Zápisnica z výberového procesu na pozíciu riaditeľ/ka príspevkovej organizácie
Marianum – pohrebníctvo mesta Bratislava
Dňa 09.04.2021 o 13:00 hod. sa uskutočnilo verejné vypočutie uchádzačiek a uchádzačov o
pozíciu riaditeľ/ka príspevkovej organizácie Marianum – pohrebníctvo mesta Bratislava
(ďalej len riaditeľ/ka Marianum) za účasti členov a členiek výberovej komisie
prostredníctvom aplikácie ZOOM vysielané na Facebookovej stránke Bratislava – hlavné
mesto SR.
Verejnému vypočutiu predchádzala neverejná časť 09.04.2021 v dopoludňajších hodinách.
Priebeh vypočutia ovplyvnila aktuálna epidemická situácia, preto sa uskutočnilo bez fyzickej
účasti verejnosti. Vypočutie bolo vysielané naživo a verejnosť mohla klásť otázky
prostredníctvom aplikácie sli.do. Vypočutia sa zúčastnili aj pozorovatelia z radov poslancov
Mestského zastupiteľstva: Tatiana Kratochvílová a Martin Kuruc.
Rokovanie komisie viedol predseda výberovej komisie Ivan Peschl.
Rokovania sa zúčastnili nasledovní členovia a členky komisie:
1. Ivan Peschl
2. Anna Hudáková
3. Kamila Kudličková
4. Martin Červený
5. Matej Vagač
Výberová komisia dospela k nasledovným záverom:
1. Celkovo bolo doručených v čase prijímania prihlášok 15 prihlášok na uvedenú
pozíciu. Všetky prihlášky boli kompletné. Zoznam uchádzačov bol spolu so
všetkými životopismi a motivačnými listami zaslaný členom komisie. Na
rozhovory s personálnymi poradkyňami boli pozvaní piati uchádzači, ktorí podľa
výberovej komisie najlepšie spĺňali požiadavky a zároveň očakávania mesta.
2. Personálne poradkyne vykonali rozhovory s týmito piatimi uchádzačmi. Na
vypočutie pred výberovou komisiou a verejnosťou boli pozvaní 5 uchádzači.
Následne jedna osoba odstúpila z výberového konania.
3. Personálne poradkyne vytvorili osobné profily 4 uchádzačov a poskytli ich spolu
s návrhom bodového hodnotenia podľa poskytnutého vzoru výberovej komisii.
4. Členovia výberovej komisie, pozorovatelia, gestor a tajomník boli oboznámení
s etickým kódexom a rokovacím poriadkom a povinnosťou mlčanlivosti
o skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli počas neverejnej časti výberového procesu,
vrátane skutočností z poskytnutých materiálov, ktoré neboli zverejnené.
5. Životopisy a návrhy rozvojovej vízie príspevkovej organizácie Marianum 4
uchádzačov boli zverejnené na webstránke mesta Bratislava.
6. Verejné vypočutie začalo vždy prezentáciou vízie rozvoja organizácie podľa
uchádzača v časovom rámci 15 minút, nasledovali otázky komisie (15 minút)
a otázky verejnosti (15 minút).

7. Vypočutie prebiehalo bez fyzickej účasti verejnosti a bolo vysielané naživo na
facebookovej stránke mesta. Verejnosť mohla klásť otázky prostredníctvom
aplikácie sli.do.
8. Pred komisiou a verejnosťou sa predstavili šiesti uchádzači v abecednom poradí,
z ktorých všetci doručili včas potrebné vízie rozvoja organizácie (ktoré boli
zverejnené na web stránke mesta):
I.
Lucia Danišovská
II.
Jaroslav Hurta
III.
Robert Kováč
IV.
Vladimír Rusek
9. Otázky, ktoré sa verejnosť pýtala prostredníctvom aplikácie sli.do, sú dostupné
vo video-zázname živého prenosu výberového konania na Facebookovej stránke
mesta, ktoré je zverejnené po dobu do 6 mesiacov po skončení výberového
konania.
10. Po zodpovedaní poslednej otázky od verejnosti voči abecedne poslednému
uchádzačovi sa výberová komisia poďakovala uchádzačom a išla rokovať
o uchádzačoch.
11. Po diskusii a rokovaní členovia a členky výberovej komisie poskytli svoje
jednotlivé hodnotenia na bodovacích hárkoch a vytvorilo sa poradie podľa
priemerného hodnotenia všetkých členov a členiek komisie. Gestor a predseda
overili výpočet priemerného hodnotenia na základe poskytnutých hárkov.
Danišovská
Hurta
Kováč
Rusek

Peschl
44
53
60
48

Hudáková
43
72
80
53

Kudličková
44
59
67
42

Červený
51
64
67,5
43

Vagač
36
64
82
53

Priemer
43,6
62,4
71,3
47,8

12. Podľa bodového hodnotenia sa uchádzači umiestnili v nasledovnom poradí:
I.
Kováč Robert
II.
Hurta Jaroslav
III.
Rusek Vladimír
IV.
Danišovská Lucia
13. Následne komisia vytvorila poradie podľa priemerného umiestnenia uchádzačov
podľa individuálneho hodnotenia (nie priemerného hodnotenia) členov komisie.
Danišovská
Hurta
Kováč
Rusek

Peschl
4
2
1
3

Hudáková
4
2
1
3

Kudličková
3
2
1
4

Červený
3
2
1
4

Vagač
4
2
1
3

Priemer
3,6
2,0
1,0
3,4

14. Podľa individuálneho hodnotenia členov komisie sa uchádzači umiestnili
v nasledovnom priemernom poradí:
I.
Kováč Robert
II.
Hurta Jaroslav

III.
IV.

Rusek Vladimír
Danišovská Lucia

15. Pravidlá Rokovacieho poriadku určujú, že ak je zhoda vo výsledku pri oboch
hodnotiacich metódach, výberová komisia odporučí uchádzača podľa tohto
zhodného výsledku.
16. Výberová komisia hlasovala o tom, či poskytne primátorovi aj odporúčanie na
uvedenú pozíciu na druhom mieste. Komisia sa jednohlasne rozhodla neodporučiť
primátorovi kandidáta na druhom mieste.
17. Výberová komisia na základe vyššie uvedeného poskytla odporúčanie
primátorovi navrhnúť na mestskom zastupiteľstve pána Roberta Kováča na
pozíciu riaditeľ príspevkovej organizácie Marianum – pohrebníctvo mesta
Bratislava
V Bratislave dňa 09.04.2021
Členovia komisie:

Dátum:

Podpis:

09.04.2021

Schválené online

09.04.2021

Schválené online

Kamila Kudličková

09.04.2021

Schválené online

Martin Červený

09.04.2021

Schválené online

Matej Vagač

09.04.2021

Schválené online

Gestor:

Dátum:

Podpis:

Martin Ševeček

09.04.2021

Schválené online

Tajomník:

Dátum:

Podpis:

Peter Koska

09.04.2021

v.r.

Ivan Peschl
Anna Hudáková

