
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

Z Á P I S N I C A 

z osobného vypočutia kandidátov na pozíciu riaditeľka/riaditeľ EKO-podniku 
verejnoprospešných služieb

dňa 18.05.2022 od 17:00 v budove Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto, na 6. poschodí, číslo 
dverí 619 a pre verejnosť prostredníctvom živého prenosu

Účasť:
Členovia výberovej komisie:

- prítomní: Ing. Ignác Olexík PhD., Ing. František Fabián, MBA,  Ing. Róbert Molnár, 
Mgr. Lukáš Zajac, PhD.

- prítomní prostredníctvom aplikácie ZOOM: Andrej Balga, MBA
- ospravedlnení: nikto

Zapisovateľka:
- Ing. Ingrid Hollá

Prezenčná listina: Príloha č. 1 tejto zápisnice

Kandidáti:
- JUDr. Daniel Hulín
- Ing. Ján Marcin, MBA
- JUDr. Richard Pittner
- Ing. Boris Šramko
- Ing. Stanislav Vaňo

Osobné  vypočutie  kandidátov  začalo  o  17:00  hod.  Prítomných  privítal  Ing.  Ignác  Olexík,  PhD., 
predseda  výberovej  komisie  (ďalej  aj  ako  „predseda“),  pričom  kandidátom  predstavil  výberovú 
komisiu a oboznámil  všetkých zúčastnených s priebehom výberového konania.  Upozornil,  že jeden 
z členov  výberovej  komisie  sa  zúčastňuje  výberového  procesu  prostredníctvom  aplikácie  ZOOM. 
Predseda informoval, že záznam z osobného vypočutia by mal byť archivovaný na stránke mestskej 
časti  Bratislava-Nové Mesto  po  dobu 90 dní  a preto  všetci  prítomní  dostali  doklad  na  vyjadrenie 
svojho súhlasu s archiváciou výberového konania realizovaného dňa 18.05.2022. Každý z prítomných 
súhlasil s archiváciou live prenosu. Ďalej kandidátov požiadal, aby po skončení osobného vypočutia 
zotrvali, nakoľko po sčítaní celkového počtu bodov (osobnostné predpoklady + odborné predpoklady + 
osobné  vypočutie)  budú  informovaní  výberovou  komisiou  o celkovom  výsledku  hodnotenia 
kandidátov výberovou komisiou a o následnom postupe. 

Široká verejnosť mala vytvorený priestor na to, aby sa mohla zúčastniť výberového konania formou 
online pripojenia a aktívne klásť otázky jednotlivým kandidátom, pričom termín na prihlásenie bol do 
16.05.2022  do  17:00  hod.  Túto  možnosť  však  nikto  v uvedenom  termíne  nevyužil.  V záujme 
transparentnosti  sa vytvoril  priestor na sledovanie celého procesu výberového konania formou live 
prenosu cez  stránku  www.zastupitelstvo.sk.  Informácia  o možnosti  sledovania  výberového konania 
bola zverejnená dňa 18.05.2022 na stránke mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. Taktiež poslancom 
miestneho zastupiteľstva bol dodatočne poskytnutý priestor na položenie otázok kandidátom, ktoré 
bolo možné zaslať mailom do 17:00 hod. Ani táto možnosť však nebola využitá.

http://www.zastupitelstvo.sk/


Na osobné vypočutie boli pozvaní piati kandidáti, ktorí dosiahli najvyšší počet bodov podľa kritérií 
určených v čl. 2 ods. (1) písm. b) bod 2 rokovacieho poriadku schváleného miestnym zastupiteľstvom 
uznesením  č.  35/16  zo  dňa  08.02.2022 (t.  j.  každý  člen  komisie  mohol  udeliť  kandidátovi  za 
osobnostné predpoklady  0 – 8 bodov; za odborné predpoklady 0 – 9 bodov). Jednotliví kandidáti boli 
na osobné vypočutie  volaní  v abecednom poradí,  ostatní  boli  mimo miestnosť,  v ktorej  prebiehalo 
vypočutie.

