
Curriculum Vitae

Meno a priezvisko: JUDr. Richard PITTNER

Dátum a miesto narodenia:                      
Rodinný stav: ženatý, 2 deti

Vzdelanie

Vysoká škola Danubius
• Odbor: právo, doktor práv
Stredná odborná škola Poicajného zboru, Bratislava
• Odbor: dopravná polícia, špecializované policajné vzdelanie
Stredná odborná škola Policajného zboru, Pezinok

Odbor: bezpečnostné služby, základné policajné vzdelanie
Stredná priemyselná škola dopravná, Bratislava
• Odbor: prevádzka a údržba cestných motorových vozidiel

Profesionálna prax

2012-2018

2001 - 2002

2000 — 2001

1993 - 1997

Riaditeľ obchodného úseku I Manažér trhovísk 2015 - súčasnost‘
Ružinovský podnik verejno — prospešných služieb as. / Trhoviská Ružinov s.r.o.
Riadenie timu cca 18 pracovníkov

• komplexné zabezpečenie činností spojených s prevádzkou trhovísk, vypracovanie,
uzatváranie zmíúv a uzatváranie zmiuvných vzt‘ahov s obchodnými partnermi

• riadiaca, organizačná a kontrolná činnost‘ na úseku strediska
• evidencia dochádzky a výkonu zamestnancov
• návrhy na prijatie nových zamestnancov resp. prepustenie zamestnancov
• prĺprava mzdových podkladov pracovníkov úseku, navrhovanie výšky odmien resp.

pokarhania pracovn[kom úseku
• plánovacia činnost úseku
• riešenie st‘ažností, pripomienok a námietok, predložených podnájomcami a

ostatnými úsekmi
• komunikácia s miestnym úradom a jeho podriadenými zložkami
• určovanie cenovej politiky zvereného úseku
• spracovanie podkladov pre plán nákupu tovarov a služieb a zodpovedajúce zmluvy
• Iegislatívno-právna činnost‘
• zodpovednost‘ za kom plexnú prevádzku zvereného úseku



• koordinácia činnosti strážnej služby
• schval‘ovanie a zabezpečovanie technického vybavenia strediska
• spracovanie podkladov pre verejné obstarávanie a zrnluvy
• komunikácia s dodávatel‘mi, zabezpečenie jednotlivých činností a poskytovaných

služieb

Hlavný kontrolór spoločnosti 2015
Ružinovský podnik verejno — prospešných služieb as.

‘ analýza zmluvných vztahov spoločnosti, návrhy riešení, spracovanie a predkladanie
príslušných zmien

• kontrola hospodárenia jednotlivých úsekov spoločnosti
• kontrolná činnost‘ smerom k zamestnancorn, dodržiavanie vnútorných riadiacich

predpisov
• analýza efektivity práce jednotlivých úsekov spoločnosti

Starší inšpektor oddelenia policajného výkonu 2004 — 2014
Ministerstvo obrany SR Bratislava
Utvar Vojenskej policie Bratislava
Riadenie tírnu cca 6 pracovníkov
• ochrana a sprevádzanie určených osöb
• vyšetrovanie a objasňovanie dopravných nehöd a priestupkov v zmysle pr[slušných

zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov
• dohľad nad bezpečnost‘ou a plynulost‘ou cestnej premávky
• školenia určených osöb
• riešenie dopravného značenia a dopravných zariadení v určených objektoch

inšpekior dopravnej polície
Ministerstvo vnútra 1999—2004
Krajské riaditel‘stvo Policajného zboru v Bratislave
• dohlad nad bezpečnost‘ou a plynulost‘ou cestnej prernávky
• objasňovanie a riešenie priestupkov na úseku cestnej dopravy v zmysle zákona
• vyšetrovanie a objasňovanie dopravných nehĎd v zmysle zákona
• riešenie dopravného značenia
• pátranie

Znalosti a zručnosti
• mediátor, zápis do registra mediátorov Ministerstva spravodlivosti pod č. 1517
• štátna skúška v odbore bezpečnostné služby a dopravná polícia
• špeciálny výcvik vodičov vojenskej polície so špeciálnou psychologickou prípravou

zameranou na správanie sa vodiča v kritických situáciách
• školenie zamerané na zvládnutie stresových situácií pri zabezpečení bezpečnosti

chránených osĎb bezprostredne po dopravnej nehoda alebo pri hroziacom útoku na
vozidlo

• zbrojný preukaz skupiny A, E
• vodičský preukaz skupiny A, B, C, D, T
• doklad o psychickej spösobilosti vodiča
• doklad o psychickej spösobilosti vodiča vozidla s právom prednosti v jazde
• osvedčenie o pravidelnorn výcviku vodiča nákladnej dopravy
• kvalifikačná karta vodiča na skupiny C, D
• Microsoft Office, Excel pokročilý



‚

Kontakt: JUDr. Richard PITTNER
Svätoplukova 35, 902 01 Pezinok   
          
                     



Koncepcia výkonu práce

riaditeľ EKO podniku VPS — Bratisíava-Nové Mesto

Do konca roka 2020 som pracoval vo vedení spoločnosti Ružinovského podniku verejno — prospešných

služieb, a.s. mestskej časti Bratislava-Ružinov. Medzi moje hlavné úlohy patrilo celkové zabezpečenie

prevádzky trhovísk a koordinácia strategických zameraní spoločnosti verejno-prospešných služieb.

V súčasnosti pracujem na pozícii riaditela obchodného úseku spoločnosti Trhoviská Ružinov, s.r.o.

mestskej časti Bratislava-Ružinov. Nosné zameranie mojej funkcie je komplexná starostlivosť

obchodných partnerov spoločnosti, tj. nájomcov, dodávatel‘ov, poskytovatel‘ov služieb a činností

spojených s prevádzkou na zverenom úseku.

