
Záznam z výberového procesu na pozíciu riaditeľa/ky Metropolitného inštitútu 

Bratislavy  

Dňa 25.9.2019 o 8.00 hod. sa v priestoroch Justiho siene v Primaciálnom paláci 

uskutočnilo verejné vypočutie uchádzačov o pozíciu riaditeľa/ky Metropolitného inštitútu 

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

a verejnosti. 

Rokovanie komisie viedol predseda výberovej komisie, Ctibor Košťál. 

Rokovania sa zúčastnili nasledovní členovia komisie: 

1. Ctibor Košťál 

2. Igor Marko 

3. Anna Hudáková 

4. Ondřej Boháč 

5. Vladimír Dolinay 

Okrem vyššie uvedených členov výberovej komisie s právom hlasovať boli na 

rokovanie výberovej komisie prizvaní aj pozorovatelia, a to: 

1. Adam Berka 

2. Soňa Svoreňová 

3. Peter Lenč 

4. Ján Budaj 

Výberová komisia dospela k nasledovným  záverom: 

1. Celkovo bolo doručených v čase prijímania prihlášok 11 prihlášok na uvedenú 

pozíciu, pričom všetky prihlášky boli kompletné. Na základe revízie životopisov 

odporučili personálne poradkyne výberovej komisii pozvať celkovo 6 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 2.9.2019 v priestoroch zasadačky č. 107 

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

Dolinaya a pani Hudákovej, ktorí sa pripojili na stretnutie telefonicky, a pána 

Boháča, ktorý sa stretnutia nezúčastnil. Prípravného stretnutia sa zúčastnili aj 

pozorovatelia: Adam Berka a Soňa Svoreňová. 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 6 odporučených uchádzačov. Gestor výberového procesu požiadal 

pánov Igora Marka a Ctibora Košťála, aby deklarovali povahu svojho vzťahu voči 

jednej z uchádzačiek etickej poradkyni.  

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

z uchádzačov Vzhľadom k tomu, že medzičasom odstúpili 2 uchádzači, komisia 

pozvala všetkých 4 zostávajúcich uchádzačov z longlistu bez ohľadu na ich 

bodové hodnotenie. Shortlist bol zverejnený spolu so životopismi a rozvojovými 

plánmi uchádzačov 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 finančné stratégie (ktoré boli zverejnené na webe mesta): 

1. Ivo Flimmel 

2. Michal Hladký 

3. Pavel Mrázek 

4. Milota Sidorová 

6. Verejnosť sa pýtala viaceré otázky, vrátane: 

1. Ivo Flimmel 

i. Ako si predstavujete spolupodieľanie obyvateľov na tvorbe mesta? 

ii. Ako by ste posilňovali horizontálnu komunikáciu? 

iii. Ako dobre rozumiete iným témam? Ako by ste presvedčili kolegov 

z iných oblastí o vašej dôvere? 

iv. Aký je váš postoj ku rozvoju kreatívneho priemyslu? 

2. Michal Hladký 

i. Mohli by ste viac rozvinúť čo myslíte pod niektorými témami, 

napríklad slabá čitateľnosť? 

ii. Ako by ste riešili elitárstvo verzus inklúzia skupín? 

iii. Ako zabránite duplicitám na MIB-e verzus magistrát? 

3. Pavel Mrázek 

i. Ako vidíte úlohu MIB-u v komunikácii s verejnosťou, obyvateľmi? 

ii. Ako vnímate segment kultúrneho a kreatívneho priemyslu v 

Bratislave? 

iii. Aký máte plán aktualizácie územného plánu? Kde vidíte jeho 

realizáciu? Kto ho má podľa vás zabezpečiť? 

iv. Menujte tri limity rastu Bratislavy, podľa vás? 

v. Ako vidíte financie v oblasti digitalizácie, ktorá je najmä oblasťou 

práce mladých ľudí? 

4. Milota Sidorová 

i. Ako by ste chceli dosiahnuť zvýšenie miezd na MIB-e? 

ii. Aká je vaša obhajoba existencie MIB-u? 

iii. Keby ste sa stali riaditeľkou, ako často a ako dlho by trvali porady? 

iv. Aké máte skúsenosti s politickým vyjednávaním? 

v. Čo myslíte pod strategickým plánom? Aké otázky má riešiť? Kde je 

právne ukotvený? 

