
Záznam z výberového procesu na pozíciu náčelníka/čky Mestskej polície v Bratislave 

 

 

Dňa 14.09.2020 o 13:00 hod. sa v Novej radnici na Primaciálnom námestí uskutočnilo verejné 

vypočutie uchádzačov o pozíciu náčelníka/čky Mestskej polície v Bratislave za účasti členov 

a členiek výberovej komisie. 

 

Priebeh vypočutia ovplyvnila aktuálna epidemiologická situácia, preto sa uskutočnilo bez 

fyzickej účasti verejnosti. Vypočutie bolo vysielané naživo a verejnosť mohla klásť otázky 

prostredníctvom aplikácie sli.do. Vypočutia sa zúčastnili ako pozorovatelia bez hlasovacieho 

práva poslanci Mestského zastupiteľstva – podľa priloženej prezenčnej listiny.  

Rokovanie komisie viedol predseda výberovej komisie Ctibor Košťál. 

Rokovania sa zúčastnili nasledovní členovia a členky komisie: 

1. Ctibor Košťál 
2. Anna Hudáková 

3. Ivan Peschl 

4. Rudolf Cádra 

5. Monika Debnárová 

Výberová komisia dospela k nasledovným záverom: 

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

pozíciu. Všetky prihlášky boli kompletné. Zoznam uchádzačov bol spolu so 

všetkými životopismi a motivačnými listami zaslaný členom komisie. Komisia sa 

rozhodla pozvať na rozhovory s personálnymi poradkyňami všetkých uchádzačov. 

2. Po vykonaní rozhovorov vytvorili personálne poradkyne osobné profily 

uchádzačov a poskytli ich spolu s návrhom bodového hodnotenia podľa 

poskytnutého vzoru výberovej komisii. Na vypočutie pred výberovou komisiou a 

verejnosťou boli pozvaní všetci uchádzači.  

3. Jeden uchádzač z výberového konania odstúpil ešte pred zverejnením životopisov 

a jeden ďalší uchádzač odstúpil z výberového konania po zverejnení životopisu. 

Vo výberovom konaní tak ostali štyria uchádzači. Životopisy a vízie rozvoja 

uchádzačov, ktorí ostali vo výberovom konaní, boli zverejnené na webstránke 

mesta Bratislava. 

4. Dňom 10.09.2020 sa členstva vo výberovej komisii vzdal Peter Škodný. Primátor 

menoval miesto neho od tohto dňa ako člena komisie Ivana Peschla. 

5. Dňom 11.09.2020 sa členstva vo výberovej komisii vzdal Gábor Grendel. Primátor 

menoval miesto neho od tohto dňa ako členku komisie Moniku Debnárovú. 

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

pravidlách hlasovania. 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 

webovej stránke mesta. Verejnosť mohla klásť otázky prostredníctvom aplikácie 

sli.do.  

8. Pred komisiou a verejnosťou sa predstavili štyria uchádzači v abecednom poradí, 

z ktorých všetci doručili včas potrebné vízie rozvoja organizácie (ktoré boli 

zverejnené na web stránke mesta): 

a. Miroslav Antal 

b. Peter Krajčírovič 

c. Ján Palkovič 

d. Róbert Široký 

9. Verejnosť sa prostredníctvom aplikácie sli.do pýtala uchádzačov nasledujúce 

otázky, vrátane: 

 

a. Miroslav Antal 

• Ako chcete docieliť viac policajtov v uliciach? 

• Ako chcete zabezpečiť "kvalitných" ľudí v radoch mestskej polície? Čo si pod tým 

presne predstavujete? 

• Ako by ste pracovali na fyzickej kondícii mestských policajtov? 

• Čítali ste v rámci prípravy správu o činnosti MsP za r. 2019 publikovanú na 

www.bratislava.sk? Ktoré konkrétne čísla považujete za problém a ako ich 

zlepšíte? 

