
Výberové komisie a termíny výberových konaní pre členov orgánov 
obchodných spoločností s majetkovou účasťou Hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy a riaditeľov príspevkových a 
rozpočtových organizácií Hlavného mesta SR Bratislavy 

rok 2021 

Zoznam aktualizovaný k 19.04.2021 

 

V nadväznosti na preventívne opatrenia v súvislosti s epidemickou situáciou 

mesto pristúpilo k zmenám vo výberovom procese na pozície riaditeľov 

mestských organizácií. Výberové konania sa konajú bez fyzickej účasti 

verejnosti. Otázky je možné klásť cez webstránku sli.do 

Z verejnej časti bude zabezpečený live prenos na internet na stránku 

https://www.facebook.com/Bratislava.sk 

 

Aktuálne výberové konania: 
 

Riaditeľ/ka Mestského parkovacieho systému, s.r.o. – 23.04.2021 – 9:00 

neverejná časť, 13:00 verejná časť  

 

Otázky verejnosti je možné klásť počas verejnej časti cez slido na webovej stránke 

sli.do pod hashtagom: #MPS 

• Ivan Peschl – predseda  
• Anna Hudáková 
• Kamila Kudličková 
• Igor Dula 
• Igor Polakovič 
 

Zoznam pozorovateľov bez hlasovacieho práva 
 
• Rastislav Kunst 
• Elena  Pätoprstá 
• Zuzana Aufrichtová 
• Tomáš Palkovič 
• Katarína Augustinič 

 

Ukončené výberové konania: 
 

Riaditeľ/ka príspevkovej organizácie Marianum, pohrebníctvo mesta Bratislava – 

09.04.2021 – 9:00 neverejná časť, 13:00 verejná časť  

 

Otázky verejnosti je možné klásť počas verejnej časti cez slido na webovej stránke 

sli.do pod hashtagom: #Marianum 

• Ivan Peschl – predseda  
• Anna Hudáková 
• Kamila Kudličková 
• Martin Červený 

https://www.facebook.com/Bratislava.sk


• Matej Vagač 
 

Zoznam pozorovateľov bez hlasovacieho práva 
 
• Alžbeta Ožvaldová 
• Martin Kuruc 
• Tatiana Kratochvílová 

 
 

Predseda predstavenstva – CEO OLO, a.s. – 19.03.2021 – 8:00 neverejná časť, 

12:30 verejná časť  

 

Otázky verejnosti je možné klásť počas verejnej časti cez slido na webovej stránke 

sli.do pod hashtagom: #OLO 

• Ivan Peschl – predseda  
• Tatiana Kratochvílová 
• Kamila Kudličková 
• Annamarie Velič 
• Juraj Číž 
 

Zoznam pozorovateľov bez hlasovacieho práva 
 
• Tomáš Korček 
• Ján Buocik 
• Elena Pätoprstá 
• Gábor Grendel 
• Branislav Záhradník 
• Rastislav Kunst 
• Lucia Štasselová 
• Jozef Krúpa 
 

 

Riaditeľ/ka Metropolitného inštitútu Bratislavy – 12.03.2021 – 9:00 neverejná 

časť, 13:00 verejná časť  

 

Otázky verejnosti je možné klásť počas verejnej časti cez slido na webovej stránke 

sli.do pod hashtagom: #MIB 

• Juraj Šujan – predseda  
• Anna Hudáková 
• Ľubomír Závodný 
• Igor Marko 
• Elena Pätoprstá 

 

Zoznam pozorovateľov bez hlasovacieho práva 

 
• Adam Berka 
• Monika Debnárová 
• Drahan Petrovič 
• Lucia Štasselová 
• Zuzana Aufrichtová 

 



 
CFO DPB – 19.1.2021 – 9:00 neverejná časť, 13:00 verejná časť  

 

Otázky verejnosti je možné klásť počas verejnej časti cez slido na webovej stránke 

sli.do pod hashtagom: #CFODPB 

• Ivan Peschl – predseda  
• Martin Rybanský 
• Anna Hudáková 
• Kamila Kudličková 
• Alexander Dobiaš 
• Ľuboš Krajčír 

 

Zoznam pozorovateľov bez hlasovacieho práva 

 
• Jozef Uhler 
• Rastislav Kunst 
• Rastislav Tešovič 


