
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

Z Á P I S N I C A 

zo stretnutia Výberovej komisie na pozíciu riaditeľ/riaditeľka EKO-podniku verejnoprospešných 
služieb

dňa 28.03.2022 o 16:00 

Účasť:
Členovia výberovej komisie:

- prítomní: Ing. Ignác Olexík PhD., Andrej Balga, MBA, Ing. František Fabián, MBA,  Ing. 
Robert Molnár

- ospravedlnení: Mgr. Lukáš Zajac, PhD.
Zapisovateľka:

- Ing. Ingrid Hollá
Prezenčná listina: Príloha č. 1 tejto zápisnice

Program stretnutia:
1. Otvorenie
2. Určenie postupu pri kandidátoch, ktorí prejavili záujem o pozíciu „riaditeľ/ka EKO-podniku 

VPS“ v rámci zrušeného vyhláseného výberového konania zo dňa 20.09.2021
3. Otvorenie obálok kandidátov z bodu 1 
4. Odovzdanie menovacích a odvolacích dekrétov
5. Dohodnutie termínu pre pokračovanie výberového procesu – druhé (realizačné) kolo

K bodu 1. Otvorenie

Ing. Ignác Olexík, PhD., predseda výberovej komisie (ďalej aj ako „predseda“) na úvod privítal 
prítomných, otvoril stretnutie a zoznámil prítomných s programom stretnutia.

Predseda  uviedol,  že  na  základe  podstatne  zmenených  podmienok,  kedy miestne  zastupiteľstvo 
schválilo  nový rokovací  poriadok výberovej  komisie  a zmenilo  podmienky  výberových  konaní, 
bolo dňa 08.03.2022 uznesením miestneho zastupiteľstva pôvodné výberové konanie vyhlásené dňa 
20.09.2021  zrušené  a dňa  23.03.2022  bolo  vyhlásené  nové  výberové  konanie  v zmysle  nového 
rokovacieho  poriadku.  Zároveň  sa  uistil,  či  každý  z členov  komisie  sa  oboznámil  s novým 
rokovacím poriadkom, ktorý im bol zaslaný v pozvánke na prvé stretnutie výberovej komisie.

K bodu 2.  Určenie  postupu  pri  kandidátoch,  ktorí  prejavili  záujem o pozíciu  „riaditeľ/ka 
EKO-podniku VPS“ v rámci zrušeného vyhláseného výberového konania zo dňa 
20.09.2021

Výberová  komisia  rozhodla  o  otvorení  všetkých   obálok,  ktoré  boli  doručené  do  výberového 
konania vyhláseného dňa 20.9.2021 a o posúdení splnenia základného kvalifikačného predpokladu 
(vysokoškolské vzdelanie) pre účasť v novom výberovom konaní. Následne prijala toto uznesenie:

Uznesenie č. 1/28.03.2022
Všetkým kandidátom, ktorí splnia základný kvalifikačný predpoklad pre účasť v novom výberovom 
konaní  (dosiahnuté  vysokoškolské  vzdelanie)  bude  zaslaný  list/mail  s informáciou,  že  novým 
výberovým konaním boli upravené podmienky účasti a v prípade ich záujmu o účasť je potrebné 
doplniť dokumenty v zmysle nového vyhláseného konania.



Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0

Uznesenie bolo prijaté.

K bodu 3. Otvorenie obálok

V rámci výberového konania vyhláseného dňa 20.09.2021 bolo do stanoveného termínu 10.10.2021 
do podateľne Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto doručených celkovo 9 obálok, z ktorých po 
otvorení komisia zostavila zoznam prihlásených uchádzačov:

1. Ing. Marcin Ján, MBA
2. Dušan Hotový
3. Ing. Matúš Krippel
4. Ing. Miroslav Špacír
5. Ing. Boris Šramko
6. Mgr. Juraj Dobšovič
7. JUDr. Richard Pittner
8. Mgr. Csaba Racskó
9. Ing. Ján Chudý

Z kontroly  predložených  dokumentov  vyplynulo,  že  jeden  z uchádzačov  nesplnil  základný 
kvalifikačný  predpoklad  „vysokoškolské vzdelanie“.  Tento  výstup  je   uvedený v tabuľke,  ktorá 
tvorí  prílohu č. 2 tejto zápisnice. 

Uznesenie č. 2/28.03.2022

Výberová komisia žiada zapisovateľku o zaslanie informácie z uznesenia č. 1/28.03.2022 všetkým 
ôsmim kandidátom, ktorí splnili kvalifikačný predpoklad „vysokoškolské vzdelanie“.

Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 1./28.03.2022
Zodpovedá: Ing. Ingrid Hollá
Termín: ASAP

K bodu 4. Odovzdanie menovacích a odvolacích dekrétov

Prítomným členom komisie boli odovzdané dekréty „odvolanie z funkcie člena výberovej komisie“ 
pre  výberové konanie  zo  dňa 20.09.2021 -  Ing.  Ignác  Olexík,  PhD;  Andrej  Balga,  MBA; Ing. 
Robert  Molnár)  a menovacie  dekréty  v zmysle  nového  rokovacieho  poriadku  schváleného 
miestnym zastupiteľstvom uznesením č. 35/16 zo dňa 08.02.2022 (ďalej len „rokovací poriadok“) - 
Ing. Ignác Olexík PhD.; Andrej Balga, MBA; Ing. František Fabián; MBA,  Ing. Robert Molnár.



K bodu 5.  Dohodnutie termínu pre pokračovanie výberového procesu – druhé (realizačné) 
kolo

Druhé (realizačné) kolo sa bude konať dňa 25.04.2022 o 16.00 hod., v rámci ktorého prebehne:
1. Otvorenie všetkých obálok, ktoré budú riadne zaslané do 13.04.2022 v zmysle vyhláseného 

výberového  konania  zo  dňa  23.03.2022,  vrátane  doplnených  súhlasov  uchádzačov 
prihlásených do predchádzajúceho výberového konania zo dňa 20.9.2021;

2. Hodnotenie formálnych úplností žiadostí a hodnotenie žiadostí podľa kritérií určených v Čl. 
2 ods. (1) písm. b) bod 1 a 2 rokovacieho poriadku;

3. Určenie poradia kandidátov na osobné vypočutie v súlade s Čl. 2 ods. (1) písm. b) bod 3 
rokovacieho poriadku.

Predseda sa poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie komisie o 16:50 hod. ukončil.

Ing. Ignác Olexík, PhD., v. r.
predseda komisie

Zapísal: Ing. Ingrid Hollá, v. r.
Dňa:   28.03.2022

 



Príloha č. 1

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO      

P R E Z E N Č N Á  L I S T I N A 

Stretnutie výberovej komisie - výberové konanie 

riaditeľ/ka EKO–podniku verejnoprospešných služieb 

28.03.2022 o 16,00 hod. MÚ BNM
4. posch., miestnosť č. 404

Ing. Ignác Olexík, PhD. ................v.r.................

Andrej Balga, MBA ................v.r.................

Ing. František Fabián, MBA ................v.r.................

Ing. Robert Molnár ................v.r.................



Príloha č. 2 k zápisnici zo dňa 28.03.2022

Meno uchádzača

Základné kvalifikačné predpoklady Zoznam požadovaných listín a dokladov

Dôvod nesplnenia

1 áno

2 Dušan Hotový nie nie

3 áno

4 Ing. Miroslav Špacír áno

5 Ing. Boris Šramko áno

6 Mgr. Juraj Dobšovič áno

7 JUDr. Richard Pittner áno

8 Mgr. Csaba Racskó áno

9 Ing. Ján Chudý áno

Vypracované dňa:           28.3.2022
Vypracoval: Ing. Ingrid Hollá

Počet 
uchádzačov

Splnil základné 
predpoklady pre 

zaradenie do 
výberového 

konania

Vysokoškolské 
vzdelanie

3 roky praxe v 
oblasti riadenia

1/2 roka 
skúsenosti s 

vedením tímu 
min. nad 30 ľudí

Písomná 
žiadosť o 

zaradenie do 
VK

Profesijný 
štrukturovaný 

životopis s 
prehľadom 

praxe

Súhlas a údaje 
potrebné na 
vyžiadanie 

výpisu z 
registra 

trestov alebo 
Výpis z RT

Koncepcia 
výkonu práce 

 - Projekt 
riadenia a 

rozvoja 
organizácie

Kópia dokladu 
o najvyššom 

vzdelaní

Písomný súhlas 
so spracovaním 

OÚ a ich 
zverejnením na 
webovom sídle 

MČ

Písomný súhlas 
so spracovaním 

OÚ na účely 
zverejnenia 

zápisnice z VK

 Ing. Marcin Ján, MBA

chýba vysokoškolské 
vzdelanie

 Ing. Matúš Krippel


	Riaditeľ EKO-podnik VPS

