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Návrh uznesenia 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

 

A. zrušuje  
 

poverenie Mgr. Tomáša Hulíka, riadením organizácie Zoologická záhrada Bratislava, so sídlom 

Mlynská dolina 1A, 842 27 Bratislava, IČO 00179710, odo dňa 28.02.2022. 

 

 

 

 

B. vymenúva  
 

Júliu Hanuliakovú za riaditeľku mestskej príspevkovej organizácie Zoologická záhrada 

Bratislava, so sídlom Mlynská dolina 1A, 842 27 Bratislava, IČO 00179710, dňom 01.03.2022. 

 

 

  



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 pozíciu riaditeľa/ky 

príspevkovej organizácie Zoologická záhrada Bratislava, so sídlom Mlynská dolina 1A, 842 27 

Bratislava, IČO: 00179710 (ďalej len „ZOO Bratislava“). 

 

Výberové konanie sa uskutočnilo v roku 2020, pričom z 8 prihlásených kandidátov 

a kandidátok boli verejne vypočutí pred komisiou dňa 19.06.2020 štyria kandidáti. Výberová 

komisia odporučila primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy navrhnúť na mestskom 

zastupiteľstve p. Júliu Hanuliakovú za riaditeľku príspevkovej organizácie hlavného mesta 

Zoologická záhrada Bratislava. Pani Hanuliaková začala funkciu vykonávať k 01.11.2020. 

 

Hlavnému mestu SR Bratislava bolo dňa 22.06.2021 doručené vzdanie sa Ing. arch. Júlie 

Hanuliakovej funkcie riaditeľky príspevkovej organizácie Zoologická záhrada Bratislava, so 

sídlom Mlynská dolina 1A, 842 27 Bratislava, ku dňu 22.06.2021.  

 

Pani Hanuliaková 22. júna 2021 informovala mesto o strate jej občianstva a vzdala sa funkcie, 

keďže situácia s občianstvom jej formálne bránila prácu vykonávať. Za účelom zabezpečenia 

plynulého riadenia príspevkovej organizácie Zoologická záhrada Bratislava bol dočasne 

poverený riadením zamestnanec organizácie Mgr. Tomáš Hulík odo dňa 24.06.2021. 

(Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 883/2021 zo dňa 24.06.2021). 

 

Hlavné mesto SR Bratislava verejne informovalo, že keď sa stav s občianstvom pani 

Hanuliakovej vyrieši, mestské zastupiteľstvo ju opäť bude môcť vrátiť do funkcie. 

 

Vzhľadom na aktuálnu situáciu, kedy boli splnené všetky povinné náležitosti spojené 

s občianstvom pani Hanuliakovej, predkladáme návrh na personálne zmeny v štatutárnom 

orgáne príspevkovej organizácie Zoologická záhrada Bratislava, spočívajúce v navrátení 

menovanej do pozície riaditeľky mestskej príspevkovej organizácie Zoologická záhrada 

Bratislava. 



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. 

 


