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NÁVRH  UZNESENIA 

 

 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 

 

A. odvoláva 

 

Ing. Petra Vojtka z funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie Správa telovýchovných 

a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Junácka 3077/4, 831 

04 Bratislava, IČO: 00179663, dňom 14.05.2020. 

 

 

B. vymenúva 

 

Ladislava Križana za riaditeľa príspevkovej organizácie Správa telovýchovných a rekreačných 

zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Junácka 3077/4, 831 04 Bratislava, 

IČO: 00179663, dňom 15.05.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dôvodová správa 
 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy na svojom zasadnutí dňa 7. 

februára 2019 prijalo uznesenie č. 38/19, ktorým schválilo Zásady výberu členov orgánov 

obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy a rozpočtových 

a príspevkových organizácií zriadených hlavným mestom SR Bratislavou. V súlade so 

schválenými pravidlami vyhlásilo hlavné mesto výberové konanie na pozíciu riaditeľa 

príspevkovej organizácie Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, Junácka 3077/4, 831 04 Bratislava, IČO: 00179663 (ďalej len 

„STaRZ“). 

 

Do výberového konania na pozíciu riaditeľa príspevkovej organizácie STaRZ bolo 

celkovo doručených 13 kompletných prihlášok. Na vypočutie pred komisiou boli pozvaní 4 

uchádzači: 1. Marián Bohunský, 2. Alena Hodáková, 3. Ladislav Križan, 4.  Michal Simon. 

Vypočutie pred komisiou aj verejnosťou sa uskutočnilo dňa 10.03.2020. 

 

Výberová komisia odporučila primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy navrhnúť na 

mestskom zastupiteľstve p. Ladislava Križana za riaditeľa príspevkovej organizácie STaRZ. 

Životopis p. Križana, ako aj zápisnica z výberového procesu, tvoria prílohu tohto materiálu. 

 

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. 

 

V zmysle vyššie uvedeného sa navrhuje schváliť odvolanie súčasného riaditeľa STaRZ 

Ing. Petra Vojtka a zároveň vymenovanie p. Ladislava Križana za riaditeľa príspevkovej 

organizácie STaRZ. 

 

 
 

 



Záznam z výberového procesu na pozíciu riaditeľ/ka príspevkovej organizácie 

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení  

 

Dňa 10.03.2020 o 12.00 hod. sa v zasadacej miestnosti č. 101 v Novej radnici uskutočnilo 

verejné vypočutie uchádzačov o pozíciu riaditeľ/ka príspevkovej organizácie Správa 

telovýchovných a rekreačných zariadení za účasti členov výberovej komisie a pozorovateľov 

zo strany mestských poslancov. 

Rokovanie komisie viedol predseda výberovej komisie Miroslav Chmelár. 

Rokovania sa zúčastnili nasledovní členovia komisie: 

1. Miroslav Chmelár 

2. Kamila Kudličková 

3. Michal Kraus 

4. Ivan Peschl 

5. Rastislav Kunst 

Výberová komisia dospela k nasledovným  záverom: 

1. Celkovo bolo doručených v čase prijímania prihlášok trinásť prihlášok na uvedenú 

pozíciu. Ich zoznam bol spolu so všetkými životopismi zaslaný členom komisie, 

ktorí sa stretli počas prípravného stretnutia za účelom prediskutovania všetkých 

doručených prihlášok a výberu uchádzačov do shortlistu. 

2. Prípravné stretnutie sa uskutočnilo dňa 20.02.2020 za fyzickej prítomnosti štyroch 

členov komisie, jeden člen sa pripojil cez telefonický hovor. Na prípravnom 

stretnutí výberová komisia prešla a prediskutovala životopisy jednotlivých 

uchádzačov a vhodnosť profilov uchádzačov vzhľadom na požiadavky kladené na 

vyberanú pozíciu. Výberová komisia sa napokon rozhodla pozvať na rozhovory 

s personálnymi poradkyňami štyroch uchádzačov.  

3. Po vykonaní rozhovorov vytvorili personálne poradkyne osobné profily o každom 

z uchádzačov a poskytli ich, spolu s návrhom bodového hodnotenia podľa 

poskytnutého vzoru, výberovej komisii. Na výberové konanie boli pozvaní všetci 

štyria uchádzači. Shortlist bol zverejnený spolu so životopismi na webstránke 

mesta Bratislava. 

4. Pred verejným vypočutím prebehol informačný brífing o priebehu vypočutia a 

pravidlách hlasovania. Verejné vypočutie začalo vždy prezentáciou rozvojového 

plánu uchádzača v časovom rámci 15 minút, nasledovali otázky komisie (15 

minút) a otázky verejnosti (15 minút). 

