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NÁVRH  UZNESENIA 

 

 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 

 

vymenúva 

 

Mgr. Miroslava Antala do funkcie náčelníka Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy, 

Gunduličova 10, 811 05 Bratislava, dňom 01.01.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa 

 

V zmysle ust. § 2 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej 

polícií v znení neskorších predpisov, náčelníka obecnej polície na návrh primátora vymenúva 

a odvoláva mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

 

Hlavné mesto na základe odporúčania výberovej komisie z júna 2020 vyhlásilo nové 

výberové konanie na pozíciu náčelníka/čky mestskej polície v Bratislave. Do výberového 

konania bolo celkovo doručených 6 kompletných prihlášok. Na vypočutie pred komisiou boli 

pozvaní všetci šiesti uchádzači. Jeden uchádzač z výberového konania odstúpil ešte pred 

zverejnením životopisu a jeden uchádzač odstúpil po zverejnení životopisu. Pred komisiou 

a verejnosťou sa tak predstavili štyria uchádzači: 1. Miroslav Antal, 2. Peter Krajčírovič, 3. Ján 

Palkovič, 4. Róbert Široký. Vypočutie pred komisiou aj verejnosťou (prostredníctvom webovej 

stránky mesta) sa uskutočnilo dňa 14.09.2020. 

 

Výberová komisia odporučila primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy navrhnúť na 

mestskom zastupiteľstve vymenovanie Mgr. Miroslava Antala do funkcie náčelníka mestskej 

polície. Životopis p. Antala, ako aj zápisnica z výberového procesu, tvoria prílohu tohto 

materiálu. 

 

 

 

 
 

 



Záznam z výberového procesu na pozíciu náčelníka/čky Mestskej polície v Bratislave 

 

 

Dňa 14.09.2020 o 13:00 hod. sa v Novej radnici na Primaciálnom námestí uskutočnilo verejné 

vypočutie uchádzačov o pozíciu náčelníka/čky Mestskej polície v Bratislave za účasti členov 

a členiek výberovej komisie. 

 

Priebeh vypočutia ovplyvnila aktuálna epidemiologická situácia, preto sa uskutočnilo bez 

fyzickej účasti verejnosti. Vypočutie bolo vysielané naživo a verejnosť mohla klásť otázky 

prostredníctvom aplikácie sli.do. Vypočutia sa zúčastnili ako pozorovatelia bez hlasovacieho 

práva poslanci Mestského zastupiteľstva – podľa priloženej prezenčnej listiny.  

Rokovanie komisie viedol predseda výberovej komisie Ctibor Košťál. 

Rokovania sa zúčastnili nasledovní členovia a členky komisie: 

1. Ctibor Košťál 
2. Anna Hudáková 

3. Ivan Peschl 

4. Rudolf Cádra 

5. Monika Debnárová 

Výberová komisia dospela k nasledovným záverom: 

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

pozíciu. Všetky prihlášky boli kompletné. Zoznam uchádzačov bol spolu so 

všetkými životopismi a motivačnými listami zaslaný členom komisie. Komisia sa 

rozhodla pozvať na rozhovory s personálnymi poradkyňami všetkých uchádzačov. 

2. Po vykonaní rozhovorov vytvorili personálne poradkyne osobné profily 

uchádzačov a poskytli ich spolu s návrhom bodového hodnotenia podľa 

poskytnutého vzoru výberovej komisii. Na vypočutie pred výberovou komisiou a 

verejnosťou boli pozvaní všetci uchádzači.  

3. Jeden uchádzač z výberového konania odstúpil ešte pred zverejnením životopisov 

a jeden ďalší uchádzač odstúpil z výberového konania po zverejnení životopisu. 

Vo výberovom konaní tak ostali štyria uchádzači. Životopisy a vízie rozvoja 

uchádzačov, ktorí ostali vo výberovom konaní, boli zverejnené na webstránke 

mesta Bratislava. 

4. Dňom 10.09.2020 sa členstva vo výberovej komisii vzdal Peter Škodný. Primátor 

menoval miesto neho od tohto dňa ako člena komisie Ivana Peschla. 

5. Dňom 11.09.2020 sa členstva vo výberovej komisii vzdal Gábor Grendel. Primátor 

menoval miesto neho od tohto dňa ako členku komisie Moniku Debnárovú. 

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

pravidlách hlasovania. Verejné vypočutie začalo vždy prezentáciou vízie rozvoja 

organizácie podľa uchádzača v časovom rámci 15 minút, nasledovali otázky 

komisie (15 minút) a otázky verejnosti (15 minút). 