Osobné vypočutie p. JUDr. Daniela Hulína:
1. Prezentácia svojej koncepcie
2. Otázky výberovej komisie:

a) Fabián 
 Vedeli by ste nám niečo povedať ku koseniu, je tam sklz. Koľko máte ľudí na zeleni? 
 Ako je to u Vás ohľadne obnovy vozového parku. Prečo je potrebné ho obnoviť? 

b) Zajac 
 Hovoríte, že bude treba financie. Čo urobíte manažérsky, ak sa Vám nepodarí získať 

peniaze na obnovu EKO-podniku.
 Je dosť veľký problém s bezdomovcami.  Ako sa toto rieši v súvislosti  s Račianskym 

mýtom a Trnavským mýtom?
c) Molnár

 Hovorili ste, že od septembra ste poverený vedením. Ako hodnotíte svoj vplyv a prístup 
riadenia doposiaľ?

 Ja vnímam rozpočet  EKO-podniku pre tento rok ako jeden z najlepších.  Ako to Vy 
vnímate?

 V akom štádiu je bytová otázka sociálne slabších občanov?
d) Balga

 Pozorne som počúval Vašu prezentáciu,  v ktorej uvádzate,  že miera fluktuácie  je až 
40%.  S týmto  je  nepochybne  spojená  motivácia  zamestnancov.  Ako  formou  by  ste 
motivovali zamestnancov, aby sme znížili túto mieru fluktuácie?

Osobné vypočutie p. Ing. Jána Marcina, MBA:
1. Prezentácia svojej práce (podkladov k materiálom čerpal z roku 2020)
2. Otázky výberovej komisie:

a) Zajac
 Ako hodnotíte finančnú situáciu podniku? Personálnu politiku? Keď peniaze nebudeme 

mať,  čo  budete  robiť?  Keby  ste  si  mali  vybrať  medzi  mzdovými  a kapitálovými 
výdavkami, ktoré by ste škrtali? 

b) Fabián 
 Ako hodnotíte situáciu s kosením a čo by ste s tým spravili? Ste zoznámený s tým, ako 

vyzerajú trávniky v tejto mestskej časti?
c) Balga

 Spomínali  ste  zavedenie  systému manažérskej  kvality.  Ako by ste  manažovali  danú 
zmenu. Aké by boli Vaše prvé tri kroky v rámci centralizácie?

d) Olexík
 Vy ste spomínali, že sa chcete zapojiť do nejakých projektov Viete nám povedať výzvy, 

do ktorých by ste sa chceli zapojiť?
e) Molnár

 Dovolím si Vás považovať, že toto riadenie by bolo pre Vás novšie, pretože komunálna 
oblasť je pre Vás nová. Je to tak? Ja sa pýtam, preto, či si viete predstaviť kontrolu 
pracovníkov v teréne, kontrolu ich výkonov? 

 Keď  ste  spomínali  väzňov,  mali  ste  s  nimi  skúsenosti?  Koľko  by  ich  mohlo  byť 
zamestnaných, aby podnik fungoval?



Osobné vypočutie p. JUDr. Richarda Pittnera:
1. Predstavenie svojej osoby a následne prezentácia koncepcie.
2. Otázky výberovej komisie:

a) Fabián 
 Ako by ste pristupoval ku koseniu v Novom Meste? Myslíte, že je správne plánovanie 

termínov alebo to závisí od počasia?
b) Zajac

 Ako by ste riešili prítomnosť bezdomovcov na Trnavskom a Račianskom mýte?
c) Fabián  

 Myslíte  si,  že  redukcia  starostlivosti  o kríky,  by  mohla  pomôcť  miestam,  kde  sú 
bezdomovci?

d) Balga
 Spomenuli  ste  dôležitosť  marketingových aktivít,  aké posledné aktivity  ste  robili  na 

Miletičovej?  A aký bol ohlas verejnosti?
e) Molnár

 V podstate  ste  tu  vymenovali  veci,  čo  by  sa  mali  spraviť  v oblasti  VPS.  Mňa  by 
zaujímala,  ktoré  z tých  vecí  sa  Vám  konkrétne  podarilo  iniciovať  a dotiahnuť  na 
Miletičke a Ružinovskej VPS?

 Ešte k tej VPS, tam sa Vám čo podarilo?
 Prečo ste sa rozhodli pre zmenu, čo je dôvodom odísť?

f) Olexík
 Trošku ste oboznámený s naším EKO-podnikom. Akú vidíte príležitosť pre jeho rozvoj?

