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Návrh uznesenia
Dôvodová správa
Záznam z výberového procesu
Životopis úspešného uchádzača

Kód uzn: 7.4
7.4.3
NÁVRH UZNESENIA
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu
A. berie na vedomie
vzdanie sa Ing. Ivana Bošňáka funkcie člena predstavenstva - CFO v obchodnej spoločnosti
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom Olejkárska 1, Bratislava, IČO:
00492736, ku dňu 31.10.2020
B. schvaľuje
vymenovanie Ing. Andreja Zigmunda za člena predstavenstva - CFO obchodnej spoločnosti
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom Olejkárska 1, Bratislava, IČO:
00492736
C. poveruje
primátora hlavného mesta SR Bratislavy
prijať rozhodnutie jediného akcionára obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava,
akciová spoločnosť, pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia a vykonať schválené zmeny
podľa časti B tohto uznesenia.

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. Nakoľko doterajší
člen predstavenstva - CFO – obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová
spoločnosť (ďalej len „DPB“), Ing. Ivan Bošňák sa vzdal svojej funkcie, hlavné mesto v súlade
so schválenými pravidlami vyhlásilo nové výberové konanie na pozíciu člena predstavenstva –
CFO - DPB.
Do výberového konania na pozíciu člena predstavenstva – CFO - DPB bolo celkovo
doručených 15 kompletných prihlášok. Komisia sa rozhodla pozvať na pohovor s personálnymi
poradkyňami 4 uchádzačov, ktorých vnímala ako najvhodnejších na danú pozíciu. Po vykonaní
rozhovorov vytvorili personálne poradkyne osobné profily uchádzačov a poskytli ich spolu
s návrhom bodového hodnotenia výberovej komisii. Na vypočutie pred výberovou komisiou
a verejnosťou boli pozvaní všetci štyria uchádzači: 1. Alžbeta Foľvarská, 2. Richard Tomandl,
3. Ján Vaľko, 4. Andrej Zigmund. Neverejné a následne verejné vypočutie sa konalo dňa
19.01.2021 formou ZOOM pripojenia bez fyzickej účasti verejnosti so zabezpečením
livestreamu s možnosťou kladenia otázok cez aplikáciu sli.do.
Na základe všetkých zhromaždených materiálov, vystúpení uchádzačov, hodnotenia a
následného hlasovania, komisia odporučila primátorovi navrhnúť na mestskom zastupiteľstve
pána Andreja Zigmunda za člena predstavenstva – CFO - DPB.
Člen predstavenstva - CFO bude pôsobiť na základe zmluvy o výkone funkcie člena
predstavenstva, ktorú schvaľuje mesto ako akcionár (resp. valné zhromaždenie). Táto zmluva
umožňuje flexibilnejšie nastavenie vzťahu medzi členom predstavenstva a spoločnosťou
(vrátane flexibilného ukončenia pôsobenia člena predstavenstva v mestskej spoločnosti), je
transparentná voči akcionárovi a riadne ním schválená. Zmluva o výkone funkcie člena
predstavenstva bude uzatvorená na obdobie 1 roka od zvolenia, s možnosťou prolongácie na
dobu neurčitú, za podmienky splnenia zmluvne zadefinovaných výkonnostných kritérií.
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy je v zmysle § 11 ods. 5 písm.
i) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky
Bratislave v znení neskorších predpisov a v zmysle čl. 7 ods. 6 písm. i) Štatútu hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatkov vyhradené okrem iného aj zakladať a
zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov do ich
štatutárnych a kontrolných orgánov.
Podľa § 17 ods. 5 písm. d) VZN č. 18/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, na výkon práv hlavného mesta v súvislosti s
vlastníctvom cenných papierov, majetkových podielov alebo vkladov v právnických osobách,

v prípade vymenovania členov štatutárnych a kontrolných orgánov, mestské zastupiteľstvo
schvaľuje zástupcov hlavného mesta do týchto orgánov.
Na základe uvedeného predkladáme mestskému zastupiteľstvu návrh na vymenovanie
Ing. Andreja Zigmunda za člena predstavenstva – CFO - spoločnosti DPB.