• Ako by ste nabriefovali hliadku, ktorá dnes vykonáva službu v Devínskej Novej 

Vsi? Aké konkrétne úlohy a priority by ste im stanovili na dnešný deň? 

• Aký máte názor na napomenutia a pokuty vo výške 20 eur? Prečo by sme mali 

platiť cez dane činnosť Mestskej polície my, čo priestupky nepáchame, a nie 

priestupci? 

• Ako by ste zabezpečili, aby mestskí policajti sa cítili bezpečne a podporovaní 

vedením aj pri riešení citlivých problémov? 

• Nemyslíte si, že pokuty 10 – 20 € v kontexte výšky platov v Bratislave neplnia 

účel a dávajú ich policajti preto, aby neprišli do konfliktu? 

 

b. Peter Krajčírovič 

• Ja neprejdem s kočíkom po chodníku a ohrozujem život dieťaťa tým, že musím ísť 

po ceste. Ak zavolám políciu, vodič dostane 20 eur pokuty, čo je na tom 

odstrašujúce? 

• Neuvažovali ste uchádzať sa o post veliteľa zásahovej jednotky MsP? 

• Ako by ste reagovali na medializované informácie o šikane a únose Vietnamca, 

ktorý je spájaný aj s Vaším menom? Prečo ste odišli od polície? 

• Čítali ste v rámci prípravy správu o činnosti MsP za r. 2019 publikovanú na 

www.bratislava.sk? Ktoré konkrétne čísla považujete za problém a ako ich 

zlepšíte? 

• Ako by ste nabriefovali hliadku, ktorá dnes vykonáva službu v MČ, kde bývate? 

Aké konkrétne úlohy a priority by ste im stanovili na dnešný deň? 

• Podľa ktorého paragrafu zákona o obecnej polícii je povinnosťou mestskej polície 

chrániť občanov pred bláznami s nožom? Nie je to poslanie a problémy na riešenie 

dačo iné? 

 

c. Ján Palkovič 
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• Policajti v teréne nie sú videní. Ako by ste tento problém vyriešili, vieme, že je 

nedostatok ľudí. To, že treba ich nájsť, aké máte riešenie dnes? 

• Aké systémové chyby riadenia ktoré robili predošlí náčelníci, resp. velitelia ste 

vnímali ako policajný funkcionár v úzkom kontakte s MsP. V čom budete lepší? 

• Váš životopis neuvádza, čomu sa venujete posledných 8 mesiacov od odchodu z 

polície. Prečo ste sa neprihlásili do prvého kola? Aká je vaša motivácia teraz? 

• Čo považujete za svoj profesionálny úspech? 

• Čítali ste v rámci prípravy správu o činnosti MsP za r. 2019 publikovanú na 

www.bratislava.sk? Ktoré konkrétne čísla považujete za problém a ako ich 

zlepšíte? 

• Akými zmenami zlepšíte dojazdové časy hliadok? V noci a cez víkendy 

v niektorých okresoch slúžia po 1 hliadke. Občan čaká aj 2-3 hodiny po zavolaní 

na 159. 

• Ako náčelník aké 3 prvé opatrenia zavediete na zlepšenie činnosti MsP – 

odprezentujte také ktoré nevyžadujú žiadne investície iba odhalia skryté rezervy. 

 

d. Róbert Široký 

• Boli ste prvý náčelník MsP Bernolákovo, odvolali vás v roku 2014 údajne pre 

sťažnosti občanov. Podľa zápisnice sa žiaden poslanec nezastal vašej práce, prečo? 

• Ako náčelník aké 3 prvé opatrenia zavediete na zlepšenie činnosti MsP – 

odprezentujte také, ktoré nevyžadujú žiadne investície, iba odhalia skryté rezervy. 

• Čítali ste v rámci prípravy správu o činnosti MsP za r. 2019 publikovanú na 

www.bratislava.sk? Ktoré konkrétne čísla považujete za problém a ako ich 

zlepšíte? 

• Ako vnímate fyzickú kondíciu policajtov a čo by ste v tomto smere navrhli? 