Osobné vypočutie p. Ing. Borisa Šramka:
1. Stručná charakteristika doterajšieho pôsobenia. Prezentácia projektu.
2. Otázky výberovej komisie:

a) Olexík
 Mňa zaujala vo Vašej prezentácii veta „Zároveň plánujem ako skúsený obchodník nové 

možnosti tvorby zdrojov. Skúste povedať ktoré?
b) Fabián 

 Viete  koľko  vozidiel  nad  3,5  t  má  EKO-podnik?  Myslíte,  že  je  dostatok  pilčíkov 
v Novom Meste?

c) Balga
 Ak by ste boli zvolený do funkcie, aké by boli Vaše prvé tri kroky, ktoré by ste spravili?

d) Molnár
 Mám takú konkrétnu vec – ako by ste riešili situáciu s bezdomovcami?
 Marianum  ste  riadili  prostredníctvom  koľkých  výkonných  pracovníkov?  Koľko  asi 

kusov techniky mali ľudia k dispozícii?
 Tržnica – Váš rýchly pohľad, keď by ste sa stali riaditeľom.

Osobné vypočutie p. Ing. Stanislava Vaňa:
1. Stručný prehľad svojej činnosti v komunálnej oblasti. Informovanie o svojej koncepcii. 
2. Otázky výberovej komisie:

a) Zajac
 Čo by ste robili v prípade, že by sa nepodarilo nájsť financie na budovu? Predpoklad, že 

nemáme peniaz alebo sme mínus, tak čo?
b) Balga

 Myslím,  že  jedna z najdôležitejších  úloh nového riaditeľa  by mala  byť centralizácia 
nového EKO-podniku. Aké by boli prvé kroky, aby bola centralizácia úspešná?

c) Olexík
 Mňa zaujali formulácie vo Vašej práci „vzhľadom na neefektívnosť práce, komunikácia 

úradu s podnikom nie je dostatočná, ... Odkiaľ ste ich čerpal. Ako by ste chceli nastaviť 
komunikáciu medzi EKO-podnikom a úradom? 



d) Molnár
 Vy ste ešte stále zamestnaný na svojej pozícii. Prečo máte záujem vymeniť?
 Bavili sme sa o pravidelnej údržbe. Čo si myslíte o Tržnici, Kuchajde, lanovke?
 Váš koncept  –  častokrát  používate,  že by sa malo  niečo  naštartovať,  zadefinovať,...  

Máte tieto informácie z verejných zdrojov?

O 19:15  hod.  sa  predseda  komisie  poďakoval  abecedne  poslednému  kandidátovi  i pozorovateľom 
a ukončil live prenos. Následne jednotliví členovia komisie odovzdali zapisovateľke svoje hodnotenia. 
Každý z nich mal možnosť udeliť v rámci osobného vypočutia max. 10 bodov podľa čl. 2 ods. (1) 
písm. c)  rokovacieho poriadku schváleného miestnym zastupiteľstvom uznesením č.  35/16 zo  dňa 
08.02.2022.

Po ukončení osobného vypočutia a získaní celkového bodovania jednotlivých kandidátov,  predseda 
komisie opätovne zavolal naraz všetkých kandidátov. Poďakoval sa im za ich účasť na výberovom 
konaní. Následne ich informoval, že na základe udelených bodov všetkými členmi komisie, sa určilo 
nasledovné poradie kandidátov (celková sumarizácia hodnotenia kandidátov tvorí  prílohu č. 2 tejto 
zápisnice):

1. JUDr. Daniel Hulín (111 bodov)
2. JUDr. Richard Pittner (104 bodov)
3. Ing. Boris Šramko (94 bodov)
4. Ing. Stanislav Vaňo (91 bodov)
5. Ing. Ján Marcin, MBA (73 bodov)

Predseda  komisie  uviedol,  že  celkový  výsledok  z výberového  konania  bude  postúpený  pánovi 
starostovi MČ B-NM a rozlúčil sa s kandidátmi, pričom mu navrhne, aby bol zvolený jeden z dvojice 
JUDr. Daniel Hulín a JUDr. Richard Pittner pre odsúhlasenie na stretnutí miestneho zastupiteľstva.

