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Návrh  uznesenia 

 
 
Mestská rada po prerokovaní materiálu  
 

odporúča 
 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
 
 

A. odvolať 
 

PhDr. Petra Šuláka z funkcie riaditeľa rozpočtovej organizácie Resocializačné stredisko 
RETEST, Ľadová 11,  811 05  Bratislava, dňom 31. decembra 2015  
 

 B.  vysloviť 
 
PhDr. Petrovi Šulákovi, riaditeľovi rozpočtovej organizácie Resocializačné stredisko 
RETEST, Ľadová 11,  811 05  Bratislava, poďakovanie za jeho prácu pre hlavné mesto SR 
Bratislavu 

C.  poveriť 
 
Mgr. Janu Hlaváčkovú vedením rozpočtovej organizácie Resocializačné stredisko RETEST, 
Ľadová 11, 811 05 Bratislava, dňom 1. januára 2016 do dňa vymenovania riaditeľa tejto 
organizácie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Dôvodová správa 
 

PhDr. Peter Šulák pracuje vo funkcii riaditeľa samostatnej rozpočtovej organizácie 
Resocializačné stredisko RETEST, Ľadová 11,  811 05  Bratislava od 1. augusta 2007. Počas 
svojho pôsobenia vo funkcii riaditeľa resocializačného strediska vykonával svoju prácu 
svedomite a zodpovedne. Menovaný riadil a organizoval činnosť resocializačného strediska s 
cieľom aktivovania vnútorných schopností plnoletých fyzických osôb na prekonanie 
psychických dôsledkov, fyzických dôsledkov a sociálnych dôsledkov drogových závislostí 
alebo iných závislostí a na zapojenie sa do života v prirodzenom prostredí v súlade s platnými 
právnymi predpismi. 

Riaditeľ Resocializačného strediska RETEST PhDr. Peter Šulák listom zo dňa             
8. októbra 2015 oznámil zriaďovateľovi skončenie pracovného pomeru výpoveďou z dôvodu 
prvého odchodu do starobného dôchodku ku dňu 31. decembra 2015. 

V súvislosti so skončením pracovného pomeru riaditeľa Resocializačného strediska 
RETEST bude zriaďovateľom v januári 2016 vyhlásené výberové konanie na obsadenie 
funkcie riaditeľa Resocializačného strediska RETEST na Ľadovej 11 v Bratislave.  

Vzhľadom k tomu, že ku dňu skončenia pracovného pomeru riaditeľa 
Resocializačného strediska RETEST PhDr. Petra Šuláka nebude možné z časových dôvodov 
ukončiť výberové konanie a vymenovať nového riaditeľa samostatnej rozpočtovej organizácie 
Resocializačné stredisko RETEST, navrhujeme poveriť Mgr. Janu 
Hlaváčkovú, psychologičku rozpočtovej organizácie Resocializačné stredisko RETEST, 
Ľadová 11,  811 05  Bratislava, vedením rozpočtovej organizácie Resocializačné stredisko 
RETEST, Ľadová 11,  811 05  Bratislava, dňom 1. januára 2016 do dňa vymenovania 
riaditeľa tejto organizácie. 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 


