
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 
 
 

Materiál na rokovanie  
miestneho zastupiteľstva 
dňa 31. mája 2011 
 
 
Materiál číslo: 57 /2011 
 
 
 
 

Návrh na vymenovanie riaditeľov miestnych organizácií  
mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 
 
 
Predkladateľ:  
Ing. Vladimír Bajan 

 
Materiál obsahuje:  
1. Návrh uznesenia 
2. Dôvodovú správu 
3. Prílohy: 4 
    Koncepčné zámery rozvoja    
    miestnych  organizácií mestskej časti  
    Bratislava-Petržalka 
 

 
 
 
 
Zodpovedný:  
Ing. Miroslav Štefánik 

 

 
 
 
 
Spracovateľ:  
PhDr. Zlatica Havlíková 
RPPaM 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

Návrh uznesenia 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka vychádzajúc z návrhu 
Ing. Vladimíra Bajana, starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 
v y m e n ú v a  
 
nasledovných riaditeľov miestnych organizácií zriadených  mestskou časťou Bratislava-
Petržalka: 
 
1. Ing. Petra Litomerického za riaditeľa Kultúrnych zariadení Petržalky od 1. júna 2011 
 
2. Ing. Milana Leza za riaditeľa Strediska služieb školám a školským zariadeniam  

od 1. júna  2011 
 
3. PhDr. Katarínu Bergerovú za riaditeľku  Miestnej  knižnice Petržalka od 1. júna 2011 
 
4. Mgr. Soňu Chanečkovú za riaditeľku Strediska sociálnych služieb Petržalka  

od 1. septembra 2011 
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Dôvodová správa 
         

V zmysle § 11 ods. 4 písm. l) zákona 369/199 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov v súlade s § 15  písm. h) zákona 377/1990 ZB. o hlavnom meste SR Bratislave, 
 podľa článku 2 písm.ch) Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva Bratislava–
Petržalka v znení doplnkov a v zmysle článku 20 ods. 6 písm. h ) Štatútu hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy   p r e d k l a d á m  návrh na vymenovanie  
 

1. Ing. Petra Litomerického za riaditeľa Kultúrnych zariadení Petržalky od 1. júna 
2011 

2. Ing. Milana Leza za riaditeľa Strediska služieb školám a školským zariadeniam  
od 1. júna  2011 

3. PhDr. Katarínu Bergerovú za riaditeľku Miestnej knižnice Petržalka 
od 1. júna 2011 

4. Mgr. Soňu Chanečkovú za riaditeľku Strediska sociálnych služieb Petržalka 
od 1. septembra  2011 

 
Dôvodom môjho návrhu sú nasledovné skutočnosti: 

Na základe ods. c písm. a) uznesenia č. 25 zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Bratislava-Petržalka zo dňa 22. marca 2011 Mestská časť Bratislava-Petržalka zverejnila 
vyhlásenie výberového konania na obsadenie miest riaditeľov miestnych organizácií dňa  
13. apríla 2011 na webovskej stránke mestskej časti, v Petržalských novinách 
a v Bratislavských novinách dňa 15. a 21. apríla 2011.  
Výberové konanie na miesta štatutárneho orgánu miestnych  organizácií sa uskutočnilo  
23. mája 2011 na miestnom úrade. 
 

Požiadavky, ktoré museli uchádzači splniť, aby mohli postúpiť do výberového konania 
okrem prihlášky do výberového konania boli nasledovné: 
  
• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,  
• bezúhonnosť,  
• zdravotná spôsobilosť,   
• odborná prax min. 5 rokov vo verejnej správe v sociálnych službách, 
• najmenej 3 roky  pôsobenia v riadiacej funkcii,  
• koncepčný zámer rozvoja konkrétnej miestnej organizácie,  
• znalosť a orientácia v príslušných právnych predpisov v oblasti sociálnej práce vo vzťahu 

k samospráve a ekonomiky, 
• znalosť práce na PC (Word, Excel, internet), 
• osobnostné a morálne predpoklady, 
• Vyplnený osobný dotazník (tlačivo ŠEVT) 
• Štruktúrovaný životopis 
• Overený doklad o absolvovanom požadovanom stupni vysokoškolského vzdelania 

druhého stupňa v požadovanom smere 
• Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace  
• Fotokópie ďalších dokladov, preukazujúcich získané špeciálne znalosti alebo osobnostné 

predpoklady ďalším vzdelávaním (kópie získaných certifikátov)  
• Písomný súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa 

zákona č. 428/2002  Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 
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1. Kultúrne zariadenia Petržalky 
 
Členov výberovej komisie na výberové konanie na riaditeľa Kultúrnych zariadení 

Petržalky vymenoval starosta mestskej časti v zložení: 
 

             predseda   -   Ing. Miroslav Štefánik, prednosta 
             členovia    -   Ing. Roman Masár, zástupca starostu 
                              -   Ing. Vladimír Kovár PhD., poslanec, predseda Komisie kultúry, mládeže    
                                   a športu  MZ Bratislava – Petržalka 
                              -   Mgr. Ján Bučan, poslanec, predseda poslaneckého klubu 
                              -   Mgr. Adrián Arpai, poslanec,  predseda poslaneckého klubu 
                              -   Ing. Ján Hrčka, poslanec, predseda poslaneckého klubu 
                              -   Mgr. Veronika Redechová, vedúca oddelenia školstva, kultúry a športu 
 

Pán Mgr. Ján Bučan požiadal 20. 05. 2011 o zrušenie svojho menovania do 
výberových komisií pri výberových konaniach na riaditeľov miestnych organizácií. 
Vychádzajúc z uvedeného starosta mestskej časti vymenoval do všetkých výberových komisií 
pri výberových konaniach na riaditeľov miestnych organizácií, ktoré sa konali 23. mája 2011 
poslankyňu Mgr. Ľubicu Škorvanekovú. 
        

1. Do výberového konania na riaditeľa Kultúrnych zariadení Petržalka sa prihlásilo 
6 uchádzačov:  

    1. PhDr. Katarína Bergerová          
    2. PhDr. Anna Faklová                                     
    3. PhDr. Emília Radimáková             
    4. Ing. Peter Litomerický                
    5. Mgr. Martin Kočiško                  
    6. JUDr. Eliška Stehlíková              
 
Vychádzajúc z osobného pohovoru s jednotlivými uchádzačmi, v ktorom členov 

výberovej komisie oboznámili uchádzači so svojimi pracovnými a  profesijnými 
skúsenosťami, z predloženia „Koncepčného zámeru rozvoja Kultúrnych zariadení Petržalky“ 
a zodpovedania odborných otázok, členovia výberovej komisie každému jednému 
uchádzačovi pridelili bodové ohodnotenie v rozpätí 0-5 bodov v hodnotiacom hárku člena 
výberovej komisie. Po sčítaní bodov vznikol nasledovný sumárny hodnotiaci hárok: 
 
Meno uchádzača Celkový počet bodov Dosiahnuté poradie 

PhDr. Katarína Bergerová         14 2 

PhDr. Anna Faklová                  13 3 

PhDr. Emília Radimáková         4 4 

Ing. Peter Litomerický               32 1 

Mgr. Martin Kočiško                 13 3 
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JUDr. Eliška Stehlíková             4 4 

 
 

Výberová komisia skonštatovala, že Ing. Peter Litomerický splnil požadované 
kritéria na funkciu štatutárneho orgánu - riaditeľa Kultúrnych zariadení Petržalka (ďalej len 
KZP). Odporučila starostovi navrhnúť ho miestnemu zastupiteľstvu na vymenovanie do 
funkcie riaditeľa KZP. 
 
