
Záznam z výberového procesu na pozíciu člen predstavenstva -  CFO -  spoločnosti
Dopravný podnik Bratislava a.s.

Dňa 5.9.2019 o 8.00 hod. sa v zasadačke č. 103 na magistráte HM BA uskutočnilo 
neverejné vypočutie uchádzačov o pozíciu predsedu predstavenstva Dopravný podnik 
Bratislava a.s. (DPB) za účasti členov výberovej komisie a pozorovateľov zo strany 
mestských poslancov. Rovnakého dňa o cca 10:00 hod. sa v priestoroch Justiho siene v 
Primaciálnom paláci uskutočnilo verejné vypočutie uchádzačov za účasti členov výberovej 
komisie a verejnosti.

Rokovanie komisie viedol predseda výberovej komisie, Matúš Lupták.

Rokovania sa zúčastnili nasledovní členovia komisie:
1. Matúš Lupták -  predseda
2. Peter Škodný
3. Anna Hudáková
4. Renáta Bláhová
5. Martin Rybanský
6. Ľuboš Krajčír

Okrem vyššie uvedených členov výberovej komisie s právom hlasovať boli na 
rokovanie výberovej komisie prizvaní aj pozorovatelia (prítomnosť bola vyznačená podpisom 
na prezenčnej listine priloženej nižšie), a to:

1. Martin Chren
2. Rastislav Kunst
3. Ján Hrčka
4. Monika Debnárová
5. Vladimír Dolinay

Výberová komisia dospela k nasledovným záverom:

1. Celkovo bolo doručených v čase prijímania prihlášok 26 prihlášok na uvedenú 
pozíciu, pričom z toho celkovo 1 prihláška nebola kompletná a ani doplnená na 
základe výzvy v danej lehote. Na základe revízie životopisov odporučili 
personálne poradkyne výberovej komisii pozvať celkovo 10 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 8.8.2019 vpriestoroch zasadačky č. 101 na 
magistráte za prítomnosti: všetkých členov komisie s výnimkou pani Bláhovej, 
ktorá sa pripojila na stretnutie telefonicky. Prípravného stretnutia sa nezúčastnil 
žiadny pozorovateľ. 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 jednohlasne pozvať na rozhovory s personálnymi poradkyňami 
8 uchádzačov. Na záznam pred výberovou komisiou uviedli pán Škodný a pani 
Hudáková predchádzajúcu osobnú znalosť jedného z uchádzačov, ktorý bol 
prizvaný na rozhovory, pričom obaja indikovali, že povaha ich vzťahu s daným 
uchádzačom je  čisto profesionálna a necítia sa zaujatí vo vzťahu k danému



uchádzačovi. Gestor výberového procesu požiadal pani Hudáková a pána 
Škodného, aby deklarovali povahu vzťahu 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. Každý člen výberovej komisie mohol 
ľubovoľne zmodifikovať hodnotenie alebo sa stotožniť s návrhom a súčasne aj 
hlasovať o tom, koľko uchádzačov z longlistu navrhujú pozvať na vypočutie pred 
výberovú komisiu. Medzičasom odstúpili 3 uchádzači, preto sa komisia 
rozhodovala o 5 uchádzačoch. Návrh na zníženie počtu uchádzačov pozvaných na 
vypočutie z piatich nezískal podporu nadpolovičnej väčšiny, preto komisia pozvala 
všetkých 5 uchádzačov z longlistu bez ohľadu na ich bodové hodnotenie. Shortlist 
bol zverejnený spolu so životopismi na webstránke mesta Bratislava.

4. Pred komisiou sa predstavili piati uchádzači, z ktorých všetci doručili včas 
potrebné finančné stratégie (ktoré boli zverejnené na webe mesta):

1. IvanBošňák
2. Marián Kolembus
3. Michal Kopper
4. Miroslav Uhrín
5. Silvester Zemes

5. Pred neverejným vypočutím prebehol informačný brífing o priebehu vypočutia a 
pravidlách hlasovania.

6. O 8:10 začala komisia za prítomnosti pozorovateľa s vypočutím pána Bošňáka, 
následne v cca 20-25 minútových intervaloch vypočula pána Kolembusa, pána 
Koppera, pána Uhrína a pána Zemesa.

7. 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. O cca 10:00 začalo verejné vypočutie uchádzačov. Verejné vypočutie začalo vždy 
prezentáciou rozvojového plánu uchádzača v časovom rámci 15 minút, nasledovali 
otázky komisie (15 minút) a otázky verejnosti (15 minút).

9. Verejnosť sa pýtala viaceré otázky, vrátane:
1. IvanBošňák

i. Poznáte hrozby DPB do piatich rokov? Napríklad uhlíková daň?
ii. Viete si predstaviť operatívny leasing?

iii. Viete niečo povedať ku dlhom na daniach spoločnosti Synergie?
iv. Otázka na pôsobenie v predchádzajúcom zamestnaní BODY 

Energy Club a.s., kde v tom istom období bol predsedom 
predstavenstva Michal Kováč (ktorý bol aj medializovaný z kauzy 
Vasal Eko).

