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Návrh uznesenia 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 

 

 

A. o d v o l á v a  

 

 

Mgr. Kamila Bartoňa, z funkcie riaditeľa rozpočtovej organizácie RETEST centrum pre deti a rodiny, 

Ľadová 11, 811 05 Bratislava, IČO: 37926012, dňom 31. 05. 2021 

 

 

B. v y m e n ú v a 

 

 

Mgr. Janu Hlavačkovú, do funkcie riaditeľky rozpočtovej organizácie RETEST centrum pre deti 

a rodiny, Ľadová 11, 811 05 Bratislava, IČO: 37926012, dňom 01. 06. 2021 
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Dôvodová správa 

 

Materiál sa predkladá z dôvodu skončenia pracovného pomeru riaditeľa rozpočtovej RETEST 

centrum pre deti a rodiny, Ľadová 11, 811 05 Bratislava, IČO: 37926012 Mgr. Kamila Bartoňa 

a potreby vymenovania novej riaditeľky tejto organizácie s právnou subjektivitou. 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podľa § 11 ods. 5 

písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 

Bratislave je vyhradené na návrh primátora vymenúvať a odvolávať riaditeľov rozpočtových 

a príspevkových organizácií celomestského charakteru. 

Mgr. Kamil Bartoň pracuje vo funkcii riaditeľa samostatnej rozpočtovej organizácie RETEST 

centrum pre deti a rodiny, Ľadová ul. 11, 811 05 Bratislava od 01. 06. 2016. Dňa 31. 03. 2021             

Mgr. Kamil Bartoň doručil zriaďovateľovi žiadosť o skončenie pracovného pomeru dohodou dňom    

31. 05. 2021. Počas svojho pôsobenia vo funkcii riaditeľa vykonával svoju prácu svedomite 

a zodpovedne.  

V súvislosti so skončením pracovného pomeru riaditeľa rozpočtovej organizácie RETEST 

centrum pre deti a rodiny, Ľadová 11, 811 05 Bratislava, IČO: 37926012  bolo dňa 01. 03. 2021 

zriaďovateľom vyhlásené výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky RETEST 

centrum pre deti a rodiny, Ľadová 11, 811 05 Bratislava, IČO: 37926012. V stanovenom termíne na 

predkladanie žiadostí o zaradenie do výberového konania bolo zriaďovateľovi doručených 7 žiadostí. 

Výberová komisia pozostávala zo 4 členov/členiek. 

Na osobné stretnutie konané dňa 26. 03. 2021 boli pozvaní 5 uchádzači, z toho jedna uchádzačka 

sa pohovoru nezúčastnila, lebo ponuka už bola pre ňu neaktuálna. Výberová komisia zároveň rozhodla, 

že kandidátom zadá prípadovú štúdiu – vypracovanie prezentácie na tému Postavenie a vízia Centra 

pre deti a rodiny s resocializačným programom RETEST v kontexte sociálnych politík na území 

Hlavného mesta SR Bratislavy, ktorú vybraní uchádzači prezentovali v II. kole pohovorov.  

 

Po vypočutí všetkých kandidátov, výberová komisia určila poradie. Prví dvaja uchádzači boli 

pozvaní do II. kola pohovorov.  

II. kolo pohovorov sa uskutočnilo dňa 29. 03. 2021. 

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu sa obe kolá pohovorov uskutočnili prostredníctvom 

aplikácie Teams.  

Pohovory boli zamerané na problematiku predložených prípadových štúdií, ako i na ozrejmenie si 

postojov a konania kandidátov v prípade úspešnosti v niektorých modelových situáciách. 

Na základe vyhodnotenia výberového konania, osobných pohovorov a predložených 

prípadových štúdií výberová komisia jednohlasne vyhlásila za úspešnú kandidátku: Mgr. Janu 

Hlavačkovú. Výberové konanie bolo ukončené dňa 29. 03. 2021. 

Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 187/2021 zo dňa 14. 04. 2021 

Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta 

SR Bratislavy prerokovať Návrh na odvolanie riaditeľa rozpočtovej organizácie RETEST 

centrum pre deti a rodiny, Ľadová 11, 811 05 Bratislava, IČO: 37926012 a návrh na vymenovanie 
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riaditeľky rozpočtovej organizácie RETEST centrum pre deti a rodiny, Ľadová 11, 811 05 

Bratislava, IČO: 3792601. 
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KOMISIA SOCIÁLNYCH VECÍ, ZDRAVOTNÍCTVA A ROZVOJA BÝVANIA 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
 
 
 

Výpis 
zo zasadnutia Komisie sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 14.04.2021 
 
 

 
K bodu 1: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál Návrh na odvolanie riaditeľa 
rozpočtovej organizácie RETEST centrum pre deti a rodiny, Ľadová 11, 811 05 Bratislava, 
IČO: 37926012 a návrh na vymenovanie riaditeľky rozpočtovej organizácie RETEST centrum 
pre deti a rodiny, Ľadová 11, 811 05 Bratislava, IČO: 37926012, ktorý predložil Ing. arch. 
Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy.  
 
Stanovisko: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy po prerokovaní materiálu odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy 

 
1. odvolať  
Mgr. Kamila Bartoňa, z funkcie riaditeľa rozpočtovej organizácie RETEST centrum pre deti a rodiny, Ľadová 11, 
811 05 Bratislava, IČO: 37926012, dňom 31.05.2021  
 
a  
 
2. vymenovať  
Mgr. Janu Hlavačkovú, do funkcie riaditeľky rozpočtovej organizácie RETEST centrum pre deti a rodiny, Ľadová 
11, 811 05 Bratislava, IČO: 37926012, dňom 01.06.2021 
 
Hlasovanie: 

prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
 

Za správnosť opisu: Ing. Karol Horvát 
V Bratislave 15.04.2021     


