
Záznam z výberového procesu na pozíciu riaditeľa/ky Marianum 

Dňa 10.10.2019 o 8.00 hod. sa v priestoroch Justiho siene v Primaciálnom paláci 

uskutočnilo verejné vypočutie uchádzačov o pozíciu riaditeľa/ky Marianum – Pohrebníctvo 

mesta Bratislavy za účasti členov výberovej komisie, pozorovateľov zo strany mestských 

poslancov a verejnosti. 

Rokovanie komisie viedla predsedníčka výberovej komisie, Tatiana Kratochvílová. 

Rokovania sa zúčastnili nasledovní členovia komisie: 

1. Tatiana Kratochvílová 

2. Ivan Peschl 

3. Kamila Kudlíčková 

4. Martin Červený 

5. Martin Kuruc 

Výberová komisia dospela k nasledovným  záverom: 

1. Celkovo bolo doručených v čase prijímania prihlášok desať prihlášok na uvedenú 

pozíciu, pričom dve prihlášky neboli kompletné a ani doplnené v dodatočnej 

lehote. Na základe revízie životopisov odporučili personálne poradkyne výberovej 

komisii pozvať celkovo päť uchádzačov na pohovor s personálnymi poradkyňami 

(longlist). Tento zoznam bol spolu so všetkými životopismi zaslaný členom 

komisie, ktorí sa stretli počas prípravného stretnutia za účelom prediskutovania 

všetkých doručených prihlášok a výberu longlistu. 

2. Prípravné stretnutie sa uskutočnilo dňa 23.9.2019 v priestoroch zasadačky č. 103 

v Primaciálnom paláci za prítomnosti: všetkých členov komisie s výnimkou pána 

Červeného, ktorý sa pripojil na stretnutie telefonicky. Na prípravnom stretnutí 

výberová komisia prešla a diskutovala životopisy jednotlivých uchádzačov 

a vhodnosť profilov uchádzačov vzhľadom na požiadavky kladené na vyberanú 

pozíciu. Výberová komisia sa napokon rozhodla pozvať na rozhovory 

s personálnymi poradkyňami štyroch uchádzačov. Pán Kuruc a pani Kratochvílová 

uviedli na záznam predchádzajúcu znalosť pána Šramka, pričom deklarovali, že sa 

necítia zaujatí pri rozhodovaní. Gestor výberového procesu požiadal pánov Igora 

Marka a Ctibora Košťála, aby v prípade pochybností deklarovali povahu svojho 

vzťahu voči jednej z uchádzačiek etickej poradkyni.  

3. Po vykonaní rozhovorov vytvorili personálne poradkyne osobné profily o každom 

z uchádzačov a poskytli ich, spolu s návrhom bodového hodnotenia podľa 

poskytnutého vzoru, výberovej komisii. Vzhľadom k tomu, že longlist obsahoval 

štyroch uchádzačov, na výberové konanie boli pozvaní všetci štyria uchádzači. 

Shortlist bol zverejnený spolu so životopismi na webstránke mesta Bratislava. 

4. Pred verejným vypočutím prebehol informačný brífing o priebehu vypočutia a 

pravidlách hlasovania. Verejné vypočutie začalo vždy prezentáciou rozvojového 

plánu uchádzača v časovom rámci 15 minút, nasledovali otázky komisie (15 

minút) a otázky verejnosti (15 minút). 

5. Pred komisiou a verejnosťou sa predstavili štyria uchádzači, z ktorých všetci 

doručili včas potrebné rozvojové plány (ktoré boli zverejnené na webe mesta): 



1. Maio Matei 

2. Martin Puhovich 

3. Miroslav Špacír 

4. Boris Šramko 

6. Verejnosť sa pýtala viaceré otázky, vrátane: 

1. Matei Maio 

i. Tri najdôležitejšie veci, čo si myslíte že by ste mali spraviť? 

ii. Ako si predstavujete transparentnosť hospodárenia? 