Na základe viac ako 7 ročného působenia v sektore verejno-prospešných služieb a komerčných aktivit,

by som rád využil tieto skúseností na novej pozícii riaditeľa EKG podniku VPS mestskej časti Bratislava-

Nové Mesto. Ako hlavrié poslanie v novej pozícii vidím kvalitné zabezpečenie verejno-prospešných

služieb občanom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

Po nástupe na uvedenú pozíciu sa v prvom rade sústredím na oboznámenie sa s aktuálnym stavom

spoločnosti

• ako prebiehajú a sú zabezpečené plánované aktivity podniku podIa požiadaviek mestskej časti,

• ako prebiehajú a sú zabezpečené operatívne aktivity vyplývajúce z každodenných požiadaviek

mestskej časti ako aj zo strany občanov,

• ako je realizovaný sarnopývÝkon z pohľadu personálneho, materiálno-technického

a strojného zabezpečenia,

• alKo je zabezpečené financovanie realizovaných aktivit z pohľadu plánovaného rozpočtu,

• ako sú zabezpečené a realizované komerčné aktivity spoločnosti na jednotlivých strediskách.

Z pohľadu verejno-prospešných služieb sa zameriam na analýzu kvality a efektivity poskytovaných

služieb jednotlivých stredísk:

• Stredisko Údržba zelene

.- plán údržby zelene, strojový park (zabezpečenie bežnej údržby a servisu, plánované

prehliadky techniky, zabezpečenie odborného servisu),

.— materiálno-technické a personálne zabezpečenie výkonu týchto služieb,

— kontrolná činnosť kvality vykonaných služieb a odovzdanie zadávateľovi, prípadne

objedná vate loví.

• Stredisko Detské ihriská

r- plán údržby a obnovy Dl a mestského mobiliáru,

.- budovanie nových oddychových a rekreačných plóch a športovísk s atraktívnym

mobilárom (deti, mladí, seniori),

.- materiálno-technické a personálne zabezpečenie výkonu týchto služieb,

— kontrolná činnosť kvality vykonaných služieb a odovzdanie zadávateľovi, prípadne

objedná vate lov i.

• Stredisko Odber odpadu

- audit z pohladu Zákona č. 79/2015 Z. z. (Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení

niektorých zákonov),



— separácia odpadu, nebezpečné odpady, zhodnocovanie vs. ikvidácia odpadu

(kompostovanie, drtenie, možné komerčné využitie).

Stredisko Doprava

- strojový park (zabezpečenie bežnej údržby a servisu vo vlastnej réžii, plánované

prehliadky techniky, zabezpečenie odborného servisu autorizovaným servisom),

materiálno-technické a personálne zabezpečenie výkonu týchto služieb,

‘- správa a údržba komunikácií letná (ručné a strojové čistenie, škarpírovanie, kropenie

komunikácií, oprava asfaltového zvršku studeným alebo teplým asfaltom, obnova

dopravného značenia),

— správa a údržba komunikácií zimná (personálna, strojová a materiálna pripravenosť na

zabezpečenie zimnej údržby, technológia zimného zásahu a prevencie, chemický vs.

ekologický posyp, havarijné opravy vzniknutých výtlkov a poškodení asfaltového zvršku

studeným asfaltorn podľa aktuálnych klimatických podmienok).

Z pohl‘adu komerčných aktivít spoločnosti sa zameriam na analýzu efektivity návratnosti

vynakladaných finančných prostriedkov jednotlivých stredísk:

• Stredisko Tržnica — aktualizácia trhového poriadku, obsadenosť jednotlivých trhových miest,

transparentné prenajatie týchto miest, preverenie zmluvy ohl‘adne parkoviska, realizácia

kultúrnych podujatí.

• Stredisko Kuchajda — poskytovanie pohostinských a reštauračných služieb návštevníkom,

obsadenosť a dostupnosť jednotlivých športovísk, kvalita ponúkaných služieb návštevníkom,

zabezpečenie prvej pomoci a ostatných náležitostí vyplývajúcich z prevádzkovania vodných

plóch, možnosť rozšírenia športových aktivit na pevnine ako aj na vodnej ploche, realizácia

kultúrnych podujatí.

• Stredisko Lanová dráha — efektivita prevádzky, bezpečnosť návštevníkov z pohl‘adu

poskytovaných služieb, možnosť rozšírenia športových aktívít v pril‘ahlom okolí (lezecká stena,

lanový park, skate park, downhili trails, mountain bike trails, detské bicyklové dráhy,

pumptrack a podobne), realizácia kultúrnych podujatí.

• Zabezpečiť marketingové aktivity pre jednotlivé strediská s cielom spropagovania

poskytovaných služieb občanom a zvýšenia ch finančnej efektivity.

Svoje pósobenie v spoločnosti EKO podniku VPS vnímam v prvom rade ako službu občanom

a zabezpečenie cieľov starostu a miestneho zastupitelstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

V neposlednom rade vidím plnenie týchto úloh aj v úzkej spolupráci s ostatnými mestskými časťami a s

ich zriadených VPS, ako aj s magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy.

Svoje doterajšie skúsenosti z Ružinovského podniku VPS, zo spoločnosti Trhoviská Ružinov s.r.o., ako

aj z PZ SR pri kontrole a prevencii a zabezpečenia dodržiavania zákonov a ostatných platných právnych

predpisov a tiež aj zo získaného vzdelania v odbore právo, rád využijem v novej funkcii riaditel‘a EKO

podniku VPS mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

V Bratislave, dňa 8.10.2021.

JUDr. RicPit


