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NÁVRH  UZNESENIA 

 

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

A. schvaľuje 

vymenovanie  Ing. Matúša Letka do funkcie člena predstavenstva – CSO (obchodný riaditeľ) v 

obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., so sídlom Prešovská 48, 

Bratislava, IČO: 35850370 

B. poveruje 

 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy na valnom zhromaždení spoločnosti Bratislavská 

vodárenská spoločnosť, a.s. predložiť návrh na voľbu zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy za 

člena štatutárneho orgánu tejto spoločnosti podľa bodu A tohto uznesenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dôvodová správa 
 

 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom: Prešovská 48, 826 46 Bratislava, 

IČO: 35850370 (ďalej len „BVS“ alebo „spoločnosť“) je obchodnou spoločnosťou, ktorej je hlavné 

mesto SR Bratislava majoritným akcionárom. 

 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy na svojom zasadnutí dňa 7. februára 

2019 prijalo uznesenie č. 38/2019, 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 voľnú pozíciu člena predstavenstva – CSO (obchodný 

riaditeľ) spoločnosti. 

 

Do výberového konania na pozíciu člena predstavenstva – CSO - BVS bolo celkovo 

doručených 13 kompletných prihlášok. Na rozhovory s personálnymi poradkyňami boli pozvaní 

piati uchádzači. Na základe pohovorov s personalistami boli na verejné a neverejné vypočutie 

pozvaní nasledovní uchádzači: 1. Ing. Jana Lehocká, 2. Ing. Matúš Letko, 3. Mgr. Marian Madaj, 4. 

Ing. Mário Slivka, 5. Ing. Róbert Stanke. Neverejné a následne verejné (prostredníctvom 

facebookovej stránky mesta) vypočutie sa konalo 09.02.2022. Na základe všetkých zhromaždených 

materiálov, vystúpení uchádzačov, hodnotenia a následného hlasovania, komisia odporučila 

primátorovi navrhnúť na mestskom zastupiteľstve pána Ing. Matúša Letka za člena predstavenstva – 

CSO – BVS. 

 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy je v zmysle § 11 ods. 5 písm. i) 

zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave 

v znení neskorších predpisov a v zmysle čl. 7 ods. 6 písm. i) Štatútu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy v znení dodatkov vyhradené okrem iného aj zakladať a zrušovať obchodné 

spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov do ich štatutárnych a kontrolných 

orgánov. 

 

Podľa § 17 ods. 5 písm. 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 predkladáme mestskému zastupiteľstvu návrh na schválenie 

vymenovanie Ing. Matúša Letka za člena predstavenstva CSO – BVS. 

 

 



Matúš
LETKO
Vyštudovaný vodohospodár s dlhoročnou odbornou
a obchodnou praxou, s technickým zázemím z oblasti vodného
hospodárstva a riadenia ľudí

Pracovné
skúsenosti

od 2016 Business Unit Manager

ACO Stavebné prvky, s.r.o.

manažér divízie odvodnenia budov pre
Slovenskú a Českú Republiku
vedenie obchodného tímu a tímu specifierov
business development
zodpovednosť za obchodnú stratégiu a obchodné
výsledky pre ČR a SR
zodpovednosť za kľúčových B2B partnerov,
developerov a investorov
vývoj nových produktov na úrovni ACO Goup (EU)
zodpovednosť za SWM (system water
management) a jeho využitie v praxi
cenotvorba, nastavenie obchodných podmienok
riadenie procesu reklamácií medzi obchodným
a výrobným tímom
komunikácia a nastavenie procesov s výrobnými
závodmi a produktovým oddelením

2008 - 2016 Specifier

ACO Stavebné prvky, s.r.o.

vedenie tímu specifierov
implementácia pozície do štruktúry firmy
vytvorenie partnerskej siete projektantov
a architektov v rámci celej SR
komunikácia s architektmi, projektantami
projektový manažment
produktový manažment pre SWM (system water
management)
prezentácia spoločnosti na odborných stavebných
konferenciách

STU Bratislava
Stavebná fakulta

Katedra zdravotného a
environmentálneho inžinierstva

Študijný program: vodné
stavby a vodné hospodárstvo

Téma diplomovej práce:
„Odvodňovacie žľaby
a vsakovacie objekty pre
zrážkové vody z povrchového
odtoku“

Gymnázium Gercenová,
Bratislava



Pracovné 
skúsenosti

2008  - 2007         Technický špecialista

ACO Stavebné prvky, s.r.o.

 technická podpora pre obchodný tím
 analýza projektov
 navrhovanie odvodňovacích riešení
 špecifikácia produktov

2007  - 2006         Recruiter

Peoples place, s.r.o.

