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NÁVRH  UZNESENIA 

 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 

 

vymenúva 

 

Mgr. Jána Mazúra, PhD. za riaditeľa príspevkovej organizácie Metropolitný inštutút Bratislavy, 

Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 52324940, dňom 01. 05. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 riaditeľa príspevkovej 

organizácie Metropolitný inštitút Bratislavy (ďalej len „MIB“). 

 

Do výberového konania na pozíciu riaditeľa MIB sa prihlásili celkom 4 uchádzači. Na 

rozhovory s personálnymi poradkyňami boli pozvaní všetci štyria uchádzači. Pred komisiou 

boli vypočutí: 1. Viliam Belej, 2. Andrej Kiszling, 3. Zuzana Ladzianska, 4. Ján Mazúr. 

Vypočutie pred komisiou aj verejnosťou (prostredníctvom aplikácie ZOOM) sa uskutočnilo 

dňa 12.03.2021. 

 

Výberová komisia odporučila, aby primátor navrhol mestskému zastupiteľstvu 

vymenovať Jána Mazúra za riaditeľa MIB. Životopis úspešného uchádzača, ako aj zápisnica 

z výberového procesu, tvoria prílohu tohto materiálu. 

 

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 vyhradené na návrh primátora vymenúvať a odvolávať 

riaditeľov rozpočtových a príspevkových organizácií celomestského charakteru. 

 

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 vyššie uvedeného navrhujeme mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR 

Bratislavy schváliť návrh na vymenovanie Jána Mazúra za riaditeľa MIB. 

 
 



Jan Mazur 

Dátum narodenia: 25/11/1985  Národnosť: Slovenská  Pohlavie Muž  (+421) 910112942  janomazur@gmail.com  

02/2019 – SÚČASNÉ ZAMESTNANIE – Slovensko 
ZÁSTUPCA RIADITEĽA MAGISTRÁTU, RIADITEĽ METROPOLITNÉHO INŠTITÚTU BRATISLAVA – HLAVNÉ MESTO SR
BRATISLAVA 

Zodpovednosť, riadenie a realizácia viacero strategických a iných projektov mesta Bratislava (transparentné výberové
konania do mestských podnikov, nastavovanie KPIs mestských podnikov, regulácia vonkajšej reklamy, nastavovanie a
negociovanie pozície mesta vo vzťahu k EŠIF 2021-27, verejné osvetlenie, reforma územnej samosprávy, PHSR,
legislatívne iniciatívy a zmeny, niekoľko strategických verejných obstarávaní, negociácie v oblasti správy majetku,
investičný a neinvestičný fundraising).

Zodpovednosť za 2 sekcie a 3 oddelenia magistrátu a Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB). Od októbra 2019 pôsobím
ako dočasný riaditeľ MIB so zodpovednosťou za nastavenie a stabilizovanie mladej inštitúcie, ktorá vyrástla na 50+ FTE
zamestnancov a operuje s celkovým rozpočtom takmer 3 milióny eur za 2 roky od svojho vzniku. Zodpovednosť za a
riadenie 5 sekcií MIBu, ktoré spolu realizujú k januáru 2021 vyše 100 projektov mesta v oblasti tvorby verejných
priestorov a objektov, architektonických súťaží, no tiež desiatky strategických a štandardizačných dokumentov (manuál
verejných priestorov, manuál participácie, program hospodárskeho a sociálneho rozvoja).

02/2015 – 01/2019 – Bratislava, Praha 
PRÁVNIK – CROWDBERRY 

Legal & Compliance privátnej crowdinvestingovej platformy. Obchodné, regulačné a transakčné poradenstvo,
compliance. Zodpovednosť a práca na víťaznom návrhu v súťaži o správcu fondu rizikového kapitálu (20+ M eur).

Bratislava, Slovensko  

09/2017 – SÚČASNÉ ZAMESTNANIE 
VÝSKUMNÍK A PEDAGÓG – UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE, PRÁVNICKÁ FAKULTA 

Výskumná a pedagogická činnosť v odbore finančné právo, finančno-právna regulácia, rozpočtové právo, právna
profesijná etika.