 
2. Stredisko služieb školám a školským zariadeniam      
  

Členov výberovej komisie na výberové konanie na riaditeľa Strediska služieb školám 
a školským zariadeniam   Petržalky vymenoval starosta mestskej časti v zložení: 
 
predseda    -    Ing. Miroslav Štefánik, prednosta 
členovia    -     Ing. Roman Masár, zástupca starostu 
                 -     Mgr. Zuzana Lukačková   poslankyňa, predsedníčka  
                        Komisie školstva  MZ Bratislava-Petržalka 
                 -     Mgr. Ľubica Škorvaneková, poslankyňa, za poslanecký klub 
                 -     Mgr. Adrián Arpai, poslanec,  predseda poslaneckého klubu 
                 -     Ing. Ján Hrčka, poslanec, predseda poslaneckého klubu 
                 -     Mgr. Veronika Redechová, vedúca oddelenia školstva, kultúry a športu 
 

Do výberového konania na riaditeľa Strediska služieb školám a školským zariadeniam 
Petržalka sa prihlásili 3 uchádzači: 

     1. PaedDr. Beáta Valkovičová              - ospravedlnená, PN                                                
     2. JUDr. Ľubomír Nerušil              

           3. Ing. Milan Lezo               
 

Vychádzajúc z osobného pohovoru s jednotlivými uchádzačmi, v ktorom členov 
výberovej komisie oboznámili uchádzači so svojimi pracovnými a  profesijnými 
skúsenosťami, z predloženia „Koncepčného zámeru rozvoja Strediska služieb školám a 
školským zariadeniam Petržalka“ a zodpovedania odborných otázok, členovia výberovej 
komisie každému jednému uchádzačovi pridelili bodové ohodnotenie v rozpätí 0-5 bodov 
v hodnotiacom hárku člena výberovej komisie. Po sčítaní bodov vznikol nasledovný sumárny 
hodnotiaci hárok: 
 
Meno uchádzača Celkový počet bodov Dosiahnuté poradie 

PaedDr. Beáta 
Valkovičová      

- - 

JUDr. Ľubomír Nerušil             5 2 

Ing. Milan Lezo                         35 1 

 
Výberová komisia skonštatovala, že Ing. Milan Lezo splnil požadované kritériá na 

funkciu štatutárneho orgánu - riaditeľa Strediska služieb školám a školským zariadeniam 
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Petržalka (ďalej len SSŠŠZ). Odporučila starostovi navrhnúť ho miestnemu zastupiteľstvu na 
vymenovanie do funkcie riaditeľa SSŠŠZ. 
 
 
3. Miestna knižnica Petržalka 
         

Členov výberovej komisie na výberové konanie na riaditeľa Miestnej knižnice 
Petržalka vymenoval starosta mestskej časti v zložení: 
 
predseda    -     Ing. Miroslav Štefánik, prednosta 
členovia     -     Ing. Roman Masár, zástupca starostu 
                  -     Ing. Vladimír Kovár PhD., poslanec, predseda Komisie kultúry, mládeže a    
                         športu  MZ  Bratislava – Petržalka 
                  -     Mgr. Ľubica Škorvaneková, poslankyňa, za poslanecký klub  
                  -     Mgr. Adrián Arpai, poslanec,  predseda poslaneckého klubu 
                  -     Ing. Ján Hrčka, poslanec, predseda poslaneckého klubu 
                  -     Mgr. Veronika Redechová, vedúca oddelenia školstva, kultúry a športu 

                                   
Do výberového konania na riaditeľa Miestnej knižnice Petržalka sa prihlásili 6 

uchádzači: 
        1. RSDr. Jaroslav Junek          - ospravedlnený,  PN      

       2. Ing. Irina Husárčeková               
       3. PhDr. Elena Kajabová               
       4. PhDr. Anna Jenisová                  
       5. PhDr. Anna Faklová                   
       6. PhDr. Katarína Bergerová          
 

