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1. Návrh uznesenia
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
s ch v á l i ť
za členov komisie investičných činností Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava–Petržalka neposlancov JUDr. Jozefa Krajču a p. Rudolfa Matejku
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2. Dôvodová správa
V zmysle § 15 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a čl. 23 ods. 1 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy sú komisie
miestneho zastupiteľstva zložené z poslancov a ďalších osôb zvolených miestnym
zastupiteľstvom.
Poslanci miestneho zastupiteľstva boli do komisií volení na zasadnutí Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 25.1.2011.
Členovia komisií - neposlanci boli do komisií zvolení dňa 27.4.2011 uznesením
miestneho zastupiteľstva č. 40.
Dňa 11.2.2013 bola doručená starostovi mestskej časti Bratislava-Petržalka písomná
žiadosť člena komisie investičných činností neposlanca Ing. Vladimíra Kesegha o uvoľnenie
z členstva v uvedenej komisii a p. Alžbeta Megová požiadala o uvoľnenie z funkcie člena
v uvedenej komisii.
Návrhy prerokovala mandátová komisia na svojom zasadnutí dňa 21.2.2013
a odporučila miestnemu zastupiteľstvu prijať uznesenie v navrhovanom znení.
Uznesenie č. 307 bolo dňa 26. februára 2013 prijaté miestnym zastupiteľstvom, ktoré
zobralo na vedomie vzdanie sa členstva v komisii investičných činností neposlancov Alžbety
Megovej a Vladimíra Kesegha.
Predkladaný návrh na voľbu členov – neposlancov komisie investičných činností
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka JUDr. Jozefa Krajču (za SMERSD) a Rudolfa Matejku (za MOST HÍD) a je spracovaný na základe návrhu poslaneckého
klubu SMER-SD, SNS, SF, OK, MOST HÍD.
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3. Životopisy navrhovaných členov – neposlancov
ŽIVOTOPIS

Meno a priezvisko:
Adresa:
Telefón:
Dátum narodenia:
Miesto narodenia:
Občianstvo:
Rodinný stav:

Rudolf Matejka
A. Gwerkovej 15, Bratislava 851 04
0918 585 645
5.12.1944
Kubra – Trenčín
SR
ženatý

Vzdelanie:

1959 - 1962 odborné učilište - elektro
1962 - 1965 stredná škola
1978 - 1981 FTVŠ UK Praha

Zamestnanie:

1965 - 1967 Druna Bratislava – technik
1967 - 1968 Technické služby Bratislava - technik
1968 - 1970 Inštitút lekárov a farmaceutov Bratislava
inštruktor
1970 - 1975 Ústav národného zdravia – Kramáre
vedúci tech. oddelenia
1975 - 1982 Federálne ministerstvo vnútra Praha
1982 - 1990 Ministerstvo vnútra a ŽP SSR Bratislava
1990 - 2001 Živnostník
2001 - 2005 City corpbilding - správa nehnuteľnost
2006
dôchodca
Od 2005 predseda SVB Nevus a Breza, správa
bytových domov

Cudzí jazyk:

NJ, RJ čiastočne

Špeciálne schopnosti:

Vodičský preukaz - B od roku 1963, vlastním osobné
motorové vozidlá Fiat – doblo a Škoda oktávia

Súhrn schopností:

Organizačné schopnosti, veľmi dobrá komunikácia
s rôznymi typmi ľudí, schopnosť riešiť administratívne
problémy, tímová práca, zodpovednosť
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ŽIVOTOPIS

OSOBNÉ INFORMÁCIE
Meno
Adresa
Mobil
Národnosť
Dátum narodenia

JOZEF KRAJČA, JUDr.
Belinského 21, 851 01 Bratislava
+421 903 242 516
Slovenská
02.10.1970

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI
• Obdobie (od - do)
• Meno a adresa zamestnávateľa
• Oblasť podnikania alebo
názov odvetvia
• Dosiahnutá pozícia
• Hlavná pracovná náplň
a zodpovednosť

2011-súčasnosť
Arios-personálne služby s.r.o.
Personálne služby

• Obdobie (od – do)
• Meno a adresa zamestnávateľa
• Oblasť podnikania alebo názov
odvetvia
• Dosiahnutá pozícia
• Hlavná pracovná náplň
a zodpovednosť

2008 - 2011
Mýval Slovakia, s.r.o.
Upratovacia spoločnosť

• Obdobie (od – do)
• Meno a adresa zamestnávateľa
• Oblasť podnikania alebo názov
odvetvia
• Dosiahnutá pozícia
• Hlavná pracovná náplň
a zodpovednosť

2005-2008
Arios, s.r.o.
Obchod

• Obdobie (od – do)
• Meno a adresa zamestnávateľa
• Oblasť podnikania alebo názov
odvetvia
• Dosiahnutá pozícia
• Hlavná pracovná náplň
a zodpovednosť