Schopnosti

• komunikatívny
• lojálny
• zodpovedný
• vytrvalý
• zásadový
• empatický
• transparentný
• aktívny
• flexibilný
• pro-biznisová

orientácia

Záľuby

• šport
• umenie
• fotografia

Iné

• aktívny vodič
• B licencia

excel

powerpoint

word

AutoCad

navision

english

german

italian

1999 - 2000 Asistent predaja

Alpinus s.r.o.
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Zápisnica z výberového procesu na pozíciu Člen predstavenstva – CSO spoločnosti 

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. (BVS) 

 

Dňa 9.02.2022 o 13:00 hod. sa uskutočnilo verejné vypočutie uchádzačky a uchádzačov o 

pozíciu Člen / členky predstavenstva – CSO spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť 

a.s. (BVS) za účasti členov a členky výberovej komisie prostredníctvom aplikácie ZOOM 

vysielané na Facebookovej stránke Bratislava – hlavné mesto SR. 

 

Verejnému vypočutiu predchádzala neverejná časť 9.2.2022 v dopoludňajších hodinách. 

 

Priebeh vypočutia bol ovplyvnený aktuálnou epidemickou situáciou, preto sa uskutočnilo bez 

fyzickej účasti verejnosti. Vypočutie bolo vysielané naživo a verejnosť mohla klásť otázky 

prostredníctvom aplikácie sli.do. Vypočutia sa zúčastnili aj pozorovatelia z radov poslancov 

Mestského zastupiteľstva: Martin Vlačíky, Jozef Krupa. 

Rokovanie komisie viedol predseda výberovej komisie Ivan Peschl. 

Rokovania sa zúčastnili nasledovní členovia a členky komisie: 

1. Ivan Peschl 

2. Kamila Kudličková 

3. Peter Olajoš 

4. Martin Hala 

5. Martin Kuruc 

Výberová komisia dospela k nasledovným záverom: 

1. Celkovo bolo doručených v čase prijímania prihlášok 13 prihlášok na uvedenú 

pozíciu. Všetky prihlášky boli kompletné. Zoznam uchádzačov bol spolu so 

všetkými životopismi a motivačnými listami zaslaný členom komisie. Na 

rozhovory s personálnymi poradkyňami boli pozvaní piati uchádzači, ktorí po 

preštudovaní životopisov a motivačných listov, podľa výberovej komisie spĺňali 

požiadavky a zároveň očakávania mesta. 

2. Po vykonaní rozhovorov vytvorili personálne poradkyne osobné profily všetkých 

uchádzačov a poskytli ich spolu s návrhom bodového hodnotenia podľa 

poskytnutého vzoru výberovej komisii. Na vypočutie pred výberovou komisiou a 

verejnosťou boli pozvaní všetci piati uchádzači. Zoznam piatich uchádzačov bol 

zverejnený spolu s ich životopismi a návrhom obchodnej politiky pre roky 2022 - 

2024 na webstránke mesta Bratislava. 

3. Členovia výberovej komisie, pozorovatelia, gestor a tajomníčka boli oboznámení 

s etickým kódexom a rokovacím poriadkom a povinnosťou mlčanlivosti 

o skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli počas neverejnej časti výberového procesu, 

vrátane skutočností z poskytnutých materiálov, ktoré neboli zverejnené. 

4. Verejné vypočutie začalo vždy prezentáciou vízie obchodnej politiky organizácie 

podľa uchádzača v časovom rámci 15 minút, nasledovali otázky komisie (15 

minút) a otázky verejnosti (15 minút). 

5. Vypočutie prebiehalo bez fyzickej účasti verejnosti a bolo vysielané naživo na 

facebookovej stránke mesta. Verejnosť mohla klásť otázky prostredníctvom 

aplikácie sli.do.  



