
Záznam z výberového procesu na pozíciu riaditeľa/ky Zoologickej záhrady v Bratislave 

 

 

Dňa 19.06.2020 o 12:00 hod. sa v Novej radnici na Primaciálnom námestí uskutočnilo verejné 

vypočutie uchádzačiek a uchádzačov o pozíciu riaditeľa/ky Zoologickej záhrady 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: Soňa Svoreňová a Igor Polakovič. 

Rokovanie komisie viedol predseda výberovej komisie Andrej Kovarik. 

Rokovania sa zúčastnili nasledovní členovia a členky komisie: 

1. Andrej Kovarik 
2. Kamila Kudličková 

3. Martin Resutík 

4. Erich Kočner 

5. Martin Vlačiky 

Výberová komisia dospela k nasledovným záverom: 

1. Celkovo bolo doručených v čase prijímania prihlášok osem 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 štyroch uchádzačov, 

ktorých vnímala ako najvhodnejších na danú pozíciu. 

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. Životopisy a vízie rozvoja štyroch uchádzačov boli zverejnené na webstránke 

mesta Bratislava. 

4. Dňom 15.6.2020 sa členstva vo výberovej komisii pre pracovnú vyťaženosť vzdal 

Ivan Peschl. Primátor menoval miesto neho od tohto dňa ako člena komisie 

Martina Resutíka. 

5. 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). 

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

webovej stránke mesta. Verejnosť mohla klásť otázky prostredníctvom aplikácie 

sli.do.  



7. 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. Hanuliaková Júlia 

b. Novomeský Michal 

c. Pokorádi Jaroslav 

d. Zajac Tomáš 

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

otázky, vrátane: 

 

a. Hanuliaková Júlia 

• Prečo ste sa rozhodli pre ZOO Bratislava? Budete sa sťahovať na Slovensko? 

• Pani Hanuliaková, čo by ste vyzdvihli ako svoju najsilnejšiu osobnostnú vlastnosť pre 

úspešné uchopenie tejto pozície? 

• Pani Hanuliaková, čo všetko sa dá z Vašej vízie stihnúť do roka 2022, nakoľko 

rozvojový plán mal byť práve do tohto roka. 

• Chcem sa spýtať na konkrétne zdroje financovania a udržiavania tohto zámeru, 

pretože to, čo bolo prezentované, by stálo desiatky miliónov eur. 

• Model financovania ako ste ho prezentovali nie je zlúčiteľný s platnými predpismi 

verejného obstarávania a pravidlami rozpočtovej organizácie. 

• Kde je vo Vašom pláne inovatívnosť, keď len z veľkej časti kopírujete Koncepciu 

rozvoja ZOO Bratislava na roky 2016 – 2018 vrátane Maslowovej pyramídy? 

• Porovnanie so ZOO Lipsko je síce fajn, ale táto ZOO má rozpočet vyše 40 mil. eur 

ročne a vstupenka stojí 22 eur. 

• Aký je Váš postoj k vybudovaniu záchrannej stanice v ZOO Bratislava? Ako by 

fungovala? 

• Ste presvedčená, že ako architektka a majiteľka firmy s 5 zamestnancami dokážete 

viesť podnik, ktorý je x-násobne väčší? 

• Viete mi povedať, koľko by Vami navrhovaný fond zarobil za 2, resp. 5 rokov na 

úrokoch, ak by sa sponzorsky vyzbieralo 50 000 eur? 

 

b. Novomeský Michal 

• Pán Novomeský, čo Vás ako riaditeľa nadnárodnej spoločnosti motivuje ísť pracovať 

do príspevkovej organizácie mesta s platom 2000€ mesačne? 

• Aký je Váš postoj k vybudovaniu záchrannej stanice v ZOO Bratislava? Ako by 

fungovala? 

• Pán Novomeský, čo Vás robí vo Vašich očiach najlepším uchádzačom? Čo viete 

ponúknuť také, čo iní kandidáti nevedia? 

• ZOO Bratislava chová invázne zvieratá. Viete, že je to problém? Ako sa chystáte 

s týmto problémom vysporiadať? 

• Nakoľko nemáte odborný background, ako si predstavujete Vašu komunikáciu napr. 

s médiami a prezentáciu ZOO smerom k verejnosti? 

 

c. Pokorádi Jaroslav 

• Prečo sa nazdávate, že projekt génovej banky je vhodný práve pre ZOO Bratislava a 

nebude to na úkor rozvoja a návštevnosti ZOO? Je toto úloha ZOO? 

• Ktorá európska ZOO je pre Vás inšpiráciou a prečo? Uveďte, prosím, konkrétne črty 

koncepcie. 



• Myslíte si, že ste morálne vhodný kandidát vzhľadom na to, že sa živíte prekupovaním 

a predajom zvierat? 

• Ako chcete pokračovať v práci súčasného vedenia, keď doteraz nebol vyriešený 

napríklad výbeh pre medveďa a iné zariadenia, ktoré sú v katastrofálnom stave? 

• Čo viete o komplexnej téme protichodných záujmov záujmových skupín pri 

správe ZOO a viete uviesť príklady? 

• Ako chcete motivovať ošetrovateľov k edukatívnej činnosti pre verejnosť? Prosím, 

uveďte konkrétne návrhy. 

• Boli ste niekedy v bratislavskej ZOO? Ak plánujete nočné prehliadky ZOO, tak budete 

rozdávať návštevníkom čelovky? 

• Množstvo zámerov, ktoré prezentujete, si bude vyžadovať veľké personálne 

obsadenie. Ako chcete riešiť toto za súčasného získavania finančných prostriedkov? 