5. Pred komisiou a verejnosťou sa predstavili štyria uchádzači, z ktorých všetci 

doručili včas potrebné rozvojové plány (ktoré boli zverejnené na webe mesta): 

1. Marián Bohunský 

2. Alena Hodáková 

3. Ladislav Križan 

4. Michal Simon 

 

6. V nadväznosti na preventívne opatrenia v súvislosti s epidemiologickou situáciou 

mesto pristúpilo k zmenám vo výberovom procese: verejné vypočutie sa 



uskutočnilo bez fyzickej účasti verejnosti. Bol zabezpečený live prenos na 

webstránku mesta https://bratislava.sk/sk/vyberove-konania-clenov-

predstavenstiev-mestskych-podnikov-aorganizacii . Otázky bolo možné klásť cez 

slido.com pod event kódom „vkstarz“. Verejnosť bola o tejto zmene vopred 

informovaná formou tlačovej správy, informácie na Facebooku mesta ako aj 

oznamom na dverách Justiho siene. 

7. Verejnosť prostredníctvom aplikácie slido a pozorovatelia sa pýtali viaceré otázky: 

1. Marián Bohunský 

• V prípade úspechu vo výberovom konaní, skoncujete 

s potemkinovskými rekonštrukciami plavárne Pasienky a dočkáme 

sa oboch bazénov a ich technického vybavenia na úrovni 21. stor.? 

• Vo Vašej prezentácii ma zaujal záujem zvýšiť tržby na letných 

kúpaliskách. Čo by ste ako riaditeľ STaRZu spravili pre to, aby 

rodiny s deťmi nechodili na kúpaliská v Rakúsku, ale chodili na 

Zlaté piesky? Ktoré kroky by ste podnikli, aby sa táto skupina 

obyvateľov cítila na kúpaliskách dobre? 

• Nerozprávajme iba o hokeji. Skúste nám predstaviť svoju víziu vo 

vzťahu k iným minoritným prevádzkam. 

• V kontexte Vášho minulého pôsobenia v STaRZe, aký vzťah ste 

mali s ľuďmi z mafie v 90. rokoch, ktorí zasahovali do diania na 

Zlatých pieskoch? 

• Viete vylúčiť konflikt záujmov vzhľadom na pôsobenie svojej 

manželky? 

• Prečo si uvádzate iný trvalý pobyt ako reálne bývate? 

• Čo konkrétne ste mysleli optimalizáciou nájmov v kontexte HC 

Slovan? 

• Ako by ste sa postavili k nerentabilným prevádzkam? 

• Predstavte si, že všetky prevádzky STaRZu sú už rentabilné, 

v dobrom stave a navštevované. Do stavby akých ďalších 

prevádzok, verejných športovísk by sa mesto malo pustiť? Ktoré tu 

chýbajú? 

• Myslíte si, že iba vstupné priláka občanov na kúpaliská (v kontexte 

porovnania s kúpaliskami v Rakúsku)? 

• Aká je vaša vízia pre zlepšenie možností ľudí športovať? 

• Aké výzvy stoja podľa Vás pred areálom Zlaté piesky v kontexte 

vysporiadania pozemkov? 

2. Alena Hodáková 

• V čom podľa Vás spočíva kvalita športovísk STaRZu? 

• Čo si predstavujete pod pojmom dostupnosť športu? Akú 

konkurenciu v tomto STaRZ môže predstavovať súkromným 

zariadeniam? 

• Ktoré zo športovísk STaRZu by pre Vás bolo najväčšou výzvou? 

• Aké nové športovisko, resp. aký nový typ športoviska by podľa Vás 

Bratislavčania uvítali? 

• V prípade, že by eventuálny budúci reklamný partner Zimného 

štadióna žiadal od Vás pokrytie fasády štadióna reklamou, ako by 

ste sa k tomu postavili? 

https://bratislava.sk/sk/vyberove-konania-clenov-predstavenstiev-mestskych-podnikov-aorganizacii
https://bratislava.sk/sk/vyberove-konania-clenov-predstavenstiev-mestskych-podnikov-aorganizacii


• Ako vnímate fungovanie kúpalísk v pôsobnosti STaRZu a čo 

vnímate ako výzvy, pred ktorými stoja? 

3. Ladislav Križan 

• Aké by boli Vaše prvé konkrétne kroky po nástupe do funkcie? 

• Ako si predstavujete spoluprácu s mestom pri výkone Vašej 

funkcie? 

• Myslíte si, že máme v Bratislave dosť športových nadšencov? 