7. Vypočutie prebiehalo bez fyzickej účasti verejnosti a bolo vysielané naživo na 

webovej stránke mesta. Verejnosť mohla klásť otázky prostredníctvom aplikácie 

sli.do.  

8. Pred komisiou a verejnosťou sa predstavili štyria uchádzači v abecednom poradí, 

z ktorých všetci doručili včas potrebné vízie rozvoja organizácie (ktoré boli 

zverejnené na web stránke mesta): 

a. Miroslav Antal 

b. Peter Krajčírovič 

c. Ján Palkovič 

d. Róbert Široký 

9. Verejnosť sa prostredníctvom aplikácie sli.do pýtala uchádzačov nasledujúce 

otázky, vrátane: 

 

a. Miroslav Antal 

• Ako chcete docieliť viac policajtov v uliciach? 

• Ako chcete zabezpečiť "kvalitných" ľudí v radoch mestskej polície? Čo si pod tým 

presne predstavujete? 

• Ako by ste pracovali na fyzickej kondícii mestských policajtov? 

• Čítali ste v rámci prípravy správu o činnosti MsP za r. 2019 publikovanú na 

www.bratislava.sk? Ktoré konkrétne čísla považujete za problém a ako ich 

zlepšíte? 

• Ako by ste nabriefovali hliadku, ktorá dnes vykonáva službu v Devínskej Novej 

Vsi? Aké konkrétne úlohy a priority by ste im stanovili na dnešný deň? 

• Aký máte názor na napomenutia a pokuty vo výške 20 eur? Prečo by sme mali 

platiť cez dane činnosť Mestskej polície my, čo priestupky nepáchame, a nie 

priestupci? 

• Ako by ste zabezpečili, aby mestskí policajti sa cítili bezpečne a podporovaní 

vedením aj pri riešení citlivých problémov? 

• Nemyslíte si, že pokuty 10 – 20 € v kontexte výšky platov v Bratislave neplnia 

účel a dávajú ich policajti preto, aby neprišli do konfliktu? 

 

b. Peter Krajčírovič 

• Ja neprejdem s kočíkom po chodníku a ohrozujem život dieťaťa tým, že musím ísť 

po ceste. Ak zavolám políciu, vodič dostane 20 eur pokuty, čo je na tom 

odstrašujúce? 

• Neuvažovali ste uchádzať sa o post veliteľa zásahovej jednotky MsP? 

• Ako by ste reagovali na medializované informácie o šikane a únose Vietnamca, 

ktorý je spájaný aj s Vaším menom? Prečo ste odišli od polície? 

• Čítali ste v rámci prípravy správu o činnosti MsP za r. 2019 publikovanú na 

www.bratislava.sk? Ktoré konkrétne čísla považujete za problém a ako ich 

zlepšíte? 

• Ako by ste nabriefovali hliadku, ktorá dnes vykonáva službu v MČ, kde bývate? 

Aké konkrétne úlohy a priority by ste im stanovili na dnešný deň? 

• Podľa ktorého paragrafu zákona o obecnej polícii je povinnosťou mestskej polície 

chrániť občanov pred bláznami s nožom? Nie je to poslanie a problémy na riešenie 

dačo iné? 

 

c. Ján Palkovič 

http://www.bratislava.sk/
http://www.bratislava.sk/


• Policajti v teréne nie sú videní. Ako by ste tento problém vyriešili, vieme, že je 

nedostatok ľudí. To, že treba ich nájsť, aké máte riešenie dnes? 

• Aké systémové chyby riadenia ktoré robili predošlí náčelníci, resp. velitelia ste 

vnímali ako policajný funkcionár v úzkom kontakte s MsP. V čom budete lepší? 

• Váš životopis neuvádza, čomu sa venujete posledných 8 mesiacov od odchodu z 

polície. Prečo ste sa neprihlásili do prvého kola? Aká je vaša motivácia teraz? 

• Čo považujete za svoj profesionálny úspech? 

• Čítali ste v rámci prípravy správu o činnosti MsP za r. 2019 publikovanú na 

www.bratislava.sk? Ktoré konkrétne čísla považujete za problém a ako ich 

zlepšíte? 

• Akými zmenami zlepšíte dojazdové časy hliadok? V noci a cez víkendy 

v niektorých okresoch slúžia po 1 hliadke. Občan čaká aj 2-3 hodiny po zavolaní 

na 159. 