2. Marián Kolembus
i. Váš názor na operatívny leasing?

ii. Čo musí podľa Vás zmeniť DPB, aby bola lepšia práca s konečným 
zákazníkom?
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iii.
iv.

iii. Vidíte priestor na úverovanie DPB?
v

iv. Co Vám hovorí pojem operačný program doprava?
v. Akú ste mali pozíciu v minulom zamestnaní -  nebanková sféra?

vi. Porovnávali ste Prahu a Budapešť, išlo tiež o verejnú dop^a^al?
3. Michal Kopper 

i. Ako si myslíte, že by vplývalo na zníženie zásob vytvorenie
kontingenčných skladov?
Na akej pozícii ste pracovali pre Pentu?
Ako by ste riešili mzdy, keďže pri DP je  špecifický zákon na mzdy? 
Vidíte ešte priestor na úverovanie?

v. Viete ako je  na tom Bratislava ako mesto, čo sa týka úverovania?
vi. Váš názor na operatívny leasing?

4. Miroslav Uhrín
i. Čo si myslíte o úverovom zaťažem' DPB? Kde ho ešte vidíte, kde sú 

podľa vás limity?
ii. Kde by ste videli priestor na šetrenie?

5. Silvester Zemes -  verejnosť nemala žiadne otázky na pána Zemesa

10. Po zodpovedaní poslednej otázky od verejnosti voči abecedne poslednému 
uchádzačovi sa výberová komisia poďakovala uchádzačom a verejnosti a išla 
rokovať o uchádzačoch.

11. Po diskusii arokovaní členovia výberovej komisie posk}4:li svoje jednotlivé 
hodnotenia na bodovacích hárkoch a vytvorili poradie podľa priemerného 
hodnotenia všetkých členov komisie. Gestor Gestor a predseda overili výpočet 
priemerného hodnotenia na základe poskytnutých hárkov.

Lupták Hudáková Škodný Bláhová Rybanský Krajčír Priemer
Bošňák 87 80 90 82 89 30 76,3
Kolembus 71 63 60 70 68,5 31 60,6
Kopper 73 61 68 77 75 34 64,7
Uhrín 68 70 80 75 86 96 79,2
Zemes 66 62 81 67 88 60 70,7

12. Podľa bodového hodnotenia sa uchádzači umiestnili v nasledovnom poradí:
1. Miroslav Uhrín ~ 79,2 bodov
2. Ivan Bošňák — 76,3 bodov
3. Silvester Zemes -  70,7 bodov
4. Michal Kopper -  64,7 bodov
5. Marián Kolembus -  60,6 bodov

13. Následne komisia vytvorila umiestnenie podľa priemerného umiestnenia 
uchádzačov podľa individuálneho hodnotenia (nie priemerného hodnotenia) členov 
komisie.

Lupták Hudáková Škodný Bláhová Rybanský Krajčír Priemer
Bošňák 1 1 1 1 1 5 1,67
Kolembus 3 3 5 4 5 4 4,00
Kopper 2 5 4 2 4 3 3,33
Uhrín 4 2 3 3 3 1 2,67
Zemes 5 4 2 5 2 2 3,33



14. Podľa individuálneho hodnotenia členov komisie sa uchádzači umiestnili 
v nasledovnom priemernom poradí;

1. Ivan Bošňák
2. Miroslav Uhrín
3. a 4. Michal Kopper a Silvester Zemes
5. Marián Kolembus

15. Pravidlá Rokovacieho poriadku určujú, že ak nie je  zhoda na prvom a druhom 
mieste pri oboch hodnotiacich metódach, výberové komisia jednoduchou väčšinou 
rozhodne o tom, ktorý výsledok preferuje a bude určujúci pre určenie odporúčania 
výberovej komisie.

16. Členovia komisie hlasovali, pričom si hlasmi 5/6 členov výberovej komisie 
vybrala výsledok podľa priemeru umiestnenia uchádzačov na základe 
individuálneho hodnotenia (nie priemerného hodnotenia) členov komisie. Za návrh 
hlasovali všetci členovia komisie s výnimkou pána Krajčíra, ktorý bol proti. Za 
navrhnutého člena predstavenstva -  CFO -  (1. v poradí) výberová komisia vybrala 
pána Ivana Bošňáka a za náhradníka (2. v poradí) pána Miroslava Uhrína.

17. Výberová komisia na základe vyššie uvedeného poskjdla odporúčanie primátorovi 
navrhnúť na mestskom zastupiteľstve pána Ivana Bošňáka za člena predstavenstva 
DPB. Ako druhého v poradí odporúča výberová komisia pána Miroslava Uhrína.

V Bratislave dňa 12.9.2019

Členovia komisie: Dátum: Podpis^/^

Matúš Lupták 17.9.2019

Peter Škodný 13.9.2019 Schvaiene onime

Anna Hudáková 13.9.2019 Schválené online

Renáta Bláhová 13.9.2019 Schválené online

Martin Rybanský 13.9.2019 Schválené online

Ľuboš Krajčír 16.9.2019 Schválené online

Tajomníčka: Dátum: Podpis:

Michaela Majková 17.9.2019



Prezenčná listina z vypočutia uchádzačov o pozíciu člena predstavenstva (CFO)
Dopravný podnik Bratislava a.s. výberovou komisiou

Neverejné vypočutie dňa 5.9.2019 8.00 hod. v zasadačke č. 103 na magistráte 
Verejné vypočutie dňa 5.9.2019 10.00 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:

Matúš Lupták

Anna Hudáková

Peter Škodný

Renáta Bláhová

Martin Rybanský

Ľuboš Krajčír

Pozorovatelia:

Martin Chren

Rastislav Kunst

Ján Hrčka

Monika Debnárová

Vladimír Dolinay

Tajomníčka:

Michaela Majková

Verejnosť sa počas verejnej časti nezapisuje do prezenčnej listiny.


