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Návrh  uznesenia 
 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  
 

A. odvoláva 
 

PhDr. Annu Hazuchovú z funkcie riaditeľky rozpočtovej organizácie Domov seniorov Archa, 
Rozvodná 25,  831 01  Bratislava, dňom 31. decembra 2016.  

B.  menuje 
 
Ing. Moniku Šimovú do funkcie riaditeľky rozpočtovej organizácie Domov seniorov Archa, 
Rozvodná 25,  831 01  Bratislava, dňom 1. januára 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Dôvodová správa 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podľa § 11 
ods. 5 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej 
republiky Bratislave je vyhradené na návrh primátora vymenúvať a odvolávať riaditeľov 
rozpočtových a príspevkových organizácií celomestského charakteru. 

PhDr. Anna Hazuchová pracuje vo funkcii riaditeľky samostatnej rozpočtovej 
organizácie Domov seniorov Archa, Rozvodná 25,  831 01  Bratislava od 4. mája 1998. Počas 
svojho pôsobenia vo funkcii riaditeľky zariadenia pre seniorov vykonávala svoju prácu 
svedomite a zodpovedne.  

Riaditeľka rozpočtovej organizácie Domov seniorov Archa, Rozvodná 25,  831 01  
Bratislava  PhDr. Anna Hazuchová požiadala o uzatvorenie dohody o ukončení pracovného 
pomeru z dôvodu prvého odchodu do starobného dôchodku ku dňu 31. decembra 2016. 

V súvislosti so skončením pracovného pomeru riaditeľky Domova seniorov Archa, 
Rozvodná 25,  831 01  Bratislava  bolo zriaďovateľom dňa 27. októbra 2016 vyhlásené 
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Domova seniorov Archa, Rozvodná 25 
v Bratislave s predpokladaným termínom ukončenia výberového konania v priebehu mesiaca 
december 2016. Na základe zverejneného inzerátu sa do výberového konania prihlásili 
jedenásti uchádzači. Požadované podmienky pre zaradenie do výberového konania splnili 
deviati uchádzači, ktorí sa dňa 1. decembra 2016 zúčastnili osobných pohovorov.  

Po preštudovaní podkladových materiálov a po vyhodnotení osobných pohovorov 
päťčlenná výberová komisia vymenovaná primátorom hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy dňa 1. decembra 2016 skonštatovala, že výberové konanie bolo úspešné a 
odporučila primátorovi predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy návrh na vymenovanie do funkcie riaditeľa rozpočtovej 
organizácie Domov seniorov Archa, Rozvodná 25,  831 01  Bratislava, Ing. Moniku Šimovú 
dňom 1. januára 2017. 

Vzhľadom k tomu, že ku dňu  expedovania materiálov dňa 29. novembra 2016  na 
rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy dňa 7. - 
8. decembra 2016 nebolo výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa samostatnej 
rozpočtovej organizácie Domov seniorov Archa ukončené, v pôvodnom materiáli sa 
navrhovalo poveriť Ing. Alenu Švolikovú, zástupkyňu riaditeľky a ekonómku tohoto 
zariadenia, vedením rozpočtovej organizácie Domov seniorov Archa, Rozvodná 25,  831 01 
Bratislava, dňom  1. januára 2017 do dňa vymenovania nového riaditeľa tejto organizácie. 
Materiál v tomto znení bol prerokovaný aj na zasadnutí  Mestskej rady hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy dňa 24. novembra 2016. 

Na základe vyššie uvedeného meníme predložený materiál v časti „Návrh uznesenia, 
bod B“ a v časti „Dôvodová správa“. 
 
 
 
 