• Ako náčelník aké 3 prvé opatrenia zavediete na zlepšenie činnosti MsP – 

odprezentujte také ktoré nevyžadujú žiadne investície iba odhalia skryté rezervy. 

 

d. Róbert Široký 

• Boli ste prvý náčelník MsP Bernolákovo, odvolali vás v roku 2014 údajne pre 

sťažnosti občanov. Podľa zápisnice sa žiaden poslanec nezastal vašej práce, prečo? 

• Ako náčelník aké 3 prvé opatrenia zavediete na zlepšenie činnosti MsP – 

odprezentujte také, ktoré nevyžadujú žiadne investície, iba odhalia skryté rezervy. 

• Čítali ste v rámci prípravy správu o činnosti MsP za r. 2019 publikovanú na 

www.bratislava.sk? Ktoré konkrétne čísla považujete za problém a ako ich 

zlepšíte? 

• Ako vnímate fyzickú kondíciu policajtov a čo by ste v tomto smere navrhli? 

Mnohí policajti majú nadváhu, sú obézni. 

• Spomínali ste ako príklad 10 pokutu za parkovanie. Je to suma za 2 – 3 hodiny 

parkovania na platenom parkovisku. Akú sumu za takýto priestupok považujete za 

adekvátnu? 

10. Po zodpovedaní poslednej otázky od verejnosti voči abecedne poslednému 

uchádzačovi sa výberová komisia poďakovala uchádzačom a išla rokovať 

o uchádzačoch. 

11. Po diskusii a rokovaní členovia a členky výberovej komisie poskytli svoje 

jednotlivé hodnotenia na bodovacích hárkoch a vytvorilo sa poradie podľa 

priemerného hodnotenia všetkých členov a členiek komisie. Gestor a predseda 

overili výpočet priemerného hodnotenia na základe poskytnutých hárkov. 

 Košťál Hudáková Peschl Cádra Debnárová Priemer 

Antal 76 76 61 77 84 74,8 

Krajčírovič 54 67 51 62 44 55,6 

Palkovič 67 61 47 67 38 56,0 

Široký 67 42 42 61 54 53,2 

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

I. Miroslav Antal 

II. Ján Palkovič 

III. Peter Krajčírovič 

IV. Róbert Široký 

http://www.bratislava.sk/
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13. Následne komisia vytvorila poradie podľa  priemerného umiestnenia uchádzačov 

podľa individuálneho hodnotenia (nie priemerného hodnotenia) členov komisie. 

 Košťál Hudáková Peschl Cádra Debnárová Priemer 

Antal 1 1 1 1 1 1 

Krajčírovič 4 2 2 3 3 2,8 

Palkovič 2 3 3 2 4 2,8 

Široký 2 4 4 4 2 3,2 

14. Podľa individuálneho hodnotenia členov komisie sa uchádzači umiestnili 

v nasledovnom priemernom poradí: 

I. Miroslav Antal 

II. Peter Krajčírovič 

II. Ján Palkovič 

IV. Róbert Široký 

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

hodnotiacich metódach, výberová komisia odporučí uchádzača podľa tohto 

zhodného výsledku. Výberová komisia odporučila Mgr. Miroslava Antala na 

pozíciu náčelníka Mestskej polície. 

16. Komisia vysoko vyzdvihuje odbornosť pána Antala a jeho osobnú integritu. 

Komisia zároveň odporúča, aby bola pánovi Antalovi poskytnutá podpora na 

rozvinutie manažérskych zručností. 

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

uvedenú pozíciu na druhom mieste. Komisia sa rozhodla ďalšieho kandidáta 

neodporučiť.  

18. Výberová komisia na základe vyššie uvedeného poskytla odporúčanie primátorovi 

navrhnúť na mestskom zastupiteľstve pána Mgr. Miroslava Antala za náčelníka 

Mestskej polície. 

 

V Bratislave dňa 14.09.2020 

 

Členovia komisie: Dátum: Podpis: 

Ctibor Košťál 
14.09.2020 

Schválené online 

Anna Hudáková 
14.09.2020 

Schválené online 

Ivan Peschl 
14.09.2020 

Schválené online 

Rudolf Cádra 
14.09.2020 

Schválené online 



Monika Debnárová 
14.09.2020 

Schválené online 

 

 

Tajomník: Dátum: Podpis: 

Peter Koska 
14.09.2020 

v.r. 