Bratislava  

02/2015 – 01/2019 
PORADCA VO VZŤAHU K MESTSKÝM POLITIKÁM – ALIANCIA STARÁ TRŽNICA 

Rozvoj profesionálnej expertnej poradenskej iniciatívy . Projektový manažment (projekt programu Kreatívna Európa),
výskum, metodológia a návrhy mestských politík. Spoluiniciácia a spolutvorba projektu Živé námestie, ktorý prerástol
do architektonickej súťaže osvojenej a realizovanej mestom Bratislava.

Bratislava, Slovensko  

08/2014 – 02/2015 
MANAŽÉR PROGRAMU GRANTOVEJ SCHÉMY EEA – NADÁCIA OTVORENEJ SPOLOČNOSTI - OPEN SOCIETY
FOUNDATION IN BRATISLAVA 

Manažment časti EEA grantovej schémy Demokracia, dobrá správa vecí verejných a transparentnosť. Strategický rozvoj.

03/2013 – 09/2014 
PORADENSTVO A VÝSKUM PRE MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE – VARIOUS - FREELANCE AND VOLUNTEERING 

Nadácia Zastavme Korupciu, Frank Bold Society, CEEV Živica, startup v oblasti alternatívneho riešenia sporov, Punkt
o.z., Aliancia Stará Tržnica. 

01/01/2008 – 28/02/2013 
PRÁVNIK, COMPLIANCE OFFICER – CONTINENTAL ASSET MANAGEMENT 

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

mailto:janomazur@gmail.com
Martin Sevecek



Právne služby súvisiace so založením, získaním povolenia (OCP), existenciou akciovej spoločnosti - obchodníkom s
cennými papiermi - s medzinárodným manažmentom, zamestnancami, biznisom a 120 mil. USD aktív v správe od
nemeckých inštitucionálnych klientov (ZF Friedrichshafen, Siemens). Zodpovednosť za compliance s právnymi
predpismi SR a EU.  MiFID spoločnosť. Pravidelný kontakt a výkazníctvo NBS. 

Bratislava/Munich  

09/2016 – 08/2018 – Berlín, Nemecko 
EXECUTIVE MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION – Hertie School of Governance 

Správa vecí verejných, manažment, verejné financie, anti-korupcia 
Študijný odbor

Verejná správa, manažment 

09/2013 – 08/2017 – Slovensko 
PHD. – Univerzita Komenského v Bratislave 

Katedra finančného práva
  Hlavné oblasti výskumu: crowdfunding, fin-tech, finančné trhy, compliance právna a profesijná etika. Vedľajšie oblasti
výskumu: spoločenská zodpovednosť firiem, sociálne podnikanie, kyberprávo.
Učenie: Finančné právo, Právna etika, Regulácia finančného trhu, Bankové právo, Rozpočtové právo.

11/03/2017 – 31/03/2017 – Spojené štáty 
ŠKOLENIE – International Visitors Leadership Program 

Tools for improving efficiency and effectiveness of the Slovak judiciary. 

09/2014 – 03/2015 
LEGAL ETHICS TRAINING – Washington & Lee University 

Etika právnických profesií: právnici, sudcovia, prokurátori, v komparatívnej perspektíve.

09/2004 – 06/2009 – Bratislava, Slovensko 
MGR. – Univerzita Komenského v Bratislave 

Časť záverečnej práce bola publikovaná: Transformácia s.r.o. na akciovú spoločnosť - obchodníka s cennými papiermi.

Masters  

LETNÉ ŠKOLY V OBLASTI UDRŽATEĽNÉHO PRIEMYSLU, ENVIRONMENTÁLNEHO PRÁVA A ĽUDSKÝCH PRÁV – Centr
al European University (Budapest), European University Institute (Florence) 

Materinský(-é) jazyk(y):: SLOVENČINA 

Ďalší jazyk: 

POROZUMENIE HOVORENIE PÍSOMNÝ PREJAV

Počúvanie Čítanie Samostatný ústny
prejav Ústna interakcia

ANGLIČTINA C2 C2 C2 C2 C2

FRANCÚZŠTIN
A B1 B1 B1 B1 B1

NEMČINA A2 A2 A1 A1 A1

Úrovne: A1 a A2: Základný používateľ; B1 a B2: Samostatný používateľ; C1 a C2: Skúsený používateľ

VZDELÁVANIE A ODBORNÁ PRÍPRAVA

◦ 

JAZYKOVÉ ZRUČNOSTI 



Microsoft office Office 365  Pokročilý používateľ digitálnych technológií 

Zoznam publikačných výstupov rád poskytnem na vyžiadanie. 