Záznam z výberového procesu na pozíciu CFO Dopravného podniku Bratislava, a.s.
Dňa 19.01.2021 o 13:00 hod. sa uskutočnilo verejné vypočutie uchádzačiek a uchádzačov o
pozíciu CFO DPB, a. s. za účasti členov a členiek výberovej komisie prostredníctvom
aplikácie ZOOM vysielané na Facebookovej stránke Bratislava – hlavné mesto SR.
Verejnému vypočutiu predchádzala neverejná časť 19.01.2021 v dopoludňajších hodinách.
Priebeh vypočutia ovplyvnila aktuálna epidemická situácia, preto sa uskutočnilo bez fyzickej
účasti verejnosti. Vypočutie bolo vysielané naživo a verejnosť mohla klásť otázky
prostredníctvom aplikácie sli.do. Vypočutia sa zúčastnili aj pozorovatelia z radov poslancov
Mestského zastupiteľstva: Jozef Uhler, Rastislav Tešovič, Rastislav Kunst.
Rokovanie komisie viedol predseda výberovej komisie Ivan Peschl.
Rokovania sa zúčastnili nasledovní členovia a členky komisie:
1. Ivan Peschl
2. Martin Rybanský
3. Anna Hudáková
4. Kamila Kudličková
5. Alexander Dobiaš
6. Ľuboš Krajčír
Výberová komisia dospela k nasledovným záverom:
1. Celkovo bolo doručených v čase prijímania prihlášok 15 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 štyroch uchádzačov,
ktorých vnímala ako najvhodnejších na danú pozíciu.
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 štyria uchádzači.
3. Členovia výberovej komisie, pozorovatelia, gestor a tajomník boli oboznámení
s etickým kódexom a rokovacím poriadkom a povinnosťou mlčanlivosti
o skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli počas neverejnej časti výberového procesu,
vrátane skutočností z poskytnutých materiálov, ktoré neboli zverejnené.
4. Životopisy a návrhy finančnej stratégie štyroch uchádzačov boli zverejnené na
webstránke mesta Bratislava.
5. Verejné vypočutie začalo vždy prezentáciou finančnej stratégie organizácie podľa
uchádzača v časovom rámci 15 minút, nasledovali otázky komisie (15 minút)
a otázky verejnosti (15 minút).

6. Vypočutie prebiehalo bez fyzickej účasti verejnosti a bolo vysielané naživo na
facebookovej stránke mesta. Verejnosť mohla klásť otázky prostredníctvom
aplikácie sli.do.
7. 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):
I.
Foľvarská Alžbeta
II. Tomandl Richard
III. Vaľko Ján
IV. Zigmund Andrej
8. Otázky, ktoré sa verejnosť pýtala prostredníctvom aplikácie sli.do, sú dostupné
vo video-zázname živého prenosu výberového konania na Facebookovej stránke
mesta, ktoré je zverejnené po dobu do 6 mesiacov po skončení výberového
konania.
9. Po zodpovedaní poslednej otázky od verejnosti voči abecedne poslednému
uchádzačovi sa výberová komisia poďakovala uchádzačom a išla rokovať
o uchádzačoch.
10. 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.
Foľvarská
Tomandl
Vaľko
Zigmund

Peschl
50
53
55
57

Rybanský
60
75
61
95

Krajčír
20
31
33
92

Kudličková Hudáková
65
63
57
74
54
67
60
88

Dobiaš
51
50
54
59

Priemer
51,5
56,7
54,0
75,2

11. Podľa bodového hodnotenia sa uchádzači umiestnili v nasledovnom poradí:
I.
Zigmund Andrej
II. Tomandl Richard
III. Vaľko Ján
IV.
Foľvarská Alžbeta
12. Následne komisia vytvorila poradie podľa priemerného umiestnenia uchádzačov
podľa individuálneho hodnotenia (nie priemerného hodnotenia) členov komisie.
Foľvarská
Tomandl
Vaľko
Zigmund

Peschl
4
3
2
1

Rybanský
4
2
3
1

Krajčír
4
3
2
1

Kudličková Hudáková
1
4
3
2
4
3
2
1

Dobiaš
3
4
2
1

Priemer
3,3
2,8
2,7
1,2

13. Podľa individuálneho hodnotenia členov komisie sa uchádzači umiestnili
v nasledovnom priemernom poradí:
I.
Zigmund Andrej
II. Vaľko Ján

III.
IV.

Tomandl Richard
Foľvarská Alžbeta

14. Pravidlá Rokovacieho poriadku určujú, že ak je zhoda vo výsledku pri oboch
hodnotiacich metódach, výberová komisia odporučí uchádzača podľa tohto
zhodného výsledku.
15. Výberová komisia hlasovala o tom, či odporučí pána Andreja Zigmunda na
predmetnú pozíciu. Nakoľko sa komisia väčšinovo nezhodla, hlasovala ďalej
o tom, či bude mať pán Rybanský ako CEO DPB dva hlasy. Výberová komisia
väčšinovo schválila, že pán Rybanský ako CEO DPB bude mať dva hlasy.
16. V hlasovaní, v ktorom mal pán Rybanský dva hlasy, bol nadpolovičnou väčšinou
hlasov schválený pán Andrej Zigmund.
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 Andreja Zigmunda
na pozíciu CFO DPB, a. s.
V Bratislave dňa 19.01.2021
Členovia komisie:
Ivan Peschl
Martin Rybanský
Anna Hudáková
Kamila Kudličková
Alexander Dobiaš
Ľuboš Krajčír

Gestor:

Dátum:

Podpis:

19.01.2021

Schválené online

19.01.2021

Schválené online

19.01.2021

Schválené online

19.01.2021

Schválené online

19.01.2021

Schválené online

19.01.2021

Schválené online

Dátum:

Podpis:

Martin Ševeček

19.01.2021

Schválené online

Tajomník:

Dátum:

Podpis:

Peter Koska

19.01.2021

v.r.