 

Príloha: podpísaná prezenčná listina. 



Prezenčná listina z vypočutia uchádzačov/uchádzačiek o pozíciu náčelníka/čky Mestskej 

polície v Bratislave výberovou komisiou 

 

Neverejné vypočutie dňa 14.09.2020 o 8:00 hod. v miestnosti č. 103 v Novej radnici na 

Primaciálnom námestí.  

Verejné vypočutie dňa 14.09.2020 o 13:00 hod. v miestnosti č. 103 v Novej radnici na 

Primaciálnom námestí.  

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/členky komisie: Podpis: 

Ctibor Košťál 
v.r. 

Anna Hudáková 
v.r. 

Ivan Peschl 
v.r. 

Rudolf Cádra 
v.r. 

Monika Debnárová 
v.r. 

 

Pozorovatelia:  

Ľuboš Krajčír  

Elena Pätoprstá v.r. 

Jozef Krupa  

Katarína Augustinič  

Igor Polakovič  

Rastislav Tešovič v.r. 



Branislav Záhradník  

 

Tajomník:  

Peter Koska v.r. 

 

Gestor:  

Martin Ševeček v.r. 
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Ž i v o t o p i s

Meno a priezvisko, titul: Miroslav Antal, Mgr.

Vzdelanie:
1998 – 2002 Akadémia Policajného zboru v Bratislave (študijný odbor bezpečnostná služba)
1999 – 2000 Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Dôstojnícka škola (špecializované policajné

vzdelanie – odbor dopravná polícia)
1995 – 1996 Stredná odborná škola Policajného zboru v Pezinku (základné policajné vzdelanie)
1988 – 1992 Stredná priemyselná škola stavebná v Banskej Bystrici (odbor pozemné staviteľstvo)

Prehľad zamestnaní a pracovné skúsenosti:

(1994 – stále trvá) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

2013 – stále trvá Prezídium Policajného zboru
úrad súkromných bezpečnostných služieb
funkcia: zástupca riaditeľa úradu

zodpovednosť za spracovanie súhrnných správ o činnosti súkromných bezpečnostných služieb,
posudzovanie vývoja bezpečnostnej situácie v SR a na častiach jej územia so zreteľom na záujem
vnútorného poriadku a bezpečnosti, účasť na konferenciách k súkromnej bezpečnosti
rozpracovanie koncepcie a úloh Policajného zboru a spracúvanie návrhov zákonov, všeobecne
záväzných právnych predpisov a interných predpisov v oblasti súkromnej bezpečnosti,
štátny dozor a rozhodovanie o správnych deliktoch a priestupkoch v súvislosti s činnosťou v oblasti
súkromnej bezpečnosti (v prvom stupni a aj ako odvolací orgán),
metodická a kontrolná činnosť (interná) na úseku súkromnej bezpečnosti a pod.

2005 –2013 Prezídium Policajného zboru
odbor poriadkovej polície, oddelenie dohľadu nad činnosťou obecnej polície,
funkcia: vedúci oddelenia (od 7/2008 do 4/2013)

starší referent špecialista (od 7/2005 do 6/2008)
spracovanie súhrnných správ o činnosti obecných polícií v SR, vrátane štatistických prehľadov,
analytické, koncepčné, metodické a koordinačné činnosti na úrovni Ministerstva vnútra SR po línii
dohľadu nad činnosťou obecnej polície, s celoštátnym i medzinárodným dosahom,
dohľad štátu nad činnosťou obecných polícií, rozhodovanie o správnych deliktoch (odvolací orgán),
spracúvanie návrhov zákonov, všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov po
línii dohľadu nad činnosťou obecnej polície, vrátane vykonávania súčinnostných rokovaní s
príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy a orgánmi územnej samosprávy,
rozpracovanie a plnenie uznesení najvyšších štátnych orgánov po línii dohľadu nad činnosťou obecnej
polície,
koncepcia odbornej prípravy a realizácia skúšok odbornej spôsobilosti príslušníkov obecných polícií,
metodická pomoc pri zriaďovaní vzdelávacích zariadení obcí na vykonávanie odbornej prípravy
príslušníkov obecných polícií,
návrhy dohôd o spolupráci Policajného zboru s obecnými políciami a pod.