6. Pred komisiou a verejnosťou sa predstavili uchádzači v abecednom poradí, 

z ktorých všetci doručili včas potrebné návrhy obchodnej politiky organizácie pre 

roky 2022 - 2024 (ktoré boli zverejnené na web stránke mesta): 

I. Ing. Jana Lehocká 

II. Ing. Matúš Letko 

III. Mgr. Marian Madaj 

IV. Ing. Mário Slivka 

V. Ing. Róbert Stanke 

7. Otázky, ktoré sa verejnosť pýtala prostredníctvom 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 skončení výberového 

konania. 

8. Po zodpovedaní poslednej otázky od verejnosti voči abecedne poslednému 

uchádzačovi sa výberová komisia poďakovala všetkým zúčastneným a išla 

rokovať o uchádzačoch. 

9. Po diskusii a rokovaní členovia a členka výberovej komisie poskytli svoje 

jednotlivé hodnotenia na bodovacích hárkoch a vytvorilo sa poradie podľa 

priemerného hodnotenia všetkých členov a členky komisie. Gestor a predseda 

overili výpočet priemerného hodnotenia na základe poskytnutých hárkov. 

 Peschl Kudlíčková Hala Olajoš Kuruc Priemer 

Lehocká 55 69 60 59 67 62,0 

Letko 65 70,5 68 91 86 76,1 

Madaj 58 58 61 67 58 60,4 

Slivka 51 52 57 63 40 52,6 

Stanke 48 48 48 27 49 44,0 

10. Podľa bodového hodnotenia sa uchádzači umiestnili v nasledovnom poradí: 

I. Ing. Matúš Letko 

II. Ing. Jana Lehocká 

III. Mgr. Marian Madaj 

IV. Ing. Mario Slivka 

V. Ing. Róbert Stanke 

11. Následne komisia vytvorila poradie podľa  priemerného umiestnenia uchádzačov 

podľa individuálneho hodnotenia (nie priemerného hodnotenia) členov komisie. 

 Peschl Kudlíčková Hala Olajoš Kuruc Priemer 

Lehocká 3 2 3 4 2 2,8 

Letko 1 1 1 1 1 1,0 

Madaj 2 3 2 2 3 2,4 

Slivka 4 4 4 3 5 4,0 

Stanke 5 5 5 5 4 5 

12. Podľa individuálneho hodnotenia členov komisie sa uchádzači umiestnili 

v nasledovnom priemernom poradí: 

I. Ing. Matúš Letko 



II. Mgr. Marian Madaj 

III. Ing. Jana Lehocká 

IV. Ing. Mario Slivka 

V. Ing. Róbert Stanke 

13. Pravidlá Rokovacieho poriadku určujú, že ak je zhoda vo výsledku pri oboch 

hodnotiacich metódach, výberová komisia odporučí uchádzača podľa tohto 

zhodného výsledku. 

 

14. Výberová komisia na základe vyššie uvedeného poskytla odporúčanie 

primátorovi navrhnúť na mestskom zastupiteľstve Ing. Matúša Letka na 

pozíciu Člena predstavenstva CSO Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a.s. 

15. Výberová komisia hlasovala o tom, či poskytne primátorovi aj odporúčanie na 

uvedenú pozíciu na druhom mieste. Komisia jednohlasne rozhodla odporučiť 

primátorovi iba víťazného kandidáta na základe výsledku oboch hodnotiacich 

metód.  

 

V Bratislave dňa 09.02.2021 

 

Členovia komisie: Dátum: Podpis: 

Ivan Peschl 
 

09.02.2022 
Schválené online 

Kamila Kudličková 

 

09.02.2022 
Schválené online 

Peter Olajoš 

 

09.02.2022 
Schválené online 

Martin Hala 09.02.2022 
Schválené online 

Martin Kuruc 09.02.2022 
Schválené online 

 

Gestor: Dátum: Podpis: 

Martin Ševeček 
09.02.2022 

Schválené online 

Tajomníčka: Dátum: Podpis: 

Miroslava Grofiková 
09.02.2022 

v.r. 

 


