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Kód uzn.: 7.3

NÁVRH UZNESENIA

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. odvoláva

Martina Sevečka z funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie MARIANUM -  Pohrebníctvo 
mesta Bratislavy, Šafárikovo námestie 3, 811 02 Bratislava, IČO 17330190, dňom 16. 05. 2021

B. vymenúva

Ing. Róberta Kováča do funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie MARIANUM -  
Pohrebníctvo mesta Bratislavy, Šafárikovo námestie 3, 811 02 Bratislava, IČO 17330190, 
dňom 17.05.2021



Dôvodová správa

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy na svojom zasadnutí dňa 25. 
marca 2021 prijalo uznesenie č. 768/2021, ktorým vymenovalo dňom 25. 03. 2021 Martina 
Sevečka do funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie MARIANUM -  Pohrebníctvo mesta 
Bratislavy (ďalej len „MARIANUM“) do dňa vymenovania riaditeľa tejto organizácie na 
základe výberového konania.

Do výberového konania na pozíciu riaditeľa MARIANUM bolo prihlásených 15 
kompletných prihlášok. Na rozhovory s personálnymi poradkyňami boli pozvani piati 
uchádzači. Následne jedna osoba odstúpila z výberového konania. Pred komisiou a verejnosťou 
sa predstavili štyria uchádzači: 1. Lucia Danišovská, 2. Jaroslav Hurta, 3. Róbert Kováč, 4. 
Vladimir Rusek. Vypočutie pred komisiou aj verejnosťou sa uskutočnilo dňa 09.04.2021. 
Verejné vypočutie prebiehalo bez fyzickej účasti verejnosti a bolo vysielané naživo na 
facebookovej stránke mesta. Verejnosť mohla klásť otázky prostredníctvom aplikácie sli.do.

Výberová komisia odporučila primátorovi navrhnúť na mestskom zastupiteľstve pána 
Ing. Róberta Kováča na vymenovanie na pozíciu riaditeľa MARIANUM.

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Brati slávy je v zmysle § 11 ods. 5 pism. 
i) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 
Bratislave v zneni neskorších predpisov vyhradené na návrh primátora vymenúvať a odvolávať 
riaditeľov rozpočtových a príspevkových organizácii celomestského charakteru.

Podľa § 17 ods. 5 pism. 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 je predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva materiál, 
ktorým sa navrhuje vymenovať do funkcie riaditeľa MARIANUM p. Ing. Róbert Kováč.



ŽIV O TO PIS

Tituí, meno, priezvisko: Ing. Róbert Kováč

VZDELANIE:

1993 1999 Slovenská technická univerzita v Bratislave 

Strojnícka fakulta -  M anažm ent strojárskych podnikov

1985-1989 Stredná priemyselná škola strojnícka -  Kvačalova, Bratislava 

Prevádzkyschopnosť výrobných zariadení

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI:

2008- trvá Bratislavská teplárenská, a.s.

Od 11/2020 M anažér oddelenia správv majetku a logistlkv

Riadenie tímov logistiky a  majetku

Nastavenie procesov, facility m anažnentu v rámci tzv. Teplárenského holdingu 6 teplárenských 

spoločností v SR

Analýzy a  návrhy realizácie opatrení na zefektívnenie

2013 -  2020 R Iaditef sekcie sorávv maietku

Riadenie odborov environmentalistiky, majetku a logistiky

Nastavenie procesov pri správe majetku, prenájom a  nájom priestorov, správa nehnuteľného 

a hnuteľného majetku,

Optimalizácia nákladov autodoprava, opravy nehnuteľného majetku, údržba nehnuteľností, vozidiel, 

skladové hospodárstvo, atcf.

2010 -  2013 Vedúci odboru vvstavbv

riadenie investičných projektov spoločnosti, napr. rekonštrukcie horúcovodov, Tomášikova, Strkovec, 

Vajnorská, opravy a  budovanie nových odovzdávacich staníc tepia a  pod. Celkový objem 22 mil. EUR.