2002 –2005 Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave III
Okresný úrad justičnej a kriminálnej polície Policajného zboru
oddelenie všeobecnej kriminality
funkcia: vyšetrovateľ Policajného zboru

1998 –2002 Akadémia Policajného zboru v Bratislave
študent, študijný odbor bezpečnostná služba, špecializácia – vyšetrovanie,

1994 –1998 Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave IV
odbor poriadkovej polície
Obvodné oddelenie Policajného zboru Bratislava – Devínska Nová Ves
funkcia: inšpektor

1992 – 1994 STAMP spol. s.r.o., Lieskovec, pracovná pozícia: majster stavebnej činnosti
1992 – 1993 Základná vojenská služba
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Ďalšie odborné skúsenosti (napr.): 
2019 – stále trvá  člen komisie pre ochranu verejného poriadku pri MsZ hlavného mesta SR Bratislavy,  
2019 – stále trvá  predseda komisie na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky pri 

MiZ MČ Bratislava - Devínska Nová Ves, 
2018 – stále trvá  poslanec MiZ MČ Bratislava - Devínska Nová Ves, 
2016 – stále trvá  prednášková činnosť (externe) Akadémia Policajného zboru – oblasť obecné a mestské 

polície, súkromná bezpečnosť a člen komisií (napr. aj člen štátnicovej komisie, člen 
oponentskej rady pre konkrétnu vedeckú výskumnú úlohu a pod.),  

2010 – 2018  člen komisie na ochranu verejného poriadku pri MiZ MČ Bratislava - Devínska Nová 
Ves, 

2014 – 2018  člen odbornej komisie za Ministerstvo vnútra SR (§ 13 ods. 7 zákona č. 1/2014 Z.z. 
o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení zákona č. 440/2015 Z.z. - celoslovenská pôsobnosť, 

2005 – 2013 predseda odborných komisií na vykonanie skúšok odbornej spôsobilosti príslušníkov 
obecnej polície - celoslovenská pôsobnosť. 

 

Ďalšie vzdelávanie (absolvované kurzy a školenia): 
2018 –  Odborný kurz – Zákon o ochrane osobných údajov s dôrazom na prax – povinnosti vyplývajúce 

z nového zákona o ochrane osobných údajov, Inštitút  pre verejnú správu (ďalej len „IVS“),   
2017 –  Odborný kurz - Vedenie porád a pracovných stretnutí (IVS),   
2012 –  Akreditovaný kurz  - Dozor prokuratúry a prostriedky prokurátorského dozoru (IVS), 
2012 –  Akreditovaný kurz - Priestupkové právo ako súčasť správneho práva (IVS), 
2010 –  Odborný kurz - Ako a kde vyhľadávať právne informácie pre tvorbu a aplikáciu práva - praktikum 

(IVS), 
2010 – Odborný kurz - Ako správne tvoriť a vykladať právne predpisy a interné predpisy – praktikum 

(IVS), 
2008 –  Komunikácia  a komunikačné zručnosti (IVS), 
2008 –  Akreditovaný kurz – Správne konanie a jeho aplikácia v praxi (IVS), 
2008 –  Schengen (Prezídium Policajného zboru), 
2007 –  Akreditovaný kurz - Ochrana osobných údajov (IVS), 
2007 –  Akreditovaný kurz - Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. (IVS), 
2005 –  Inovačný kurz pre vyšetrovateľov PZ - Domáce násilie (Ministerstvo vnútra SR), 
2002 –  Inovačný kurz pre vyšetrovateľov PZ – Boj proti korupcii (Ministerstvo vnútra SR),  
2002 –  Skúšky vyšetrovateľa Policajného zboru (sekcia vyšetrovania a kriminalisticko-expertíznych 

činností Ministerstva vnútra SR). 
    
Záujmy: dianie v spoločnosti, aktivity spojené s organizovaním spoločenských podujatí (napr. brigády 
rodičov s deťmi, školské plesy v rámci OZ Chabik pri Základnej škole Ivana Bukovčana v Bratislave 
a pod.), publikačná činnosť (najmä učebné materiály pre študentov Akadémie Policajného zboru – som 
spoluautorom troch učebných materiálov zameraných na aspekty ochrany verejného poriadku, písanie 
článkov – blogov zameraných na komunitné aktivity, verejný poriadok, dopravu, turistika a pod. 
 

Iné:   
-  držiteľ osvedčenia NBÚ pre stupeň utajenia „T“ (platnosť pre MV SR  do 5/2023) 
- držiteľ VP skupiny B1, B, AM, 
- držiteľ ZP skupiny A 
- práca s PC (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, informačné systémy a pod.). 
 
 
V Bratislave, dňa 17.8.2020 


