred kontrolou ihrísk?  

• Ako často sa musí uskutočniť deratizácia? 

• Aký šport Vás oslovuje?  

• Ako motivovať ľudí, čo sú na hranici príjmu?  

• Kto je orgán dohľadu nad detskými ihriskami?  

• Aký postup by ste zvolili pri  budovaní „nového“ EKO podniku? 

• Čo Vám chýba v EKO podniku v rámci informácií?  

• Boli by ste za zriadenie facebookoveho účtu? 

• Či sa môže EKO zbaviť zodpovednosti za účelom nejakého úrazu – vstup na 

vlastné riziko? 

• Ako hodnotíte spokojnosť externého prostredia s fungovaním EKO podniku?  

• Viete ako občania hodnotia EKO podnik?  

• Aké aktivity navrhujete v súvislosti s lepším vnímaním EKO  podniku? 

5. Marián Závodný  

• Aký je povoľovací orgán pre vodné bicykle? 



• Aký je dôvod vašej zmeny zamestnania?  

• Ako motivuje svojich zamestnancov?  

• Na čo ste najviac pyšný v rámci športovania?  

• Považuje za konflikt záujmov viesť s.r.o a EKO podnik?  

• Ako by ste riešili situáciu, že v EKO podniku nie je nielen riaditeľ ale ani jeho 

zástupca?  

• Ako si prestavuje spoluprácu so starostom, s mestskou časťou ? 

• Ako viete optimalizovať svoj pracovný čas, ak by ste boli riaditeľom? 

• Uveďte základné právne oblasti, ktorými sa EKO podnik riadi?  

• S akým najzávažnejším problémom ste sa stretli v Stupave vo VPS? 

• Aká by mala byť miera zasahovania politiky do fungovania podniku?  

• Budete apolitický? 

• Kto môže vykonávať vstupnú kontrolu na ihriskách? 

• Je pre vás vizuálny smog problém a ako ho vyriešiť?  

• Ako a akým spôsobom chcete spolupracovať s odborovou organizáciou? 

• Aká je Vaša motivácia prestupu zo Stupavy do EKO podniku? 

• Aké sú výhody a nevýhody chemického a ekologického posypu v zimnom 

období na vozovky a chodníky? 

 

 

Po zodpovedaní poslednej otázky od verejnosti voči abecedne poslednému uchádzačovi sa 

výberová komisia poďakovala, ukončil sa live prenos. Jednotliví členovia komisie odovzdali 

svoje hodnotenia zapisovateľke. Každý z nich mal  možnosť udeliť všetkým kandidátom od 0 

po 5 bodov. Maximálny počet bodov, ktorý mohol uchádzač dosiahnuť, bol 35:  

 

 

  Gajanec Mikuš Schwarz Výboh Závodný 

Galamboš 1 5 2 3 2 

Baník 1 4 4 3 3 

Štamberský 1 4 4 2 2 

Troiak 1 2 3 4 4 

Vaškovič 1 3 5 3 4 

Jurčák 3 2 2 4 4 

Zajíček 2 5 1 1 2 

 10 25 21 20 21 
 

 

 

Na základe udelených bodov, všetkými členmi komisie, sa  určilo poradie jednotlivých 

kandidátov:  

 



1. Mikuš Vladimír, Mgr.   25b 

2. Schwarz Juraj, Ing.   21b 

3. Závodný Marián   21b 

4. Výboh Ján, Ing.   20b 

5. Gajanec Marcel   10b  

 

Nakoľko dvaja uchádzači získali rovnaký počet bodov, v zmysle odst.11), Čl.3 Rokovacieho 

poriadku komisie pre výberové konanie k obsadeniu funkcie riaditeľa príspevkovej 

organizácie  bolo poradie určené tak, ako je uvedené. Uvedené poradie bolo schválené členmi 

komisie online. 

Odôvodnenie: p. Závodný deklaroval, že výška finančného ohodnotenie, teda ponúkaná mzda, 

nie je podľa jeho predstáv a o jej zmene bude negociovať, v prípade víťazného umiestnenia 

nie je schopný nastúpiť na miesto riaditeľa okamžite, ale až po pár mesiacoch (exaktne 

neuviedol dobu možného nástupu) 

 

Výberová komisia na základe vyššie uvedeného poskytne výsledky verejného vypočutia 

starostovi mestskej časti. 

 

  Dátum: Podpis: 

Galamboš Pavol, Ing. 04.05.2020 Schválené online 

Baník Ľubomír, JUDr. Ing. 04.05.2020 Schválené online 

Štamberský Roman 04.05.2020 Schválené online 

Troiak Pavol, Ing. 04.05.2020 Schválené online 

Vaškovič Peter, Ing. arch. 04.05.2020 Schválené online 

Jurčák Valér, Mgr. 04.05.2020 Schválené online 

Zajíček Miloš, Bc. 04.05.2020 Schválené online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave 04.05.2020     Ing. Pavol Galamboš  
Zapísala: Ing. Zuzana Lehocká      predseda výberovej komisie 

Referent personálneho útvaru 
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