DIGITÁLNE ZRUČNOSTI 

PUBLIKÁCIE 



Zápisnica z výberového procesu na pozíciu riaditeľ/ka Metropolitného inštitútu 

Bratislavy 

 

 

Dňa 12.03.2021 o 13:00 hod. sa uskutočnilo verejné vypočutie uchádzačiek a uchádzačov o 

pozíciu riaditeľ/ka Metropolitného inštitútu Bratislavy (ďalej iba MIB) za účasti členov a 

členiek výberovej komisie prostredníctvom aplikácie ZOOM vysielané na Facebookovej 

stránke Bratislava – hlavné mesto SR. 

 

Verejnému vypočutiu predchádzala neverejná časť 12.03.2021 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: Adam Berka, Lucia Štasselová, Monika Debnárová, Drahan 

Petrovič. 

Rokovanie komisie viedol predseda výberovej komisie Juraj Šujan. 

Rokovania sa zúčastnili nasledovní členovia a členky komisie: 

1. Juraj Šujan 

2. Anna Hudáková 

3. Elena Pätoprstá 

4. Igor Marko 

5. Ľubomír Závodný 

Výberová komisia dospela k nasledovným záverom: 

1. Celkovo boli doručené v čase prijímania prihlášok 4 prihlášky na uvedenú pozíciu. 

Všetky prihlášky boli kompletné. Zoznam uchádzačov bol spolu so všetkými 

životopismi a motivačnými listami zaslaný členom komisie. Na rozhovory 

s personálnymi poradkyňami boli pozvaní všetci štyria uchádzači. 

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 rozvojovej vízie MIBu štyroch uchádzačov boli zverejnené na 

webstránke mesta Bratislava. 

5. 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). 



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. Belej Viliam 

II. Kiszling Andrej 

III. Ladzianska Zuzana 

IV. Mazúr Ján 

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. 

 Šujan Marko Pätoprstá Hudáková Závodný Priemer 

Belej 29 21 41 46 24 32,2 

Kiszling 74 81 72,5 83 73,5 76,8 

Ladzianska 47 65 54 64 60 58,0 

Mazúr 78 84 93 81 77 82,6 

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

I. Mazúr Ján 

II. Kiszling Andrej 

III. Ladzianska Zuzana 

IV. Belej Viliam 

12. Následne komisia vytvorila poradie podľa  priemerného umiestnenia uchádzačov 

podľa individuálneho hodnotenia (nie priemerného hodnotenia) členov komisie. 

 Šujan Marko Pätoprstá Hudáková Závodný Priemer 

Belej 4 4 4 4 4 4,0 

Kiszling 2 2 2 1 2 1,8 

Ladzianska 3 3 3 3 3 3,0 

Mazúr 1 1 1 2 1 1,2 

13. Podľa individuálneho hodnotenia členov komisie sa uchádzači umiestnili 

v nasledovnom priemernom poradí: 

I. Mazúr Ján 

II. Kiszling Andrej 



III. Ladzianska Zuzana 

IV. Belej Viliam 

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 poskytne primátorovi aj odporúčanie na 

uvedenú pozíciu na druhom mieste. Komisia sa rozhodla odporučiť primátorovi aj 

kandidáta na druhom mieste – pána Andreja Kiszlinga. 

16. Výberová komisia na základe vyššie uvedeného poskytla odporúčanie 

primátorovi navrhnúť na mestskom zastupiteľstve pána Jána Mazúra na 

pozíciu riaditeľ Metropolitného inštitútu Bratislavy. 

 

V Bratislave dňa 12.03.2021 

 

Členovia komisie: Dátum: Podpis: 

Juraj Šujan 
 

12.03.2021 
Schválené online 

Anna Hudáková 

 

12.03.2021 
Schválené online 

Elena Pätoprstá 

 

12.03.2021 
Schválené online 

Igor Marko 12.03.2021 
Schválené online 

Ľubomír Závodný 12.03.2021 
Schválené online 

 

Gestor: Dátum: Podpis: 

Martin Ševeček 
12.03.2021 

Schválené online 

Tajomník: Dátum: Podpis: 

Peter Koska 
12.03.2021 

v.r. 
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