• Chcem sa spýtať pána Pokorádiho, či jeho plán mraziť spermie zvierat je úlohou 

mesta? Aké prostriedky bude zámer stáť a aké zdroje financovania chce využiť? 

• Plánujete získavať finančné prostriedky aj z predaja zvierat? 

• Pán Pokorádi, s akým rozpočtom pracuje organizácia, ktorú dnes vediete a koľko 

riadite pracovníkov? 

• Vízia vytvorenia genetickej rezervy si vyžaduje nielen finančné, ale aj priestorové 

prostriedky (labáky, personál). Aká je prioritizácia krokov v tomto prípade? 

• Prečo vnímate kuchára pána Žideka ako vhodného maskota/popularizátora ZOO? 

Chápem správne, že ho kvalifikuje jeho postava? Alebo čo iné? 

 

d. Zajac Tomáš 

• Vaša predstava hovorcu lemura Juliána sa nestretáva s víziou a smerovaním 

moderných ZOO v Európe, kde je práve snaha upúšťať od personifikácie zvierat. Čo s 

tým? 

• Ktorá ZOO v Európe je pre vás vzorom z hľadiska koncepcie rozvoja a prečo? 

• Čo všetko ste vylepšili počas Vášho pôsobenia ako riaditeľ na Závodisku Bratislava š. 

p. a prečo nechcete ako riaditeľ pokračovať? 

• Ktorú cestu z hľadiska 4 hlavných úloh ZOO vidíte pre ZOO Bratislava? Aká by mala 

byť hlavná misia modernej zoo? 

• S akými dodatočnými zdrojmi financovania pre rozvoj ZOO počítate? Čo ďalej 

s dinoparkom? 

• Čo myslíte pod vyjadrením vo svojej prezentácii "Ekológia - chránime prírodu, všetky 

zvieratká sú si rovné."? Rozumiete pojmu ekológia? 

• Som Bratislavčan, mám 42 rokov, aký mám mať dôvod, aby som šiel do ZOO? 

• Pán Zajac, je pre vás prioritou zriadenie nového pavilónu na kríženie gorily a 

šimpanza? Koľko prostriedkov sa na to vyhradí a do akého času sa to dá urobiť? 

 

9. Po zodpovedaní poslednej otázky od verejnosti voči abecedne poslednému 

uchádzačovi sa výberová komisia poďakovala uchádzačom a išla rokovať 

o uchádzačoch. 

10. 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. 



 Kovarik Kudličková Resutík Kočner Vlačiky Priemer 

Hanuliaková 92,5 81 78 70 94 83,1 

Novomeský 91,5 61 59 42 49 60,5 

Pokorádi 72 44 70 59 81 65,2 

Zajac 74 40 37 77 57 57,0 

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

1. Hanuliaková Júlia 

2. Pokorádi Jaroslav 

3. Novomeský Michal 

4. Zajac Tomáš 

12. Následne komisia vytvorila poradie podľa  priemerného umiestnenia uchádzačov 

podľa individuálneho hodnotenia (nie priemerného hodnotenia) členov komisie. 

 Kovarik Kudličková Resutík Kočner Vlačiky Priemer 

Hanuliaková 1 1 1 2 1 1,2 

Novomeský 2 2 3 4 4 3 

Pokorádi 4 3 2 3 2 2,8 

Zajac 3 4 4 1 3 3 

13. Podľa individuálneho hodnotenia členov komisie sa uchádzači umiestnili 

v nasledovnom priemernom poradí: 

1. Hanuliaková Júlia 

2. Pokorádi Jaroslav 

3. Zajac Tomáš 

3.   Novomeský Michal 

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

hodnotiacich metódach, výberová komisia odporučí uchádzačov podľa tohto 

zhodného výsledku. Výberová komisia odporučila pani Júliu Hanuliakovú na 

pozíciu riaditeľky Zoologickej záhrady v Bratislave. 

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

uvedenú pozíciu na druhom mieste. Komisia sa rozhodla ďalšieho kandidáta 

neodporučiť.  

16. Výberová komisia na základe vyššie uvedeného poskytla odporúčanie primátorovi 

navrhnúť na mestskom zastupiteľstve pani Júliu Hanuliakovú na pozíciu riaditeľky 

Zoologickej záhrady v Bratislave. 

  

 

 

 

 

 

 



V Bratislave dňa 19.06.2020 

 

Členovia komisie: Dátum: Podpis: 

Andrej Kovarik 19.06.2020 
Schválené online 

Kamila Kudličková 19.06.2020 
Schválené online 

Martin Resutík 19.06.2020 
Schválené online 

Erich Kočner 19.06.2020 
Schválené online 

Martin Vlačiky 19.06.2020 
Schválené online 

 

 

Tajomník: Dátum: Podpis: 

Peter Koska 
19.06.2020 

v.r. 

 

Príloha: podpísaná prezenčná listina. 



Prezenčná listina z vypočutia uchádzačov/uchádzačiek o pozíciu riaditeľa/ky 

Zoologickej záhrady v Bratislave výberovou komisiou 

 

Neverejné vypočutie dňa 19.06.2020 o 8:30 hod. v miestnosti č. 103 v Novej radnici na 

Primaciálnom námestí.  

Verejné vypočutie dňa 19.06.2020 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: 

Andrej Kovarik 
v.r. 

Kamila Kudličková 
v.r. 

Martin Resutík 
v.r. 

Erich Kočner 
v.r. 

Martin Vlačiky 
v.r. 

 

Pozorovatelia:  

Jozef Krupa  

Igor Polakovič v.r. 

Ľuboš Krajčír  

Vladimír Dolinay  

Soňa Svoreňová v.r. 

 

Tajomník:  

Peter Koska v.r. 



Gestor:  

Martin Ševeček v.r. 

 

 