iii. Čo si myslíte o tom, že v dvojizbovom byte na pozemku cintorína 

býva súkromná osoba? 

iv. Čo si myslíte o údržbe cintorína? 

v. Čo si myslíte o zavedení kamerového systému na cintoríne? 

vi. Ako si predstavujete separovanie odpadu na cintoríne? 

vii. Čo si myslíte o fungovaní Bratislavského krematória? 

viii. Máte odbornú spôsobilosť vzhľadom na zákon o pohrebníctve? 

ix. Viete o tom, že sklenené hroby sú už dva roky na cintorínoch? 

x. Máte predstavu o zákone o pohrebníctve? 

xi. Aký máte názor na to, že Marianum unikajú peniaze? 

2. Martin Puhovich 

i. Ako by ste vy vyriešili tú súkromnú osobu na pozemku cintorína? 

ii. Neuvažujete o zozname osobností na každom cintoríne? 

iii. Čo vaša predstava o bezpečnosti na cintorínoch? 

iv. Upresnite koľko máte zamestnancov? 

v. Kde štedro odmeňujete zamestnancov? 

vi. Vaša spôsobilosť vzhľadom na zákon o pohrebníctve? 

vii. Akú zmenu by ste zaviedli vo veci nájmov hrobového miesta? 

viii. Ako ste to mysleli s pomocou väzňov a bezdomovcov na 

cintorínoch? 

3. Miroslav Špacír 

i. Aké iné materiály si predstavujete? 



ii. Ako si predstavujete poriadok a čistotu na cintorínoch? 

iii. Čo budete robiť aby ostala kultúrna pamiatka na cintoríne? 

iv. Ako by ste vytvorili nové priestory? 

v. V čom vám vadí zákon o pohrebníctve? 

4. Boris Šramko 

i. Ako ste to mysleli s jedným kvetom na hrobe? 

ii. Ako by ste vy vyriešili tú súkromnú osobu? 

iii. Čo spravíte s chodníkom na cintoríne keď budete riaditeľom? 

iv. Ste v spoločnosti už nejaký čas, prečo ste sa viac neangažovali na 

poradách? 

v. Ako viete diplomaticky motivovať ľudí, aby ich práca bola 

dokonalá? 

vi. Potrebujete ako finančný námestník pomoc od verejnosti? 

vii. Prečo bola na pohrebe prezidenta zástava naopak? 

viii. Kto dával rakvu prezidentovi? 

ix. Chápete správne zákon o pohrebníctve v súvislosti s dobou nájmu? 

 

7. Po zodpovedaní poslednej otázky od verejnosti voči abecedne poslednému 

uchádzačovi sa výberová komisia poďakovala uchádzačom a verejnosti a išla 

rokovať o uchádzačoch. Po vypočutí uchádzačov bola zo strany komisie vyžiadaná 

prítomnosť pani Rothovej, personálnej poradkyne, ktorá bola zodpovedná za 

rozhovory s uchádzačmi. Komisia mala na pani Rothovú dodatočné otázky 

k jednotlivým uchádzačom.  

8. Po diskusii a rokovaní členovia výberovej komisie poskytli svoje jednotlivé 

hodnotenia na bodovacích hárkoch a vytvorili poradie podľa priemerného 

hodnotenia všetkých členov komisie. Gestor a predseda overili výpočet 

priemerného hodnotenia na základe poskytnutých hárkov. 

 Kratochvílová Peschl Kudlíčková Červený Kuruc Priemer 

Matei 62 38 27 53 67 49,4 

Puhovich 37 55 32 49 67 48,0 

Špacír 49 36 21 43 51 40,0 

Šramko 85 68 34 66 70 64,6 

9. Podľa bodového hodnotenia sa uchádzači umiestnili v nasledovnom poradí: 

1. Boris Šramko 

2. Matei Maio 



3. Martin Puhovich 

4. Miroslav Špacír 

10. Následne komisia vytvorila umiestnenie podľa priemerného umiestnenia 

uchádzačov podľa individuálneho hodnotenia (nie priemerného hodnotenia) členov 

komisie. 