• Ako chcete priniesť napredovanie do STaRZ, keď športovci 

nedokázali akceptovať Vaše zmeny na predchádzajúcom 

pôsobisku? 

• Ako vidíte budúcnosť kultúrnych podujatí na Zlatých pieskoch 

a spoluprácu s ich organizátormi? 

• Aký máte názor na hudobné festivaly na Zlatých pieskoch – 

zachováte ich či nie? Ako by ste ich chceli realizovať? 

• S čím by ste začali, čo by ste robili prvý polrok vo funkcii 

v kontexte spolupráce mestských častí a mesta? 

• Aké športoviská podľa vás v Bratislave chýbajú? Kde je priestor pre 

rozvoj? 

• Aké skúsenosti zo svojho predošlého pôsobenia a zručnosti budete 

potrebovať v tejto pozícii? Ktorú svoju kompetenciu považujete za 

kľúčovú? 

• Viete, v akej výške je príspevok STaRZu od mesta, považujete ho 

za dostatočný? Ako vnímate počet zamestnancov STaRZu? 

4. Michal Simon 

• Kam by ste chceli posunúť STaRZ za svoje funkčné obdobie? 

• Čo z Vášho predošlého pôsobenia by ste chceli implementovať do 

STaRZu? 

• Na čo by ste si dali najväčší pozor vo funkcii riaditeľa STaRZu? 

• V čom podľa Vás spočíva kvalita športovísk STaRZu a v čom sa 

ukrývajú ich skryté rezervy z pohľadu užívateľov, teda kde vidíte 

potenciál na zlepšenie? 

• Ako by ste ako riaditeľ STaRZu podporili rozvoj športu širokej 

verejnosti rôznych generácií, nie len profesionálnych športovcov? 

• Ktorým športoviskom v zahraničí by ste sa inšpirovali v práci 

v STaRZ? 

• Máte víziu rozvoja areálu Zlaté piesky? Aké konkrétne kroky na 

zvýšenie návštevnosti tohto areálu by ste spravili? 

• Kde by ste hľadali financie na to, aby ste posunuli športoviská na 

vyššiu úroveň? 

• Ktorá Vaša vlastnosť z Vás robí dobrého kandidáta na túto pozíciu? 

8. Po zodpovedaní poslednej otázky od verejnosti voči abecedne poslednému 

uchádzačovi sa výberová komisia poďakovala uchádzačom a verejnosti, ukončil sa 

live prenos a začala sa diskusia komisie o uchádzačoch. Prítomní boli aj 

pozorovatelia z radov mestských poslancov, ktorí sú uvedení v prezenčnej listine. 

9. Po diskusii a rokovaní členovia výberovej komisie poskytli svoje jednotlivé 

hodnotenia na bodovacích hárkoch a vytvorili poradie podľa priemerného 



hodnotenia všetkých členov komisie. Gestor a predseda overili výpočet 

priemerného hodnotenia na základe poskytnutých hárkov. 

 Chmelár Kudličková Kraus Peschl Kunst Priemer 

Bohunský 64 68 86 75 78 74,2 

Hodáková 45 40 52 49 59 49,0 

Križan 67 63 90 76 74 74,0 

Simon 46 46 50 55 61 51,6 

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

1. Marián Bohunský 

2. Ladislav Križan 

3. Michal Simon 

4. Alena Hodáková 

11. Následne komisia vytvorila umiestnenie podľa priemerného umiestnenia 

uchádzačov podľa individuálneho hodnotenia (nie priemerného hodnotenia) členov 

komisie. 

 Chmelár Kudličková Kraus Peschl Kunst Priemer 

Bohunský 2 1 2 2 1 1,6 

Hodáková 4 4 4 4 4 4,0 

Križan 1 2 1 1 2 1,4 

Simon 3 3 3 3 3 3,0 

12. Podľa individuálneho hodnotenia členov komisie sa uchádzači umiestnili 

v nasledovnom priemernom poradí: 

1. Ladislav Križan 

2. Marián Bohunský 

3. Michal Simon 

4. Alena Hodáková 

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

hodnotiacich metódach, výberová komisia hlasuje o metóde, ktorú uprednostňuje. 

Hlasovanie komisie o metóde bodového hodnotenia skončilo s výsledkom: 4 

členovia komisie boli proti, 1 člen sa zdržal. Komisia teda uprednostnila metódu 

hodnotenia poradového umiestnenia uchádzačov. 

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

uvedenú pozíciu na druhom mieste. Za návrh poskytnúť primátorovi aj 

odporúčanie na druhom mieste hlasovali všetci členovia komisie. 