Ing. Andrej Zigmund
Národnosť: Slovenská
(+421) 20730175
(+421) 908099583
Dátum narodenia: 07.01.1987
Pohlavie: Muž
E-mailová adresa: andrej.zigmund@gmail.com
Adresa : Brigádnická 1033/66, 841 10 Bratislava (Slovensko)

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI
Riaditeľ divízie električky a trolejbusy
Dopravný podnik Bratislava, a. s. [ 15.04.2020 – Súčasné zamestnanie ]
Mesto: Bratislava
Štát: Slovensko
◦ zodpovednosť za prevádzku a údržbu električiek a trolejbusov
◦ tvorba súťažných podkladov pre nákup nových vozidiel
◦ optimalizácia údržbových procesov
◦ dodržiavanie stanovených kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov pre prevádzku
◦ rokovania s externými partnermi a procesovanie objednávok
◦ účasť na pravidelných poradách vedenia spoločnosti a plnenie úloh z nich vyplývajúcich

Vedúci odboru dopravy divízie autobusy
Dopravný podnik Bratislava, a. s. [ 15.11.2019 – 14.04.2020 ]
Adresa: Bratislava (Slovensko)
Mesto: Bratislava
Štát: Slovensko
◦ kontrola dodržiavania dopravno-prevádzkových predpisov a noriem platných pre výkon dopravného
procesu MHD
◦ kontrola výkonu služby vodičov na linkách MHD s ohľadom na dodržiavanie pracovných povinností,
stanoveného grafikonu a techniky jazdy
◦ úzka spolupráca s odborom techniky v oblasti znižovania správky a prestojovosti vozidiel
◦ spolupráca s autoškolou a školiacim strediskom ako aj s referátom vzdelávania zamestnancov v
oblasti organizácie školení
◦ pripomienkovanie tvorby grafikonov z hľadiska organizácie dopravy (dĺžka jazdnej doby, konštrukcie
služieb... )

Člen predstavenstva a riaditeľ ekonomického úseku
Dopravný podnik Bratislava, a. s. [ 01.02.2019 – 14.11.2019 ]
Adresa: Bratislava (Slovensko)
Mesto: Bratislava
Štát: Slovensko
◦ komplexné riadenie firmy ako celku v spolupráci s ostatnými členmi predstavenstva
◦ nastavenie novej stratégie a firemnej politiky
◦ úzka spolupráca s hl. mestom ako akcionárom a objednávateľom dopravy
◦ tvorba a zmeny investičného a finančného plánu
◦ vedenie účtovníctva a činnosť controllingu
◦ zabezpečovanie a riešenie problematiky tarifných služieb, prepravnej kontroly a materiálového
zásobovania.
◦ analýza vývoja a plnenia ukazovateľov a plánov hospodárenia spoločnosti

Majster - výpravca
Dopravný podnik Bratislava, a. s. [ 11.06.2018 – 31.01.2019 ]
Adresa: Bratislava (Slovensko)
Mesto: Bratislava
Štát: Slovensko
◦ kontrola dodržiavania organizácie pracovného času v doprave
◦ administratívne činnosti pri plánovaní výpravy vozidiel
◦ evidencia dochádzky a neprítomnosti vodičov
◦ hlásenie porúch vozidiel
◦ nabíjanie a kontrola elektrobusov vrátane rýchleho nabíjania
◦ evidencia spotrieb elektrickej energie jednotlivých elektrobusov

Vodič autobusu
Unibuss AS, Schweigaards gate 16, 0191 [ 08.02.2016 – 31.05.2018 ]
Adresa: Oslo (Nórsko)
Mesto: Oslo
Štát: Nórsko
◦ preprava cestujúcich na autobusových linkách mestskej a prímestskej dopravy v Osle a v kraji Akershus
◦ predaj cestovných lístkov podľa požiadaviek cestujúcich
◦ starostlivosť o zverené vozidlo
◦ spolupráca s organizátorom integrovanej dopravy v Osle a v kraji Akershus (spoločnosť Ruter AS) v oblasti
zmien linkového vedenia,chronometráží a prevádzkových dôb jednotlivých liniek