Mnohí policajti majú nadváhu, sú obézni. 

• Spomínali ste ako príklad 10 pokutu za parkovanie. Je to suma za 2 – 3 hodiny 

parkovania na platenom parkovisku. Akú sumu za takýto priestupok považujete za 

adekvátnu? 

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. 

 Košťál Hudáková Peschl Cádra Debnárová Priemer 

Antal 76 76 61 77 84 74,8 

Krajčírovič 54 67 51 62 44 55,6 

Palkovič 67 61 47 67 38 56,0 

Široký 67 42 42 61 54 53,2 

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

I. Miroslav Antal 

II. Ján Palkovič 

III. Peter Krajčírovič 

IV. Róbert Široký 
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13. Následne komisia vytvorila poradie podľa  priemerného umiestnenia uchádzačov 

podľa individuálneho hodnotenia (nie priemerného hodnotenia) členov komisie. 

 Košťál Hudáková Peschl Cádra Debnárová Priemer 

Antal 1 1 1 1 1 1 

Krajčírovič 4 2 2 3 3 2,8 

Palkovič 2 3 3 2 4 2,8 

Široký 2 4 4 4 2 3,2 

14. Podľa individuálneho hodnotenia členov komisie sa uchádzači umiestnili 

v nasledovnom priemernom poradí: 

I. Miroslav Antal 

II. Peter Krajčírovič 

II. Ján Palkovič 

IV. Róbert Široký 

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

hodnotiacich metódach, výberová komisia odporučí uchádzača podľa tohto 

zhodného výsledku. Výberová komisia odporučila Mgr. Miroslava Antala na 

pozíciu náčelníka Mestskej polície. 

16. Komisia vysoko vyzdvihuje odbornosť pána Antala a jeho osobnú integritu. 

Komisia zároveň odporúča, aby bola pánovi Antalovi poskytnutá podpora na 

rozvinutie manažérskych zručností. 

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

uvedenú pozíciu na druhom mieste. Komisia sa rozhodla ďalšieho kandidáta 

neodporučiť.  

18. Výberová komisia na základe vyššie uvedeného poskytla odporúčanie primátorovi 

navrhnúť na mestskom zastupiteľstve pána Mgr. Miroslava Antala za náčelníka 

Mestskej polície. 

 

V Bratislave dňa 14.09.2020 

 

Členovia komisie: Dátum: Podpis: 

Ctibor Košťál 
14.09.2020 

Schválené online 

Anna Hudáková 
14.09.2020 

Schválené online 

Ivan Peschl 
14.09.2020 

Schválené online 

Rudolf Cádra 
14.09.2020 

Schválené online 



Monika Debnárová 
14.09.2020 

Schválené online 

 

 

Tajomník: Dátum: Podpis: 

Peter Koska 
14.09.2020 

v.r. 

 

Príloha: podpísaná prezenčná listina. 



Prezenčná listina z vypočutia uchádzačov/uchádzačiek o pozíciu náčelníka/čky Mestskej 

polície v Bratislave výberovou komisiou 

 

Neverejné vypočutie dňa 14.09.2020 o 8:00 hod. v miestnosti č. 103 v Novej radnici na 

Primaciálnom námestí.  

Verejné vypočutie dňa 14.09.2020 o 13:00 hod. v miestnosti č. 103 v Novej radnici na 

Primaciálnom námestí.  

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/členky komisie: Podpis: 

Ctibor Košťál 
v.r. 

Anna Hudáková 
v.r. 

Ivan Peschl 
v.r. 

Rudolf Cádra 
v.r. 

Monika Debnárová 
v.r. 

 

Pozorovatelia:  

Ľuboš Krajčír  

Elena Pätoprstá v.r. 

Jozef Krupa  

Katarína Augustinič  

Igor Polakovič  

Rastislav Tešovič v.r. 



Branislav Záhradník  

 

Tajomník:  

Peter Koska v.r. 

 

Gestor:  

Martin Ševeček v.r. 

 

 