15. Výberová komisia sa zhodla na vysokých profesijných a osobnostných kvalitách 

oboch najvyššie hodnotených uchádzačov Ladislava Križana a Mariána 

Bohunského, preto odporúča primátorovi, aby podporil ich spoluprácu v prospech 

ďalšieho rozvoja príspevkovej organizácie Správa telovýchovných a rekreačných 

zariadení. 

16. Výberová komisia na základe vyššie uvedeného poskytla odporúčanie primátorovi 

navrhnúť na mestskom zastupiteľstve pána Ladislava Križana za riaditeľa 



príspevkovej organizácie Správa telovýchovných a rekreačných zariadení. Ako 

druhého v poradí výberová komisia odporúča pána Mariána Bohunského.  

 

V Bratislave dňa 10.03.2020 

 

Členovia komisie: Dátum: Podpis: 

Miroslav Chmelár 
10.3.2020 Schválené online 

Kamila Kudličková 
10.3.2020 Schválené online 

Michal Kraus 
10.3.2020 Schválené online 

Ivan Peschl 
10.3.2020 Schválené online 

Rastislav Kunst 
10.3.2020 Schválené online 

 

Tajomník: Dátum: Podpis: 

Peter Koska 10.3.2020  

 

Príloha: podpísaná prezenčná listina. 



Prezenčná listina z vypočutia uchádzačov o pozíciu riaditeľ/ka príspevkovej organizácie 

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení výberovou komisiou 

 

Neverejné vypočutie dňa 10.3.2020 o 9:00 hod. v zasadačke č. 101 na magistráte  

Verejné vypočutie dňa 10.3.2020 o 12:00 hod. v zasadačke č. 101 na magistráte 

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 komisie: Podpis: 

Miroslav Chmelár  v.r. 

Kamila Kudličková v.r. 

Michal Kraus v.r. 

Ivan Peschl v.r. 

Rastislav Kunst v.r. 

 

Pozorovatelia:  

Lenka Antalová Plavuchová v.r. 

Tomáš Korček v.r. 

Adam Berka v.r. 

 

Tajomník:  

Peter Koska v.r. 

 

Verejnosť sa počas verejnej časti nezapisuje do prezenčnej listiny. 

 



 

 

  

 

  

 

Europass - životopis  

 
  

Osobné údaje 
 

Priezvisko(á) / Meno(á) KRIŽAN, Ladislav  
Adresa(y) Slnečnicova 526, 930 41 Hviezdoslavov, Slovenská republika 
Telefón(y) mobil: +421 905 279 839  
E-mail(y) ladislav.krizan@gmail.com 

Štátna(e) príslušnosť(ti) Slovenská republika 

Dátum narodenia 27.11.1981 

Pohlavie muž  
Stav ženatý- manželka Gabriela Križanová, dcéra Tamara (14.11.2015), syn Ladislav Srdjan (4.4.2017) 

 
 

Zamestnanie / Oblasť činnosti, 
o ktoré sa zaujímate  

Riaditeľ/ka príspevkovej organizácie Správa telovýchovných a rekreačných 
zariadení (STaRZ) 

Od- do September 2018- trvá 

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie Expert  

Hlavné činnosti a zodpovednosť Člen Odbornej (celo)projektovej rady za 7. Sektorovú rady pre „Šport“,  
Garant- vedúci 7. Sektorovej rady pre „Šport“ najprv ako dobrovoľník, po oficiálnom spustení projektu 
cez dohodu o pracovnej činnosti v rámci národného projektu Úradu splnomocnenca Vlády SR pre 
rozvoj občianskej spoločnosti „Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania 
občianskej spoločnosti“ financovaného z tzv. EÚ fondov, konkrétne z OP Efektívna verejná správa  

Názov a adresa zamestnávateľa Úrad splnomocnenca Vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, Ministerstvo vnútra Slovenskej 
republiky, Pribinova 2, 812 72, Bratislava 

Druh práce / odvetvie hospodárstva Pomedzie verejnej správy, tretieho sektora a občianskej spoločnosti 
 

 

Od- do od 21.9.2016 - trvá 

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie Kontrolór Slovenskej plaveckej federácie  

Hlavné činnosti a zodpovednosť Konzultačná činnosť a poradenská činnosť pre orgány Slovenskej plaveckej federácie (SPF) a orgány 
riadnych členov SPF vrátane zúčastňovania sa na zasadnutiach Konferencie SPF a Rady SPF ako 
kontrolór SPF po voľbe a rozhodnutí Konferencie SPF v zmysle zákona o športe a stanov SPF  