Samostatný odborný referent
Hlavné mesto SR Bratislava [ 01.10.2013 – 31.07.2015 ]
Adresa: Bratislava (Slovensko)
Mesto: Bratislava
Štát: Slovensko
◦ tvorba odborných podkladov na úseku cestnej dopravy, pre organizáciu mestskej hromadnej, individuálnej
a integrovanej dopravy, pre tarifnú politiku, pre vyhodnotenie štandardov kvality poskytovanej mestskej
hromadnej dopravy
◦ spracovávanie podkladov pre rozhodnutia o udelení a odňatí dopravnej licencie na autobusové linky
pravidelnej dopravy v mestskej doprave
◦ príprava zmluvy o službách vo verejnom záujme s dopravcom pravidelnej dopravy, kontrola jej plnenia a
zabezpečenie poskytnutia finančného príspevku na úhradu oprávnených nákladov z rozpočtu mesta
Hlavného mesta SR Bratislavy
◦ schvaľovanie cestovného poriadku autobusových liniek v mestskej doprave

Lektor autoškoly
Dopravný podnik Bratislava, a. s. [ 01.11.2011 – 30.09.2013 ]
Adresa: Olejkárska 1, 814 52 Bratislava (Slovensko)
Mesto: Bratislava
Štát: Slovensko
◦ teoretická a praktická výučba sociálnej legislatívy v cestnej doprave
◦ obsluha tachografov

Pomocný administratívno-technický pracovník
Dopravný podnik Bratislava, a. s. [ 01.11.2011 – 30.09.2013 ]
Adresa: Olejkárska 1, 814 52 Bratislava (Slovensko)
Mesto: Bratislava
Štát: Slovensko
◦ práce súvisiace s organizáciou MHD
◦ tvorba turnusov pre vodičov
◦ tvorba grafikonov
◦ tvorba chronometráží

Vodič autobusu
Dopravný podnik Bratislava, a. s. [ 22.01.2008 – Súčasné zamestnanie ]
Adresa: Olejkárska 1, 814 52 Bratislava (Slovensko)
Mesto: Bratislava
Štát: Slovensko
◦ preprava osôb na autobusových linkách MHD v Bratislave
◦ starostlivosť o zverené vozidlo

VZDELÁVANIE A ODBORNÁ PRÍPRAVA
Vysokoškolské vzdelanie: dopravný inžinier
Žilinská univerzita v Žiline [ 01.09.2006 – 01.06.2011 ]
Adresa: Žilina (Slovensko)
Ekonomika cestnej a mestskej dopravy, Technológia cestnej dopravy, Hromadná osobná doprava, Dopravné
inžinierstvo

Stredné odborné vzdelanie: prevádzka a ekonomika dopravy
Stredná priemyselná škola dopravná [ 01.09.2002 – 31.08.2006 ]
Adresa: Bratislava (Slovensko)
Cestné vozidlá, Cestná doprava a preprava, Účtovníctvo, Ekonomika

JAZYKOVÉ ZRUČNOSTI
Materinský(-é) jazyk(y)::
slovenčina, čeština
angličtina

nórčina bokmal

POČÚVANIE: B1 ČÍTANIE: B1 PÍSOMNÝ PREJAV: B1

POČÚVANIE: B1 ČÍTANIE: B1 PÍSOMNÝ PREJAV: B1

SAMOSTATNÝ ÚSTNY PREJAV: B1

SAMOSTATNÝ ÚSTNY PREJAV: B1

ÚSTNA INTERAKCIA: B1

ÚSTNA INTERAKCIA: B1

VODIČSKÝ PREUKAZ
Vodičský preukaz: AM
Vodičský preukaz: A1
Vodičský preukaz: A2
Vodičský preukaz: A
Vodičský preukaz: B1
Vodičský preukaz: B
Vodičský preukaz: BE
Vodičský preukaz: C1
Vodičský preukaz: C1E
Vodičský preukaz: C
Vodičský preukaz: CE
Vodičský preukaz: D1
Vodičský preukaz: D1E
Vodičský preukaz: D
Vodičský preukaz: DE

ORGANIZAČNÉ ZRUČNOSTI
Organizačné zručnosti
- Zmysel pre organizáciu
- Flexibilita

KOMUNIKAČNÉ A INTERPERSONÁLNE ZRUČNOSTI
Komunikačné a interpersonálne zručnosti
- Tímový duch
- Dobré komunikačné zručnosti

ĎALŠIE ZRUČNOSTI
Ďalšie zručnosti
- Príjemné vystupovanie
- Ochota vzdelávať sa
- Kvalifikačná karta vodiča
- Karta do digitálneho tachografu