2009 -  2010 Vedúci odboru projektového riadenia

riadenie významných projektov spoločnosti rekonštrukcie horúcovodov, monitorovací a  prístupový 

systém, rekonštrukcia administratívnej budovy a ďalšie. Celkový objem 12 mil. EUR.



2008 -  2009 Vedúci odboru majetku

riadenie 14 členného tímu, realizácia opráv, Investícií, (používanie projektového riadenia pri opravách 

a  investíciách) evidencia majetku spoločnosti, nájomné zmluvy a pod. Rekonštrukcia administratívnej 

budovy Bajkalská 8 mil. EUR, odpredaj nepotrebného nehnuteľného majetku objekt Čulenová a ďalšie 

výnos cca 30 mil. EUR.

1996 -  2008 Slovenské Telekom unikácie a.s.

1996 referent -  prevádzka technických zariadení 

1998 referent -  odbor správa a  údržba budov, ekológia.

2002 -  2006 Špecialista výstavby riadenie stavebných a  technologických investičných akcií (celý 

proces, príprava, realizácia, zaradenie do majetku),

2006 -  2008 Prolektovv m anažér

rozvoj technickej infraštruktúry, riadenie stavebných a  technologických projektov (výber dodávateľov, 

príprava zmlúv, zostavovanie projektových plánov, zostavovanie projektových tímov, návrhy 

technických riešení, finančné analýzy, investičná činnosť, príprava „business case,, overovanie 

dosiahnutých cieľov a  iné

1 9 9 3 -1 9 9 6  M obilita s.r.o.

Vedúci strediska

montáž servis a  doprava

1991 -  1993 Nákladná autodoprava -  živnostník 

1990 -  1991 Správa Rádlokom unikácií -  technik DMS 

Ostatné odborné spôsobilosti a znalosti:

Autorizovaný stavebný dozor, koordinátor bezpečnosti, legislatíva v stavebníctve, projektový 

manažment, interný ISO aud íto ra  iné

Vlastnosti: Spoľahlivosť, sam ostatnosť, flexibilita, príjemné vystupovanie, chuť pracovať s  ľuďmi, 

ochota pokračovať v ďalšom vzdelávaní sa

Jazykové znalosti: anglický, ruský, n em eck ý jazy k -zák lad y

Počítačové znalosti: MS Word, Excel, Internet, Outlook, SAP R3, MR. P R I a pod.

Vodičský preukaz: skupina A, B,C,T

Záujmy: literatúra, rodina, záhrada ako okrasná tak aj úžitková, opravy vozidiel.....



Zápisnica z výberového procesu na pozicin riaditelVka prispevkovej organizácie 
Mariannm -  pohrebnictvo mesta Bratislava

Dňa 09.04.2021 o 13:00 hod. sa uskutočnilo verejné vypočutie uchádzačiek a uchádzačov o 
poziciu riaditeľ/ka prispevkovej organizácie Marianum -  pohrebnictvo mesta Bratislava 
(ďalej len riaditeľ/ka Marianum) za účasti členov a členiek výberovej komisie 
prostrednictvom aplikácie ZOOM vysielané na Facebookovej stránke Bratislava -  hlavné 
mesto SR.

Verejnému vypočutiu predchádzala neverejná časť 09.04.2021 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 
prostrednictvom aplikácie sli.do. Vypočutia sa zúčastnili aj pozorovatelia z radov poslancov 
Mestského zastupiteľstva: Tatiana Kratochvilová a Martin Kuruc.

Rokovanie komisie viedol predseda výberovej komisie Ivan Peschl.

Rokovania sa zúčastnili nasledovní členovia a členky komisie:
1. Ivan Peschl
2. Anna Hudáková
3. Kamila Kudličková
4. Martin Červený
5. Matej Vagač

Výberová komisia dospela k nasledovným záverom:

1. Celkovo bolo doručených v čase prijímania prihlášok 15 prihlášok na uvedenú 
poziciu. Všetky prihlášky boli kompletné. Zoznam uchádzačov bol spolu so 
všetkými životopismi a motivačnými listami zaslaný členom komisie. Na 
rozhovory s personálnymi poradkyňami boli pozvani piati uchádzači, ktori podľa 
výberovej komisie najlepšie spĺňali požiadavky a zároveň očakávania mesta.

