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

 

Dňa 17.06.2020 o 12:00 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 aj dvaja pozorovatelia z radov 

poslancov Mestského zastupiteľstva: Elena Pätoprstá a Igor Polakovič. 

Rokovanie komisie viedol predseda výberovej komisie Ctibor Košťál. 

Rokovania sa zúčastnili nasledovní členovia a členky komisie: 

1. Ctibor Košťál 
2. Anna Hudáková 

3. Peter Škodný 

4. Rudolf Cádra 

5. Gábor Grendel 

Výberová komisia dospela k nasledovným záverom: 

1. Celkovo boli doručené v čase prijímania prihlášok štyri prihlášky 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 všetci štyria uchádzači. 

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 štyria uchádzači.  

3. Dvaja uchádzači z výberového konania odstúpili ešte pred zverejnením 

životopisov. Životopisy a vízie rozvoja dvoch uchádzačov, ktorí ostali vo 

výberovom konaní, boli zverejnené na webstránke mesta Bratislava. 

4. 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). 

5. Vypočutie prebiehalo bez fyzickej účasti verejnosti a bolo vysielané naživo na 

webovej stránke mesta. Verejnosť mohla klásť otázky prostredníctvom aplikácie 

sli.do.  

6. Pred komisiou a verejnosťou sa predstavili dvaja uchádzači v abecednom poradí, 

obaja doručili včas potrebné vízie rozvoja organizácie (ktoré boli zverejnené na 

web stránke mesta): 

I. Buraľ Michal 

II. Krajčírovič Peter 



7. Verejnosť sa prostredníctvom aplikácie sli.do pýtala uchádzačov: 

 

I. Buraľ Michal 

• Má podľa Vás príslušník MsP nahlasovať samospráve aj nedostatky vo verejnom 

priestore ako poškodená značka, prepadnutý chodník? Chýba mi aktívnejší prístup. 

• Dám telefonický podnet na parkovanie na chodníku, no neviem či tam hliadka prišla, 

priestupcu riešila a ako. Ako by sa mohol bežný človek dopátrať výsledku? 

• Prečo nemáme jednu, metropolitnú políciu? Mestský, zelený, jeden sa vyhovára na 

druhého a paralelne platíme dve štruktúry. 

• Aký postup by ste zvolili v situácii, keď policajti nespĺňajú fyzické predpoklady, napr. 

sú obézni? 

• Ako vnímate súčasný stav zabezpečovania verejného poriadku v MČ? Aká je vaša 

vízia zabezpečenia nepretržitej hliadkovej činnosti v mestských častiach? 

• Aký máte názor na súčasnú organizačnú štruktúru MsP a čo podľa Vás je v nej 

potrebné zmeniť, tak aby ste prípadne zabezpečili viac policajtov v uliciach? 

• Neuvažujete o prinavrátení školiaceho strediska pre príslušníkov MsP, ktoré MsP mala 

cca do roku 2015, tak aby BA zabezpečila vzdelávanie pre svojich MsP. 

• Má MsP štandardy, podľa ktorých sa má správať v určitých situáciách, postupy 

a komunikácia?  

• Ako chcete zabezpečiť spoluprácu MsP pri zabezpečovaní verejného poriadku 

s mestskými časťami a či máte ambíciu mať stanice MsP aj v mestských častiach po 

dohode s nimi. 

 

II. Krajčírovič Peter 

• Aké skúsenosti z vašich minulých pôsobení by ste aplikovali v MsP. Vedeli by ste 

spolupracovať so SIS? 

• Ako vnímate súčasný stav zabezpečovania verejného poriadku v MČ? Aká je vaša 

vízia zabezpečenia nepretržitej hliadkovej činnosti v mestských častiach? 

• Hanbou Bratislavy sú autá jazdiace a parkujúce v pešej zóne, vrátane diplomatov. Dnu 

ich vpúšťa Mestská polícia. Ako to chcete riešiť? P.S.: Robili ste aj s diplomatmi. 

• Aký máte názor na súčasnú organizačnú štruktúru MsP a čo podľa Vás je v nej 

potrebné zmeniť, tak aby ste prípadne zabezpečili viac policajtov v uliciach? 

• Neuvažujete o prinavrátení školiaceho strediska pre príslušníkov MsP, ktoré MsP mala 

cca do roku 2015, tak aby si Bratislava zabezpečila vzdelávanie pre svojich MsP? 

• Ako chcete zatraktívniť službu v MsP, za súčasného nastavenia rozpočtu pre MsP? 

• Pán Krajčírovič, mňa zaujíma otázka riešenia bezpečnosti v prostriedkoch mestskej 

hromadnej dopravy. Máte návrh, ako riešiť aj túto situáciu? Ďakujem. 

8. Po zodpovedaní poslednej otázky od verejnosti voči abecedne poslednému 

uchádzačovi sa komisia poďakovala uchádzačom a išla rokovať o uchádzačoch. 

9. 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 Škodný Cádra Grendel Priemer 

Buraľ 48 48 50 62 67 55 

Krajčírovič 52 61 60 62 59 58,8 



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

I. Peter Krajčírovič 

II. Michal Buraľ 

11. Následne komisia vytvorila poradie podľa  priemerného umiestnenia uchádzačov 

podľa individuálneho hodnotenia (nie priemerného hodnotenia) členov komisie. 

 Košťál Hudáková Škodný Cádra Grendel Priemer 

Buraľ 2 2 2 1 1 1,6 

Krajčírovič 1 1 1 1 2 1,2 

12. Podľa individuálneho hodnotenia členov komisie sa uchádzači umiestnili 

v nasledovnom priemernom poradí: 

I. Peter Krajčírovič 

II. Michal Buraľ 

13. Nastala zhoda vo výsledku podľa oboch hodnotiacich metód.  

14. Napriek výsledku ani jeden z uchádzačov dostatočne nepresvedčil členov komisie 

o spôsobilosti viesť Mestskú políciu hlavného mesta Bratislava tak, aby ho 

komisia mohla odporučiť primátorovi na schválenie do Mestského zastupiteľstva.  

15. Komisia odporúča primátorovi vyhlásenie nového výberového konania v čo 

najkratšom čase. 

V Bratislave dňa 17.06.2020 

 

Členovia komisie: Dátum: Podpis: 

Ctibor Košťál 17.06.2020 
Schválené online 

Anna Hudáková 17.06.2020 
Schválené online 

Peter Škodný 17.06.2020 
Schválené online 

Rudolf Cádra 17.06.2020 
Schválené online 

Gábor Grendel 17.06.2020 
Schválené online 

 

 

Tajomník: Dátum: Podpis: 

Peter Koska 
17.06.2020 

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 17.06.2020 o 8:30 hod. v miestnosti č. 103 v Novej radnici na 

Primaciálnom námestí.  

Verejné vypočutie dňa 17.06.2020 o 12:00 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. 

Peter Škodný 
v.r. 

Rudolf Cádra 
v.r. 

Gábor Grendel 
v.r. 

 

Pozorovatelia:  

Elena Pätoprstá v.r. 

Ľuboš Krajčír  

Jozef Krupa  

Katarína Augustinič  

Igor Polakovič v.r. 

Branislav Záhradník  



Rastislav Tešovič  

 

 

 

Tajomník:  

Peter Koska v.r. 

 

Gestor:  

Martin Ševeček v.r. 

 

 


