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Návrh  uznesenia 

 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  
 

 
vymenúva 

 
Mgr. Janu Artnerovú do funkcie riaditeľky rozpočtovej organizácie Petržalský domov 
seniorov, Rusovská cesta 58,  851 01  Bratislava dňom 1. mája 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dôvodová správa 



Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy na svojom zasadnutí konanom 
dňa 30. januára 2014 odvolalo PhDr. Želmíru Šepitkovú z funkcie riaditeľky rozpočtovej 
organizácie Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta 58 v Bratislave dňom 28. februára 
2014  z dôvodu jej prvého odchodu do starobného dôchodku. Zároveň poverilo Mgr. Vlastu 
Ležovičovú, hlavnú sestru  rozpočtovej organizácie Petržalský domov seniorov, Rusovská 
cesta 58 v Bratislave vedením tejto organizácie dňom 1. marca 2014 do dňa vymenovania 
riaditeľa tejto organizácie.  

V súvislosti so skončením pracovného pomeru riaditeľky Petržalského domova 
seniorov PhDr. Želmíry Šepitkovej bolo zriaďovateľom dňa 5. februára 2014 vyhlásené 
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Petržalského domova seniorov, Rusovská 
cesta 58 v Bratislave. Na základe zverejneného inzerátu sa do výberového konania na funkciu 
riaditeľa rozpočtovej organizácie Petržalského domova seniorov, Rusovská cesta 58 
v Bratislave prihlásili desiati uchádzači. Všetkých desať uchádzačov splnilo požadované 
podmienky. Osobného pohovoru dňa 31. marca 2014 sa zúčastnili desiati uchádzači. Na 
základe predložených koncepcií a posúdenia všetkých dostupných informácií do užšieho 
výberu postúpili dvaja uchádzači. 

Päťčlenná výberová komisia, vymenovaná primátorom hlavného mesta SR Bratislavy 
v zložení: 
predsedníčka: 
Ing. Petra Nagyová-Džerengová, námestníčka primátora 
členovia: 
Anna Dyttertová, predsedníčka komisie soc. vecí, zdrav. a rozvoja bývania 
RNDr. Viera Karovičová, vedúca oddelenia sociálnych vecí  
p. Ľudmila Farkašovská, poslankyňa MsZ 
Ing. Andrea Csenkeyová, vedúca oddelenia ľudských zdrojov 
 
odporučila predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
návrh na vymenovanie do funkcie riaditeľky rozpočtovej organizácie Petržalského domova 
seniorov, Rusovská cesta 58 v Bratislave dňom 1. mája 2014 Mgr. Janu Artnerovú. 

Menovaná spĺňa požadované vzdelanie a prax na výkon funkcie riaditeľky rozpočtovej 
organizácie, predložila potrebné doklady a koncepciu riadenia a rozvoja Petržalského domova 
seniorov. Na osobnom pohovore získala najvyššie hodnotenie komisie. 
 
Osobné údaje: 

Meno, priezvisko, titul: Mgr. Jana Artnerová 

Vek: 49 rokov 

Vzdelanie: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety n. o.                     
Magisterské štúdium v odbore Sociálna práca vo verejnej správe 

Prebiehajúce vzdelanie: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety n. o.                      
Štúdium MHA 

Prax:  25 rokov 

 

Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 1113/2014 zo dňa        
8. apríla 2014 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému 



zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať návrh na vymenovanie 
riaditeľky rozpočtovej organizácie Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta 58,      
851 01  Bratislava. 

                                         