 Kratochvílová Peschl Kudlíčková Červený Kuruc Priemer 

Matei 2 3 3 2 2,5 2,50 

Puhovich 4 2 2 3 2,5 2,70 

Špacír 3 4 4 4 4 3,80 

Šramko 1 1 1 1 1 1,0 

11. Podľa individuálneho hodnotenia členov komisie sa uchádzači umiestnili 

v nasledovnom priemernom poradí: 

1. Boris Šramko 

2. Matei Maio 

3. Martin Puhovich 

4. Miroslav Špacír 

12. Pravidlá Rokovacieho poriadku určujú, že ak je zhoda vo výsledku pri oboch 

hodnotiacich metódach, výberová komisia odporučí uchádzačov podľa tohto 

zhodného výsledku. Výberová komisia odporučila pána Borisa Šramka, avšak len 

na obdobie jednoročného mandátu, pričom predĺženie mandátu pánovi Šramkovi 

navrhuje podmieniť splnením krátkodobých cieľov. Navrhnuté indikatívne ciele sú 

nasledujúce: 

 

Cieľ Termín (od nástupu) 

Zavedenie triedenia odpadu na 

cintorínoch  

1/4 rok 

Predložiť koncepciu cenotvorby - nový 

cenník 

1/4 rok 

Citeľné zníženie využívania plastových 

kvetín 

1 rok 

Rozšírenie cintorínov formou rýchlych 

riešení 

1/2 rok 

Začať vypracovávať koncepciu rozvoja 

mestského pohrebníctva 

Bezodkladne po nástupe 

13. Výberová komisia hlasovala o tom, či poskytne primátorovi aj odporúčanie na 

uvedenú pozíciu na druhom mieste. Proti návrhu poskytnúť primátorovi aj 

odporúčanie na druhom mieste hlasovali všetci členovia komisie. 

14. Výberová komisia na základe vyššie uvedeného poskytla odporúčanie primátorovi 

navrhnúť na mestskom zastupiteľstve pána Borisa Šramka za riaditeľa Marianum 

za podmienky jednoročného kontraktu a splnenia vyššie uvedených cieľov. Ako 

druhého v poradí výberová komisia neodporúča žiadneho uchádzača.  

 



V Bratislave dňa 16.10.2019 

 

Členovia komisie: Dátum: Podpis: 

Tatiana Kratochvílová 16.10.2019 v. r. 

Ivan Peschl 16.10.2019 Schválené online 

Kamila Kudlíčková 16.10.2019 Schválené online 

Martin Červený 16.10.2019 Schválené online 

Martin Kuruc 16.10.2019 Schválené online 

 

Tajomníčka: Dátum: Podpis: 

Michaela Majková 16.10.2019 v. r. 

 

 

Príloha: podpísaná prezenčná listina. 

 

 

 

 

 

 



Prezenčná listina z vypočutia uchádzačov o pozíciu riaditeľa/ky  

Marianum – Pohrebníctvo mesta Bratislavy výberovou komisiou 

 

Verejné vypočutie dňa 10.10.2019 13:00 hod. v Justiho sieni v Primaciálnom paláci  

Podpisom zúčastnená osoba potvrdzuje, že bola oboznámená s etickým kódexom a povinnosťou mlčanlivosti 

o skutočnostiach, ktoré sa dozvie počas neverejnej časti výberového procesu, vrátane skutočností 

z poskytnutých materiálov, ktoré neboli zverejnené. 

 

Členovia komisie: Podpis: 

Tatiana Kratochvílová v. r. 

Ivan Peschl v. r. 

Kamila Kudlíčková v. r. 

Martin Červený v. r. 

Martin Kuruc v. r. 

 

Tajomníčka:  

Michaela Majková v. r. 

 

Verejnosť a pozorovatelia sa počas verejnej časti nezapisujú do prezenčnej listiny. 