03/2000 – 08/2005
Tesco Stores SR, Kamenné námestie 1/A, Bratislava
Malobobchod - retail

• Obdobie (od – do)
• Meno a adresa zamestnávateľa
• Oblasť podnikania alebo názov
odvetvia
• Dosiahnutá pozícia

Riaditeľ spoločnosti, konateľ
- zodpovednosť za celkové zabezpečenie chodu spoločnosti s cieľom
zvyšovania zisku, riadenie interného tímu pracovníkov,
nastavovanie cieľov spoločnosti

Obchodno-finančný riaditeľ
- aktívne vyhľadávanie obchodných partnerov, vedenie externého tímu
pracovníkov, príprava finančného plánu spločnosti a dohľad nad jeho plnením,
vytváranie a nastavovanie interných auditov, dohľad na fungovaním podľa ISO
9001

Riaditeľ spoločnosti, konateľ
- zodpovednosť za celkové zabezpečenie chodu spoločnosti s cieľom zvyšovania
zisku, riadenie interného a externého tímu pracovníkov, nastavovanie cieľov
spoločnosti, riešenie denných problémov

Loss Prevention Manager
- minimalizovanie strát spoločnosti, vedenie inventúr, vytváranie a nastavovanie
interných predpisov a smerníc, zodpovednosť a riadenie pracovníkov vlastnej
ochrany a pracovníkov externej SBS vrámci SR, vedenie interných auditov
1997 - 2000
Motokom spol. s r.o.
Automobilový priemysel
Vedúci dopravy, hospodárskej správy a vlastnej ochrany
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• Hlavná pracovná náplň
a zodpovednosť

- riadenie a správa pridelených odvetví, dohľad nad ich celkových fungovaním,
riešenie denných problémov

• Obdobie (od – do)
• Meno a adresa zamestnávateľa
• Oblasť podnikania alebo názov
odvetvia
• Dosiahnutá pozícia
• Hlavná pracovná náplň
a zodpovednosť

1996-1997
Policajný zbor Slovenskej Republiky
Štátna správa

• Obdobie (od – do)
• Meno a adresa zamestnávateľa
• Oblasť podnikania alebo názov
odvetvia
• Dosiahutá pozícia
• Hlavná pracovná náplň
a zodpovednosť

Odborný učiteľ špeciálnej prípravy na SOŠ PZ SR Pezinok
- odborná prípava študentov SOŠ PZ SR

1992-1993
Policajný zbor Slovenskej Republiky
Štátna správa
Inšpektor poriadkovej služby – obvodné oddelenie PZ SR Sereď
- vyšetrovanie priestupkov a trestných činov

VZDELANIE A KURZY
• Obdobie (od – do)
• Názov a typ organizácie
poskytujúcej vzdelanie či kurzy
• Hlavné predmety/praktické
zručnosti
• Získaný titul

1998-2000
Akadémia policajného zboru v Bratislave

• Obdobie (od – do)
• Názov a typ organizácie
poskytujúcej vzdelanie či kurzy
• Hlavné predmety/praktické
zručnosti
• Získaný titul

1993-1997
Akadémia policajného zboru v Bratislave

• Obdobie (od – do)
• Názov a typ organizácie
poskytujúcej vzdelanie či kurzy
• Hlavné predmety/praktické
zručnosti
•Získaný titul

1985 – 1989
Stredná ekonomická škola v Trenčíne

• Obdobie (od – do)
• Interné tréningy, špeciálne
školenia

2000-2001
Plánovanie a organizovanie, riadenie výkonnosti, koučovanie,
hodnotenie zamestancov
Zákon o SBS,Security Cutover, bezpečnostné euromoduly,
vedenie evidencíí, bezpečnostný audit,sprievodca činnosťou SBS,
bezpečnostné logbooky

Bezpečnostná služba
JUDr.

Bezpečnostná služba
Mgr.

Zahraničný obchod
Maturita

OSOBNÉ ZRUČNOSTI A SCHOPNOSTI
• Počítačové zručnosti

Microsoft Word, Microsoft Excel
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MATERINSKÝ JAZYK

SLOVENSKÝ

OSTATNÉ JAZYKY
• Čítanie
• Písanie
• Hovorený prejav
• Čítanie
• Písanie
• Hovorený prejav

ANGLICKÝ JAZYK
AKTÍVNE
AKTÍVNE
AKTÍVNE
NEMECKÝ JAZYK

• Čítanie
• Písanie
• Hovorený prejav

PASÍVNE
PASÍVNE
PASÍVNE
RUSKÝ JAZYK
PASÍVNE
PASÍVNE
PASÍVNE

VODIČSKÝ PREUKAZ

B
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