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. 

 Košťál Marko Hudáková Boháč Dolinay Priemer 

Flimmel 73 51 59 43 58 56,8 

Hladký 85,5 77 83 75 78 79,7 

Mrázek 74 59 52 53 59 59,4 

Sidorová 82 79 70 60 74 73,0 

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

1. Michal Hladký 

2. Milota Sidorová 

3. Pavel Mrázek 

4. Ivo Flimmel 

10. Následne komisia vytvorila umiestnenie podľa priemerného umiestnenia 

uchádzačov podľa individuálneho hodnotenia (nie priemerného hodnotenia) členov 

komisie. 

 Košťál Marko Hudáková Boháč Dolinay Priemer 

Flimmel 4 4 3 4 4 3,80 

Hladký 1 2 1 1 1 1,20 

Mrázek 3 3 4 3 3 3,20 

Sidorová 2 1 2 2 2 1,8 

11. Podľa individuálneho hodnotenia členov komisie sa uchádzači umiestnili 

v nasledovnom priemernom poradí: 

1. Michal Hladký 

2. Milota Sidorová 

3. Pavel Mrázek 

4. Ivo Flimmel 

12. Pravidlá Rokovacieho poriadku určujú, že ak je zhoda na prvom a druhom mieste 

pri oboch hodnotiacich metódach, výberová komisia rešpektuje takto dosiahnutý 

výsledok. Na prvom mieste sa v zmysle oboch metód ocitol pán Hladký, ktorý 

však na výberovom konaní indikoval, že potrebuje určitý čas na prípravu na nástup 

na uvedenú pozíciu. Z tohto dôvodu výberová komisia požiadala pána Hladkého 

o vyjadrenie, kedy a s akou intenzitou je pripravený nastúpiť na pozíciu riaditeľa 

MIBu.  

13. Výberová komisia hlasovala o tom, či na základe informácií poskytnutých pánom 

Hladkým komisii, odporučí pána Hladkého primátorovi na uvedenú pozíciu na 

prvom mieste. Za návrh odporučiť pána Hladkého na uvedenú pozíciu primátorovi 

hlasovali všetci členovia komisie s výnimkou pána Marka, ktorý bol proti. 

14. 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. 

15. Výberová komisia na základe vyššie uvedeného poskytla odporúčanie primátorovi 

navrhnúť na mestskom zastupiteľstve pána Michal Hladkého za riaditeľa MIBu za 



podmienky, že sa primátor dohodne s pánom Hladkým na detailoch jeho nástupu 

do uvedenej pozície k spokojnosti primátora. Ako druhého v poradí výberová 

komisia neodporúča žiadneho uchádzača.  

 

V Bratislave dňa 30.9.2019 

 

Členovia komisie: Dátum: Podpis: 

Ctibor Košťál 1.10.2019 VR 

Igor Marko 30.9.2019 Schválené online 

Anna Hudáková 30.9.2019 Schválené online 

Ondřej Boháč 30.9.2019 Schválené online 

Vladimír Dolinay 30.9.2019 Schválené online 

 

Tajomníčka: Dátum: Podpis: 

Michaela Majková 1.10.2019 VR 



Príloha: podpísaná prezenčná listina. 

 

 

 

 

 

 



Prezenčná listina z vypočutia uchádzačov o pozíciu riaditeľa/ky  

Metropolitného inštitútu Bratislavy výberovou komisiou 

 

Verejné vypočutie dňa 25.9.2019 8:10 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: 

Ctibor Košťál VR 

Igor Marko VR 

Anna Hudáková VR 

Ondřej Boháč VR 

Vladimír Dolinay VR 

 

Pozorovatelia:  

Adam Berka  

Soňa Svoreňová  

Peter Lenč  

Ján Budaj  

 

Tajomníčka:  

Michaela Majková VR 

 

Verejnosť sa počas verejnej časti nezapisuje do prezenčnej listiny. 


