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Návrh  uznesenia 

 
 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní 
materiálu  
 
 

 
A.  odvoláva 

 
PhDr. Želmíru Šepitkovú z funkcie riaditeľky rozpočtovej organizácie Petržalský domov 
seniorov, Rusovská cesta 58,  851 01 Bratislava, dňom 28. februára 2014, z dôvodu jej prvého 
odchodu do starobného dôchodku. 

 

B.  vyslovuje 
 
PhDr. Želmíre Šepitkovej, riaditeľke rozpočtovej organizácie Petržalský domov seniorov, 
Rusovská cesta 58,  851 01 Bratislava, poďakovanie za jej dlhoročnú prácu pre hlavné mesto 
SR Bratislavu za starostlivosť o seniorov.  

 

C.  poveruje   
 
Mgr. Vlastu Ležovičovú,  hlavnú sestru Petržalského domova seniorov rozpočtovej 
organizácie Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta 58,  851 01 Bratislava, vedením 
rozpočtovej organizácie Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta 58,  851 01 Bratislava, 
dňom 1. marca 2014 do dňa vymenovania riaditeľa tejto organizácie. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Dôvodová správa 
 

PhDr. Želmíra Šepitková pracuje vo funkcii riaditeľky samostatnej rozpočtovej 
organizácie Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta 58,  851 01 Bratislava od 1. júla 
1990. Počas svojho pôsobenia vo funkcii riaditeľky zariadenia sociálnych služieb prácu 
vykonávala svedomite a zodpovedne. Menovaná riadila a organizovala činnosť zariadenia 
sociálnych služieb s cieľom zabezpečiť plynulú prevádzku, kvalitu a rozvoj sociálnej 
starostlivosti o občanov v súlade s platnými právnymi predpismi. 

Riaditeľka Petržalského domova seniorov PhDr. Želmíra Šepitková listom zo dňa     
13. januára 2014 oznámila zriaďovateľovi skončenie pracovného pomeru z dôvodu prvého 
odchodu do starobného dôchodku k 28. februáru 2014. 

V súvislosti so skončením pracovného pomeru riaditeľky Petržalského domova 
seniorov bude zriaďovateľom vyhlásené výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa 
Petržalského domova seniorov na Rusovskej ceste 58 v Bratislave.  

Vzhľadom k tomu, že ku dňu skončenia pracovného pomeru riaditeľky Petržalského 
domova seniorov PhDr. Želmíry Šepitkovej nebude možné z časových dôvodov ukončiť 
výberové konanie a vymenovať nového riaditeľa Petržalského domu seniorov, navrhujeme 
poveriť Mgr. Vlastu Ležovičovú, hlavnú sestru Petržalského domova seniorov rozpočtovej 
organizácie Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta 58,  851 01 Bratislava, vedením 
rozpočtovej organizácie Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta 58,  851 01 Bratislava, 
dňom 1. marca 2014 do dňa vymenovania riaditeľa tejto organizácie. 