2. Personálne poradkyne vykonali rozhovory s týmito piatimi uchádzačmi. Na 
vypočutie pred výberovou komisiou a verejnosťou boli pozvani 5 uchádzači. 
Následne jedna osoba odstúpila z výberového konania.

3. Personálne poradkyne vytvorili osobné profily 4 uchádzačov a poskytli ich spolu 
s návrhom bodového hodnotenia podľa poskytnutého vzoru výberovej komisii.

4. Členovia výberovej komisie, pozorovatelia, gestor atajomnik boli oboznámeni 
s etickým kódexom a rokovacim poriadkom a povinnosťou mlčanlivosti 
o skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli počas neverejnej časti výberového procesu, 
vrátane skutočnosti z poskytnutých materiálov, ktoré neboli zverejnené.

5. Životopisy a návrhy rozvojovej vizie prispevkovej organizácie Marianum 4 
uchádzačov boli zverejnené na webstránke mesta Bratislava.

6. Verejné vypočutie začalo vždy prezentáciou vizie 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 
facebookovej stránke mesta. Verejnosť mohla klásť otázky prostrednictvom 
aplikácie sli.do.

8. Pred komisiou a verejnosťou sa predstavili šiesti uchádzači v abecednom poradi, 
z ktorých všetci doručili včas potrebné vizie rozvoja organizácie (ktoré boli 
zverejnené na web stránke mesta):

I. Lucia Danišovská
II. Jaroslav Hurta

III. Robert Kováč
IV. Vladimir Rusek

9. Otázky, ktoré sa verejnosť pýtala prostrednictvom 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 skončeni výberového 
konania.

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.

Peschl Hudáková Kudličková Červený Vagač Priemer
Danišovská 44 43 44 51 36 43,6
Hurta 53 72 59 64 64 62,4
Kováč 60 80 67 67,5 82 71,3
Rusek 48 53 42 43 53 47,8

12. Podľa bodového hodnotenia sa uchádzači umiestnili v nasledovnom poradi:
I. Kováč Robert

II. Hurta Jaroslav
III. Rusek Vladimir
IV. Danišovská Lucia

13. Následne komisia vytvorila poradie podľa priemerného umiestnenia uchádzačov 
podľa individuálneho hodnotenia (nie priemerného hodnotenia) členov komisie.

Peschl Hudáková Kudličková Červený Vagač Priemer
Danišovská 4 4 3 3 4 3,6
Hurta 2 2 2 2 2 2,0
Kováč 1 1 1 1 1 1,0
Rusek 3 3 4 4 3 3,4

14. Podľa individuálneho hodnotenia 
v nasledovnom priemernom poradi: 

I. Kováč Robert
II. Hurta Jaroslav

členov komisie sa uchádzači umiestnili



III. Rusek Vladimír
IV. Danišovská Lucia

15. Pravidlá Rokovacieho poriadku určujú, že ak je zhoda vo výsledku pri oboch 
hodnotiacich metódach, výberová komisia odporučí uchádzača podľa tohto 
zhodného výsledku.

16. Výberová komisia hlasovala o tom, či poskytne primátorovi aj odporúčanie na 
uvedenú poziciu na druhom mieste. Komisia sa jednohlasne rozhodla neodporučiť 
primátorovi kandidáta na druhom mieste.

17. Výberová komisia na základe vyššie uvedeného poskytla odporúčanie 
primátorovi navrhnúť na mestskom zastupiteľstve pána Roberta Kováča na 
pozicin riaditeľ prispevkovej organizácie Mariannm -  pohrebnictvo mesta 
Bratislava

V Bratislave dňa 09.04.2021

Členovia komisie: Dátum: Podpis:

Ivan Peschl 09.04.2021 Schválené online

Anna Hudáková 09.04.2021 Schválené online

Kamila Kudličková 09.04.2021 Schválené online

Martin Červený 09.04.2021 Schválené online

Matej Vagač 09.04.2021 Schválené online

Gestor: Dátum: Podpis:

Martin Seveček 09.04.2021 Schválené online

Tajomník: Dátum: Podpis:

Peter Koska 09.04.2021 v.r.


