MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
ZÁPISNICA
z online stretnutia Výberovej komisie na pozíciu riaditeľka/riaditeľ Strediska kultúry BratislavaNové Mesto
dňa 24.01.2022 o 17:00 prostredníctvom aplikácie ZOOM
Účasť:
Členovia výberovej komisie:
- prítomní: František Fabián, Ignác Olexík, Miloš Stančík, Peter Weiss, Lukáš Zajac
- neprítomní: - ospravedlnení: Zapisovateľka:
- Ingrid Hollá
František Fabián, predseda výberovej komisie (ďalej aj ako „predseda“) na úvod privítal
prítomných, otvoril stretnutie a zoznámil prítomných s programom podľa pozvánky:
Program:
1. Informovanie o hlasovaním „per rollam“,
2. Informovanie o celkových doručených podkladoch na výberové konanie na pozíciu
„riaditeľ/ka Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto“,
3. Informácia o návrhu ďalšieho procesu výberu kandidátov „riaditeľ/ka Strediska kultúry
Bratislava-Nové Mesto“ (popísaný nižšie),
4. Informácia o stretnutí Komisie pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a medzinárodné
vzťahy, ktoré sa konalo dňa 19.01.2022 a prerokovanom bode s názvom „Informácia o stave
výberového konania na post riaditeľa/riaditeľku Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto“.
Keďže neboli žiadne návrhy na doplnenie ani zmenu návrhu programu, predseda dal hlasovať
o schválení programu:
Hlasovanie:
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
Program stretnutia bol schválený.
K bodu 1. Informovanie o hlasovaní „per rollam“
Dňa 17.01.2022 komisia hlasovala „per rollam“ o nasledovnom uznesení:
Uznesenie č. 1/24.01.2022
Výberová komisia na pozíciu riaditeľka/riaditeľ Strediska kultúry Bratislava Nové-Mesto (ďalej
len “VK”) schvaľuje pre účely hodnotenia kandidátov, ktorí splnili základné kvalifikačné
predpoklady a zároveň poslali kompletný zoznam požadovaných listín, nasledovné kritériá:

Životopis (0-8 bodov):
- vzdelanie (0-2 body),
- skúsenosti v odbore (0-2 body),
- manažérske skúsenosti (0-2 body),
- iné (napr. stálosť a kontinuita v zamestnaneckom pomere, formát a spracovanie,
dostatočnosť/prebytok informácií,…) (0-2 body).
Projekt (0-9 bodov):
- zorientovanosť v téme (0-3 body),
- reálnosť návrhu (0-3 body),
- spracovanie návrhu (0-3 body).
Verejné vypočutie (0-9 bodov):
- zorientovanosť v oblasti (0-3 body),
- prezentačné schopnosti a schopnosť odpovedať na otázky (0-3 body),
- celkové vystupovanie a presvedčivosť (0-3 body).
Kritériá v “častiach životopis” a “projekt” budú slúžiť na určenie 4 kandidátov postupujúcich
do užšieho výberu, ktorý bude prebiehať neverejným a verejným vypočutím. Po týchto
vypočutiach budú členovia VK hodnotiť kandidátov bodami podľa kritérií v časti “Verejné
vypočutie”.
Celkový súčet bodov od všetkých členov VK za všetky hodnotené parametre určí poradie
kandidátov. V prípade, že sa na prvom mieste umiestni viac kandidátov, p. starostovi VK
navrhne všetkých takých kandidátov. Ak sa na druhom mieste umiestni viacero kandidátov a na
prvom mieste len jeden, VK navrhne p. starostovi okrem prvého miesta aj všetkých kandidátov,
ktorí sa umiestnili na druhom mieste.
VK zároveň schvaľuje, že štyroch kandidátov, ktorí postúpia do užšieho výberu (na vypočutie),
určí hodnotenie členov VK podľa kritérií uvedených v tomto uznesení.
VK týmto príslušným spôsobom mení svoje uznesenie, vrátane úlohy, č. 1/12.01.2022.
Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 1
Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 2. Informovanie o celkových doručených podkladoch na výberové konanie na pozíciu
„riaditeľ/ka Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto“
Uznesenie č. 2/24.01.2022
Výberová komisia ruší Uznesenie č. 1/12.01.2022.
Výberová komisia prijala informáciu o celkových doručených podkladoch na výberové konanie
a konštatuje, že predpísané kritériá splnilo deväť kandidátov zo štrnástich, pričom z týchto
deviatich do užšieho výberu postúpia štyria, ktorí dosiahnu najvyšší počet bodov podľa
bodovania ich životopisov a projektov v zmysle uznesenia č. 1/24.01.2022.