Názov a adresa zamestnávateľa Slovenská plavecká federácia, Za kasárňou 315/1, 831 03, Bratislava - Nové Mesto 

Druh práce / odvetvie hospodárstva Športový sektor  
 

 

Od- do od 1.6.2016- trvá 

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie Nezávislý konzultant pre národné športové zväzy, športové kluby a iné športové organizácie  

Hlavné činnosti a zodpovednosť Konzultačná a poradenská činnosť napr. i pre Slovenský zväz ľadového hokeja či Slovenský 
zápasnícky zväz  

Názov a adresa zamestnávateľa Samostatne zárobkovo činná osoba (IČO 50352156) 



 

 

Druh práce / odvetvie hospodárstva Súkromný a tretí sektor  

 

 

Od- do    8.9.2015-  30.5.2016 

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie 
     Dobrovoľne nezamestnaný a následne otec poberajúci materské  

Hlavné činnosti a zodpovednosť   Zabezpečenie zdravia a šťastia manželky Gabriely a pomoc a podpora pri spoločnej starostlivosti  
  o prvorodenú dcéru Tamaru (14.11.2015) a jej výchovu    

  

Od- do     15.5.2012- 7.9.2015 

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie Riaditeľ odboru znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti, Ministerstva spravodlivosti  
Slovenskej republiky 

Hlavné činnosti a zodpovednosť Zabezpečovanie výkonu znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti v Slovenskej republike 
Názov a adresa zamestnávateľa Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, Župné námestie 13, 813 11, Bratislava 
Druh práce / odvetvie hospodárstva Štátna správa 
  

Od- do  7.3.2011- 15.4.2012 

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie Generálny riaditeľ Sekcie štátnej starostlivosti o šport Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky 

Hlavné činnosti a zodpovednosť 1. Tvorba nového základného strategického dokumentu- štátnej politiky v oblasti športu a naňho 
nadväzujúceho nového systému financovania športu a novej právnej regulácie športu v SR. 

2. Riadenie sekcie a Národného športového centra a Antidopingovej agentúry SR- dvoch pod ňu 
spadajúcich priamo riadených organizácií ministerstva o celkovom počte cca 50 pracovníkov.  

Názov a adresa zamestnávateľa Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Stromova 1, 813 30, Bratislava 
Druh práce / odvetvie hospodárstva Štátna správa 
  

Od     1.9.2010- 30.6.2011 

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie Vedec- výskumník 
Hlavné činnosti a zodpovednosť 10- mesačný výskumný projekt International Visegrad Fund - „20 years of transformation of legal 

regulation of sport in Czech and Slovak republic : from Velvet revolution to Lisbon Treaty“ 
Názov a adresa zamestnávateľa Oddělení soukromého práva, Ústav státu a práva Akadémie věd ČR, v.v.i., Národní 18, 116 00, Praha 

1- Nové Město, Česká republika 
Druh práce / odvetvie hospodárstva Výskum 
 

Od     1.10.2010- doteraz   

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie Vysokoškolský učiteľ- odborný asistent na čiastočný pracovný úväzok resp. dohodu o vykonaní práce 
resp. doktorand 

Hlavné činnosti a zodpovednosť Pedagogická a vedecká činnosť v oblasti športového práva, športu, teórie práva a znaleckého práva 
Názov a adresa zamestnávateľa 1. Katedra teórie práva a ústavného práva, Právnická fakulta, Trnavská Univerzita v Trnave, 

Hornopotočná 23, 918 43, Trnava, Slovenská republika 
2. Právnická fakulta, Masarykova univerzita v Brne, Žerotonínové nám. 9, 601 77 Brno 
3. Fakulta sportovních studií, Masarykova univerzita v Brne, Žerotonínové nám. 9, 601 77 Brno 
4. Katedra teórie práva a sociálnych vied resp. Ústav klinického právneho vzdelávania a telesnej 

kultúry premenovaný neskôr na Ústav telesnej kultúry, Právnická fakulta, Univerzita 
Komenského v Bratislave, Šafarikovo námestie 6, 81 000 Bratislava 

Druh práce / odvetvie hospodárstva Verejné vysoké školy 
  

Od - do    1.6.2009- 30.11.2009  

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie Project manager cez Erasmus Internship  
Hlavné činnosti a zodpovednosť 1. Participácia na komplexnom manažmente tréningových sústredení futbalových tímov z celého 

sveta na území Štajerského samosprávneho kraja v mene ním vlastnenej obchodnej spoločnosti 
(klienti napr. Real Madrid- 5x, Arsenal Londýn- viac ako 10x at .), pričom zodpovednosť som mal na 
úrovni študenta VŠ- t.j. od nosenia tréningových pomôcok, cez tlmočenia až po vybavovanie 
„nemožného na počkanie, zázrakov do 3 dní“.  