Vychádzajúc z osobného pohovoru s jednotlivými uchádzačmi, v ktorom členov 
výberovej komisie oboznámili uchádzači so svojimi pracovnými a  profesijnými 
skúsenosťami, z predloženia „Koncepčného zámeru rozvoja Miestnej knižnice Petržalka“ 
a zodpovedania odborných otázok, členovia výberovej komisie každému jednému 
uchádzačovi pridelili bodové ohodnotenie v rozpätí 0-5 bodov v hodnotiacom hárku člena 
výberovej komisie. Po sčítaní bodov vznikol nasledovný sumárny hodnotiaci hárok: 
 
        
Meno uchádzača  Celkový počet bodov  Dosiahnuté poradie 

RSDr. Jaroslav Junek - - 

Ing. Irina Husárčeková 4 5 

PhDr. Elena Kajabová               15 3 

 PhDr. Anna Jenisová                  12 4 

PhDr. Anna Faklová                   26 
 

2 

PhDr. Katarína Bergerová          28 1 
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Výberová komisia skonštatovala, že PhDr. Katarína Bergerová splnila požadované 
kritéria na funkciu štatutárneho orgánu - riaditeľky Miestnej knižnice Petržalka (ďalej len 
MKP). Odporučila starostovi navrhnúť ju miestnemu zastupiteľstvu na vymenovanie do 
funkcie riaditeľky MKP. 
 
 
 4. Stredisko sociálnych služieb Petržalka   
 

Členov výberovej komisie na výberové konanie na riaditeľa Strediska sociálnych 
služieb Petržalka  vymenoval starosta mestskej časti v zložení: 
 
predseda    -     Ing. Miroslav Štefánik, prednosta 
členovia    -     Ing. Roman Masár, zástupca starostu 

      -     p. Oľga Adamčiaková, poslankyňa, predsedníčka Komisie sociálnej a  
            bytovej MZ Bratislava-Petržalka 

                  -     Mgr. Ľubica Škorvaneková, poslankyňa, za poslanecký klub                      -       
                  -     Mgr. Adrián Arpai, poslanec,  predseda poslaneckého klubu 
                  -     Ing. Ján Hrčka, poslanec, predseda poslaneckého klubu 
                  -     Mgr. Alena Halčáková, vedúca oddelenia sociálnych vecí 
                       
 

Do výberového konania na riaditeľa Strediska sociálnych služieb Petržalka sa 
prihlásili 3 uchádzači: 
1. JUDr. Eliška Stehlíková              
2. PhDr. Kvetoslava Beňová  - 20.05. 2011  odstúpila       
3. Mgr. Soňa  Chanečková              
 

Vychádzajúc z osobného pohovoru s jednotlivými uchádzačmi, v ktorom členov 
výberovej komisie oboznámili uchádzači so svojimi pracovnými a  profesijnými 
skúsenosťami, z predloženia „Koncepčného zámeru rozvoja Strediska sociálnych služieb 
Petržalka“ a zodpovedania odborných otázok, členovia výberovej komisie každému jednému 
uchádzačovi pridelili bodové ohodnotenie v rozpätí 0-5 bodov v hodnotiacom hárku člena 
výberovej komisie. Po sčítaní bodov vznikol nasledovný sumárny hodnotiaci hárok: 
 
Meno uchádzača Celkový počet bodov Dosiahnuté poradie 

JUDr. Eliška Stehlíková             3 2 

Mgr. Soňa  Chanečková             34 1 

 
Výberová komisia skonštatovala, že Mgr. Soňa Chanečková splnila požadované 

kritéria na funkciu štatutárneho orgánu - riaditeľky Strediska sociálnych služieb Petržalka 
(ďalej len SSSP). Odporučila starostovi navrhnúť ju miestnemu zastupiteľstvu na 
vymenovanie do funkcie riaditeľky SSSP . 
 

Pri predkladaní  návrhov na riaditeľov právnických osôb vychádzam okrem uvedeného 
aj z preštudovania predložených materiálov odporúčaných kandidátov členmi výberových  
komisií na funkcie riaditeľov miestnych organizácií v mestskej časti Bratislava-Petržalka.  
 


