
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 15.01.2020 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 určili jedného člena z radu odborníkov, ktorí poslali svoje 

životopisy na personálny útvar.  

 

Každý člen komisie pridelil jednotlivým kandidátom body od 1 po 3, pričom najvyšší  

bod pridelil najlepšiemu uchádzačovi. 

 

Poradie uchádzačov podľa najvyššieho počtu bodov  bolo nasledovné: 

1. Bc. Miloš Zajíček – 13 bodov 

2. Mgr. Matúš Čupka – 11 bodov 

3. Ing. arch. Alena Jánošíková – 6 bodov 

 

Personálny referent pripraví návrh na schválenie odborných členov (Bc. Zajíček 

a Valér Jurčák – vedúci Oddelenia správy komunikácií, ktorého odporučil riaditeľ 

Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy) výberovej komisie bez možnosti hlasovania na 

zasadnutie Miestnej rady dňa 21.01.2020. 

 

2. bod – členovia komisie si určili spôsob vyhodnotenia uchádzačov o pozíciu riaditeľa. 

Postupovali v súlade s odporúčaniami TIS. Minimálny počet bodov, aby bol uchádzač 

pozvaný na výberové konanie, bol 15 (maximálny počet 30 bodov). Dňa 20.01.2020 

do 9.00 hod. zašlú členovia komisie svoje hodnotenia týkajúce sa jednotlivých 

uchádzačov na personálny útvar. Personálny referent vyhodnotí kandidátov na základe 

pridelených bodov a o výsledkoch bude informovať komisiu. 

 

3. bod – po miestnom zastupiteľstve, ktoré sa uskutoční dňa 04.02.2020, si dohodnú 

členovia komisie a odborní členovia termín výberového konania, na ktorom sa 

zúčastnia len uchádzači, ktorí získali minimálne 15 bodov. Ústny prejav kandidátov 

bude ohodnotený max. 5 bodmi.                        

 

V Bratislave 15.01.2020 

 

 

Vypracovala Ing. Zuzana Lehocká 

        personálny referent  
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P R E Z E N Č N Á  L I S T I N A  
 

stanovenie termínu                                      

 

výberového konania  

 

riaditeľ EKO – podniku verejnoprospešných služieb  

 

15.01.2020 o 14,00 hod. MÚ BNM 

kancelária prednostu    

 

 

 

 

 
  JUDr. Ing. Ľubomír Baník ........v.r.................... 

 

Ing. Pavol Galamboš   .........v.r.................. 

 

Roman Štamberský  .........v.r.................... 

 

Ing. Pavol Troiak  ..........v.r................... 

 

Ing. arch. Peter Vaškovič  ...........v.r. ................. 
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