Výberová komisia žiada p. Ingrid Hollú o zaslanie kompletného vyhodnotenia kandidátov
všetkým členom komisie.
Úloha č. 1./24.01.2022
Zodpovedá: Ingrid Hollá
Termín: 26.01.2022
Hlasovanie:
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
Uznesenie bolo prijaté.
K bodu č. 3. Informácia o návrhu ďalšieho procesu výberu kandidátov „riaditeľ/ka Strediska
kultúry Bratislava-Nové Mesto“
Dňa 24.01.2022 bol zaslaný všetkým členom výberovej komisie „Návrh ďalšieho procesu
výberu kandidátov“ v tomto znení:
1. Kontrola integrity:
a. Čestné vyhlásenie a súhlas so zverejnením CV
b. Zverejnenie CV kandidátov (na základe ich súhlasu), ktorí postúpili do užšieho
kola
2. Informovanie vybraných kandidátov do užšieho kola o ďalšom postupe a spôsobe priebehu
vypočutia a zároveň informovanie všetkých zvyšných kandidátov, ktorí nepostúpili do
užšieho kola
3. Kandidáti prídu (po jednom) na neverejný rozhovor s členmi VK o 17:00 – 17:20, kde sa
preberie ich integrita a budú môcť odstúpiť z výberového konania bez zverejnenia údajov a
dôvodov - 5 min. rozhovor ohľadne integrity.
4. Dňa …………….. o 17:30-18:30 verejné vypočutie kandidátov.
a. 5 min.: kandidáti budú prezentovať svoj projekt; nebudú hovoriť o sebe,
b. 5-10 min.: otázky členov VK,
c. 5-10 min.: otázky verejnosti.
5. Dňa …………….. členovia VK vyhodnotia bodovo jednotlivých kandidátov a navrhnú p.
starostovi dvoch kandidátov spolu s poradím, v akom sa umiestnili podľa získaných bodov
v užšom kole.
6. P. starosta si z daných dvoch vyberie jedného kandidáta a toho odporučí MZ na schválenie.
7. MZ schváli (výber sa ukončil) alebo neschváli (výber sa opakuje) kandidáta.
Prebehla rozprava k navrhovanému riešeniu, výsledkom čoho bol nasledovný návrh uznesenia.
Uznesenie č. 3/24.01.2022
Výberová komisia schvaľuje „Návrh ďalšieho postupu výberu kandidátov“ ako bol zaslaný
členom výberovej komisie dňa 24.01.2022 s tým, že:
1. Bod 1 bude znieť: Kontrola integrity – uchádzači, ktorí majú záujem o účasť v užšom výbere
podpíšu a doručia emailom čestné vyhlásenie ohľadne potenciálneho konfliktu záujmov.
2. Termín neverejného a verejného vypočutia a finálneho vyhodnotenia kandidátov prebehne
vo štvrtok dňa 03.02.2022 od 17:00 do 19:00 hod. prezenčnou formou (v prípade
objektívnych dôvodov, napr. karanténa kvôli COVID, výberová komisia môže kandidáta
vypočuť online spôsobom), pričom verejnosť bude môcť verejnú časť vypočutia sledovať
online na základe predchádzajúcej registrácie (otázky budú kladené priamo na verejnom
vypočutí).

Výberová komisia žiada p. Ingrid Hollú o:
- zaslanie pozvánok (mailom) kandidátom, ktorí postúpili do užšieho kola na neverejné a
verejné vypočutie,
- informovanie kandidátov, ktorí nesplnili kritériá o ich vyradení z výberového konania, o tejto
skutočnosti,
- informovanie kandidátov, ktorí splnili kritériá výberového konania a nepostúpili do užšieho
výberu, o tejto skutočnosti.
Úloha č. 2./24.01.2022
Zodpovedá: Ingrid Hollá
Termín: 26.01.2022
Hlasovanie:
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
Uznesenie bolo prijaté.
P. Ingrid Hollá uviedla, že kandidáti účastní užšieho výberu musia byť upovedomení najmenej 7
dní pred konaním ich vypočutia, a teda na naplnenie týchto úloh a schváleného postupu je
potrebné, aby jej členovia výberovej komisie doručili v príslušnom čase potrebné bodovanie
kandidátov.
K bodu 4. Informácia o stretnutí Komisie pre kultúru, mládež, šport, voľný čas
a medzinárodné vzťahy, ktoré sa konalo dňa 19.01.2022 a prerokovanom bode s názvom
„Informácia o stave výberového konania na post riaditeľa/riaditeľku Strediska kultúry
Bratislava-Nové Mesto“
Predseda stručne podal informáciu, že Komisiu pre kultúru, mládež, šport, voľný čas
a medzinárodné vzťahy informoval o priebehu výberového konania na pozíciu „riaditeľ/ka
Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto“.
Predseda sa poďakoval prítomným za účasť a stretnutie ukončil.

František Fabián
Ignác Olexík
Peter Weiss
Miloš Stančík
Lukáš Zajac