Názov a adresa zamestnávateľa Internationale Fussballcamps Steiermark GmbH, Wiener Strasse 6, A-8605 Kapfenberg, Rakúsko    



 

 

Druh práce / odvetvie hospodárstva Športový sektor 
 

 

Od - do    2002- doteraz 

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie Striedavo hráč, asistent trénera, tréner, vedúci družstva, donor resp. štatutárny zástupca občianskeho 
združenia- futsalového klubu, ktorého družstvá od sezóny 2003/24 kontinuálne súťažia v najvyššej a 
druhej najvyššej slovenskej súťaži vo futsale dlhodobo už pod názvom „4FSC FTVŠ UK Bratislava“ 

Hlavné činnosti a zodpovednosť Riadenie občianskeho združenia a vytvorenie dlhodobo udržateľného modelu existencie 
filantropického projektu v zmysle motta „Vzdelanie a šport patria k sebe“ (najmä právne otázky a 
udržateľné financovanie) 

Názov a adresa zamestnávateľa Pracoval som a pracujem ako dobrovoľník bez akejkoľvek finančnej či inej odmeny v zmysle zákona 
o dobrovoľníctve č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve v znení neskorších predpisov pre 4FSC, o.z. (IČO 
36106585), Mierova 2073/110, 821 05, Bratislava, ktoré v roku 2019 oslavuje 20 rokov existencie  

Druh práce / odvetvie hospodárstva Tretí sektor 
  

Vzdelávanie a príprava  

Od- do  1.9.2012- 31.5.2013 
Názov získanej kvalifikácie Diploma in Advanced Studies (DAS) in Football Management (UEFA Diploma in Football 

Management) 

Názov a typ organizácie poskytujúcej 
vzdelávanie a prípravu 

University of Lausanne v spolupráci s UEFA  

Od- do  2000- 2010 

Názov získanej kvalifikácie 1. Vysokoškolské vzdelanie 3.stupňa- philosophiae doctor (PhD.), 8.1.4.- športová 
humanistika- ukončené v 2010   

Téma dizertačnej práce- Právne aspekty profesionálneho futbalu a povolania profesionálneho 
futbalistu na Slovensku po roku 1989 

   Školiteľ : doc. PhDr. Miroslav Bobrík, CSc., školiteľ- špecialista : prof. JUDr. Ján Svák, CSc. 
Oponent práce : prof. JUDr. Jozef Prusák, CSc.- Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave 
Záver jeho kladného posudku : Predložená dizertácia po všetkých stránkach vyhovuje aj 
náročným požiadavkám na udelenie akademickej hodnosti filozofie doktor (PhD.) a je 
zreteľahodným vedeckým prínosom do tematiky vzťahu športu a práva u nás, v Európskej únii i 
vo svete športu a práva vôbec.“ 
Oponent práce: Mgr. Michal Králík, Ph.D.- Nejvyšší soud České republiky, 
Záver jeho kladného posudku : „Disertační práce posunuje vývoj ve fotbalové sféře vztahů sportu 
a práva významně kupředu zejména kritický poukazem na „neuralgické body&quot; 
vzájemného soužití těchto dvou oblastí se zdůrazněnou potřebou jejich řešení. Drobné výhrady 
a výtky nemohou být protipólem celkové kvality práce, která je svým obsahovým zaměřením 
jedinečná. Pozitivní hodnocení nechť pro autora představuje povolený doping pro jeho další 
publikační aktivity na poli sportovního práva, které sportovní prostředí vyžaduje stále více a 
více.“ 
Oponent práce: prof. PhDr. Ivan Macák, DrSc.- Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita 
Komenského v Bratislave,  
Záver jeho kladného posudku : „Práca je príkladom snahy, usilovnosti a svedomitosti... ...Práca je 
svojim spôsobom jedinečná, s nedostatkami a otáznikmi, ktoré sa dajú ospravedlniť, ktoré by 
však mladému autorovi mohli slúžiť ako podnety pre ďalšiu tvorbu.“ 
2. Vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa- Mgr.- magister práva,  
Diplomová práca : „Pracovná zmluva profesionálneho športovca v kolektívnych športových hrách.“   
3. Vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa- Mgr.- magister TV a športu, špecializácia: trénerstvo  
(futbal), 
Diplomová práca: „Analýza organizačného zabezpečenia a obsahového zamerania sústredenia Realu 
Madrid v prípravnom období 1.“     
4.  Vysokoškolské vzdelanie 3.stupňa- philosophiae doctor (PhD.), 3.4.2.- Teória a dejiny 

štátu a práva - prebiehajúce od 1.9.2016 na Katedre teórie práva a sociálnych vied PF UK 
Dizertačnú prácu „Znalec a znalecká činnosť v Slovenskej republike“ odovzdám do 30.4.2020.        