Následne výberová komisia hlasovala o nasledovnom uznesení:

Uznesenie č. 1/18.05.2022
Výberová komisia dňa 18.05.2022 hodnotila piatich kandidátov na pozíciu riaditeľ/riaditeľka EKO-
podniku verejnoprospešných služieb. 

Výberová komisia konštatuje, že po osobnom vypočutí sa kandidáti  umiestnili v nasledovnom poradí:
1. JUDr. Daniel Hulín (111 bodov)
2. JUDr. Richard Pittner (104 bodov)
3. Ing. Boris Šramko (94 bodov)
4. Ing. Stanislav Vaňo (91 bodov)
5. Ing. Ján Marcin, MBA (73 bodov)

Výberová  komisia  odporúča  pánovi  starostovi  MČ  Bratislava–Nové  Mesto  vybrať  jedného  z 
kandidátov umiestnených v prvom a druhom poradí (JUDr. Daniel Hulín a JUDr. Richard Pittner) na 
návrh  miestnemu  zastupiteľstvu,  podľa  jeho  uváženia,  na  pozíciu  riaditeľ  EKO-podniku 
verejnoprospešných služieb.

Hlasovanie:
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0

Uznesenie bolo prijaté.



Predseda sa poďakoval členom komisie za spoluprácu a stretnutie ukončil o 19:35 hod..

Ing. Ignác Olexík, PhD., prednosta miestneho úradu v. r.

Andrej Balga, MBA, zástupca miestneho zastupiteľstva v. r.

Ing. František Fabián, MBA, externý odborník v oblasti manažmentu v. r.

Ing.  Róbert  Molnár,  externý  odborník  v oblasti  pôsobenia  spoločnosti,  pre  ktorú  je  realizované 

výberové konanie v. r.

Mgr. Lukáš Zajac, PhD., externý odborník v oblasti výberu ľudských zdrojov    v. r.

Zapísal: Ing. Ingrid Hollá v. r.
Dňa:   18.05.2022



Príloha č. 1

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO      

P R E Z E N Č N Á  L I S T I N A 

Výberové konanie – osobné vypočutie 

riaditeľ/ka EKO–podniku verejnoprospešných služieb 

18.05.2022 od 17,00 hod. MÚ BNM
6. posch., miestnosť č. 619

Ing. Ignác Olexík, PhD. v. r.

Andrej Balga, MBA prostredníctvom app. ZOOM

Ing. František Fabián, MBA v. r.

Ing. Róbert Molnár v. r.

Mgr. Lukáš Zajac, PhD. v. r.



Príloha č. 2 k zápisnici zo dňa 18.05.2022

SUMARIZÁCIA HODNOTENIA*     
HODNOTENIE KANDIDÁTOV podľa kritérií určených v Čl. 2 ods. (1) písm. b) bod 2 rokovacieho poriadku a písm. c)

Meno kandidáta CELKOM

Vzdelanie Spracovanie návrhu

1 JUDr. Daniel Hulín 7 8 8 10 14 14 11 39 111
2 Ing. Ján Marcin, MBA 9 4 9 7 9 8 7 20 73
3 JUDr. Richard Pittner 7 8 6 8 14 12 13 36 104
4 Ing. Boris Šramko 7 8 7 7 11 10 10 34 94
5 Ing. Stanislav Vaňo 9 7 8 5 13 12 10 27 91

* Pozvaní boli v abecednom poradí 5 kandidáti s najvyšším počtom bodov zo všetkých hodnotení v zmysle Uznesenia č. 2/25.04.2022 Zápisnice zo stretnutia VK dňa 25.04.2022

Vypracované dňa:           18.5.2022
Vypracoval: Hollá Ingrid v. r.

Počet 
kandidátov

Osobnostné predpoklady                                                                                  
        - celkový počet získaných bodov od členov VK

Odborné predpoklady                                                               
                  - celkový počet získaných bodov od členov VK Osobné vypočutie - 

max. 10 bodov
Skúsenosti v 

odbore 
Manažérske 
skúsenosti 

Iné (napr. stálosť a 
kontinuita v zamestnaní; 

dostatok informácií)
Zorientovanosť v 

téme
Reálnosť 

predloženého 
návrhu


	Hárok1