Názov a typ organizácie poskytujúcej 
vzdelávanie a prípravu 

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu resp. Právnická fakulta 
 

 



 

 

         Vedecko- výskumné 
stáže/ Odborné pobyty  

 

 
1.10.2008- 31.1.2009: Universität Wien: Inštitút pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia 
(prof. Walter Schrammel) a Inštitút sociológie športu (prof. Otmar Weiss), 
3 viactýždenné odborné pobyty spojené s konzultáciami pri španielskom profesionálnom futbalovom 
klube Real Madrid C.F. počas jeho letných sústredení v Rakúsku- 18 dní v 2006, 10 dní v 2007 a 10 
dní v lete 2008,  
2- týždňový odborný pobyt spojený s konzultáciami pri anglickej futbalovej reprezentácií v máji 2010  
počas jej letného sústredenia pred MS 2010, ktoré sa konalo v Rakúsku, 
Pozorovanie tréningového procesu európskych klubov počas ich letných sústredení v Rakúsku  
v rokoch 2005-2010 (Schalke 04, VFB Stuttgart, Bolton, Blackburn, Panathinaikos, Salzburg at .) 

Doplňujúce informácie 

Členstvo v expertných 
komisiách / práca na 

projektoch   

1. Zástupca SR v expertnej komisií Európskej únie „Good governance in Sport“ zriadenej na základe 
EU Work Plan for Sport 2011-2014 

2. Člen „Ad- hoc skupiny expertov pre problematiku tzv. dvojitých kariér“ Európskej únie 
nominovaný Európskou komisiou – medzinárodné fórum expertov bolo vytvorené v máji 2011 a 
do úvodu roka 2013 vytvorilo dokument, ktorý obsahuje idey a odporúčania, ako spojiť 
štúdium/prácu s vrcholovým športom a nárokmi, ktoré kladie na mladého človeka a rozvíjať tak 
jeho talent harmonicky v oboch smeroch.  

3. Bol som hlavný tvorca návrhu projektu Učenej právnickej spoločnosti, o. z. s názvom 
„Lepšie riešenia pre riadenie, správu, podporu a rozvoj športu a osobitne športovej 
infraštruktúry na úrovni územnej samosprávy“, s ktorým toto občianske združenie 
neúspešne ašpirovalo v roku 2018-2019 na udelenie nenávratného finančného príspevku z 
operačného programu Efektívna verejná správa, s cieľom vďaka nemu komplexne zlepšiť 
stav športu na úrovni územnej samosprávy na území Slovenskej republiky.  

  

Vybraná pedagogická/ 
vedecká/publikačná činnosť   

Vybraná pedagogická činnosť :   
1. Založil som a prednášal(m) externe predmet „Právo v športe“ na Právnickej fakulte Masarykovej 
univerzite v Brne (zimný semester 2011/12012) a Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave 
(letný semester 2012/2013, 2013/14 a 2014/15). Vyučoval predmety na FTVŠ UK (napr. Futbal 1).   
2. Aktívne som sa spolupodieľal v rámci občianskeho združenia Učenej právnickej spoločnosti, 
o.z. (ďalej iba „UčPS“) ako Stály člen Rady UčPS na príprave a tvorbe v NR SR následne úspešne 
prijatých zákonov č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a najmä zákona č. 
440/2015 Z.z. o športe. 
3. Pomáhal ich potom i implementovať do praxe, cez skoro 100 vzdelávacích podujatí na témy od 
jej vzniku v roku 2009, z ktorých by vyzdvihol už 8 ročníkov každoročnej medzinárodnej 
konferencie “Šport a právo” organizovanej už od roku 2012 UčPS alebo niekoľko desiatok 
bezplatných školení pre športové hnutie od roku 2016, 2017 a 2018 a 2019, tvorbu online zdarma 
24/7 prístupných FAQ a vzorov predpisov a formulárov zmlúv k nim.  

Vybraná aktívna vedecká činnosť- zisk grantov/ocenení:  
1. „International Visegrad Fund Scholar“- zisk medzinárodného grantu na výskum športového 

práva na Ústavu státu a práva Akadémie věd ČR, v.v.i.- 1.9.2010 až 30.06.2011,  
2. 1.miesto- Medzinárodná vedecká konferencia organizovaná Fakultou sportovních studií 

Masarykovej Univerzity v Brne- 23.4.2009,  
3. 1. Miesto- Medzinárodná študentská vedecká konferencia organizovaná Fakultou telesnej 

výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave- 7.5.2008,  
4. Grant Univerzity Komenského č.UK/227/2008- Organizačné zabezpečenie a obsahové 

zameranie sústredení „A“ družstva seniorov futbalového klubu Realu Madrid v prípravnom 
období 1  

Aktívna publikačná činnosť – vybrané publikácie- cca 50 vrátane publicistiky v SME či Denníku N  

Osobná spôsobilosť   

Materinský(é) jazyk(y) Slovenský jazyk 

alší(ie) jazyk(y)  Porozumenie Hovorenie Písanie 

Sebahodnotenie 

Európska úroveň (*) 
 Počúvanie Čítanie Ústna interakcia 

Samostatný ústny 
prejav 

 

Anglický jazyk  C1 Pokročilá C1 Pokročilá C1 Pokročilá C1 Pokročilá B2 Stredne-pokročilá 



 

 

 Nemecký jazyk  C1 Pokročilá C1 Pokročilá C1 Pokročilá C1 Pokročilá B2 Stredne-pokročilá 

 (*) Úroveň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (CEF) 

Organizačné zručnosti, 
kompetencie 

Viacročné skúsenosti z činnosti v akademickej samospráve : 

Člen Akademického senátu FTVŠ UK a predseda jeho študentskej časti v rokoch 2005-2007,  

Člen Akademického senátu Univerzity Komenského v rokoch 2006-2010 

Počítačové zručnosti, kompetencie Dobrá znalosť nástrojov Apple, Google a Microsoft 

Vodičský(é) preukaz(y) Vodičský preukaz sk. B 

 Nikdy som nebol členom žiadnej politickej strany ani hnutia ani ich nominantom v žiadnej 
funkcii 

Referencie môžu poskytnúť pre 
zamestnanie / oblasť činnosti, o 

ktorú sa zaujímam  

Nadriadený- Eugen Jurzyca- bývalý minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
v rokoch 2011-2012, aktuálne poslanec EP- +421 917 858 555, email- jurzycaeugen@gmail.com, 
aktuálny telefonický kontakt do Bruselu určite poskytnú v politickej strane Sloboda a Solidarita,   

Kolegyňa- Zuzana Zajíčková – advokátka, s ktorou sme spolupracovali nielen pri tvorbe zákona 
o športe, ale napr. i zároveň publikovali v roku 2020 sériu článkov publikovaných i v Denníku N 
spochybňujúcich vôbec záväzok štátu kúpiť od NFŠ, a.s. Ivana Kmotríka Národný futbalový štadión 
vrátane výhodnosti celej transakcie pre štát- +421 902 137 523, zuzana.zajickova@gmail.com ,     

Kolega- Peter Sepeši- prokurátor GP SR (odbor legislatívy a ústavného práva), člen Výkonného 
výboru Slovenského futbalového zväzu, zakladajúci člen Rady Učenej právnickej spoločnosti, o.z., 
lebo bol vedúci pracovnej skupiny pri tvorbe zákona o organizovaní verejných športových podujatí 
(1/2014) a zákona o športe (440/2015) a je garant výuky zamerania právo v športe na Fakulte práva 
Paneurópskej vysokej školy-  +421 903 242 096, peter.sepesi@gmail.com ,  

Kolega-  Miloslav Ilavský, znalec v odbore Stavebníctvo a prezident Slovenskej komory odhadcov 
majetku a znalcov, s ktorým sme spolupracovali pri veľmi participatívnym spôsobom tvorenej 
komplexnej reforme znaleckej činnosti v SR na MS SR v roku 2015, ktorá napokon skončila 
neúspechom- +421 905 618 584, prezident@komoraznalcov.sk ,      

Podriadený- Božena Gerhátová- športový pedagóg, s ktorou som spolupracoval počas jej pôsobenia 
na sekcii štátnej starostlivosti o šport na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR i teraz 
spolupracujem v rámci 7. Sektorovej rady pre „Šport“ v rámci národného projektu Úradu 
splnomocnenca Vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti „Kvalitnejšie verejné politiky 
prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti už ako s kolegyňou. - + 421 901 754 404, 
bozena.gerhatova28@gmail.com.   

 

 

  

  V Hviezdoslavove 16.2.2020   Ladislav Križan  
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