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NÁVRH  UZNESENIA 

 

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

A. schvaľuje 

vymenovanie Ing. Juraja Nyulassyho do funkcie predsedu predstavenstva – CEO v obchodnej 

spoločnosti Technické siete Bratislava, a.s., Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava – mestská časť 

Staré Mesto, IČO 54302102. 

 

 

B. poveruje 

 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy prijať rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti 

Technické siete Bratislava, a.s. pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia a vykonať schválenú 

zmenu podľa bodu A tohto uznesenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dôvodová správa 
 

Technické siete Bratislava, a.s. so sídlom: Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava – 

mestská časť Staré Mesto, IČO 54302102 (ďalej len „TSB“ alebo „spoločnosť“) je obchodnou 

spoločnosťou, ktorej je hlavné mesto SR Bratislava jediným akcionárom. 

 

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 predsedu predstavenstva – CEO spoločnosti. 

 

Do výberového konania na pozíciu predsedu predstavenstva – CEO – spoločnosti TSB bolo 

celkovo doručených 5 kompletných prihlášok. Na rozhovory s personálnymi poradkyňami boli 

pozvaní štyria uchádzači. Z procesných dôvodov bol po prerokovaní komisie vylúčený 1 uchádzač. 

Na neverejné a verejné vypočutie boli pozvaní 3 uchádzači: 1. Mgr. Mário Marko, Lic., 2. Mgr. 

Juraj Mikulášek, 3. Ing. Juraj Nyulassy. Neverejné a následne verejné (prostredníctvom 

facebookovej stránky mesta) vypočutie sa konalo dňa 22.04.2022. Na základe všetkých 

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

odporučila primátorovi navrhnúť na mestskom zastupiteľstve pána Ing. Juraja Nyulassyho za 

predsedu predstavenstva – CEO –TSB. 

 

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. 

 

Predseda predstavenstva - CEO bude pôsobiť na základe zmluvy o výkone funkcie predsedu 

predstavenstva, ktorú schvaľuje mesto ako akcionár (resp. valné zhromaždenie). Táto zmluva 

umožňuje flexibilnejšie nastavenie vzťahu medzi predsedom predstavenstva a spoločnosťou 

(vrátane flexibilného ukončenia pôsobenia predsedu predstavenstva v mestskej spoločnosti), je 

transparentná voči akcionárovi a riadne ním schválená. Zmluva o výkone funkcie predsedu 

predstavenstva bude uzatvorená na obdobie 12 mesiacov od zvolenia, s možnosťou prolongácie. 

 

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 vymenovanie Ing. 

Juraja Nyulassyho za predsedu predstavenstva – CEO spoločnosti TSB. 

 

 



PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

Juraj
Nyulassy

01.09.2019 – SÚČASNÉ ZAMESTNANIE

Vedúci Oddelenia osvetlenia, sietí a energetiky na Sekcii výstavby

Od 1.1.2021

Riadenie, koordinácia a implementácia projektov v oblasti energetiky a
energetickej efektívnosti

Spolupráca s rozpočtovými a príspevkovými organizáciami mesta a mestskými
podnikmi v oblasti energetiky

Koncepčná príprava rozvoja technickej infraštruktúry Hlavného mesta do roku
2030

Implementácia projektov v oblasti verejného osvetlenia a príprava koncepcie
zabezpečovania verejného osvetlenia

Vytváranie princípov a štandardov pre budovanie, rekonštrukciu a
modernizáciu verejného osvetlenia v Bratislave

Vedúci Referátu osvetlenia na Oddelení stavebných činností

1.3.2020 - 31.12.2020

Dohľad a manažment zabezpečovania verejného osvetlenia Bratislavy

Zvyšovanie úrovne komunikácie a riešenia podnetov, tvorba evidencie a
priorizácia v oblasti investícií

Spolupráca na príprave projektových zámerov revitalizácií verejných
priestranstiev

Riadenie a koordinácia projektovej prípravy investícií v oblasti verejného
osvetlenia

Samostatný odborný referent na Oddelení verejného obstarávania

1.9.2019 - 29.2.2020

Analýza súčasného stavu a príprava variantných možností komplexného
zabezpečovania verejného osvetlenia v Bratislave

Technická a metodická podpora v príprave a realizácii verejných obstarávaní v
oblasti verejného osvetlenia a energetiky

Príprava quick wins riešení v oblasti verejného osvetlenia a energetiky - pilotné
projekty, úspory na platbách za elektrickú energiu 480 000 EUR ročne

https://bratislava.sk/ / Primaciálne námestie 1, 814 99, Bratislava

06.2017 – 31.08.2019

Riadenie projektového tímu:

- pasportizácia a technicko-energetické audity miest a obcí

- projektová dokumentácia

rekonštrukcia verejného osvetlenia
nová výstavba verejného osvetlenia
bezpečné priechody pre chodcov
iluminácia, športoviská

- expertíza a svetelno-technické merania

- vypracovanie technicko-ekonomických smart city štúdii

- poradenstvo pre mestá a obce v oblasti verejného osvetlenia a zavádzania
smart služieb na infraštruktúre verejného osvetlenia

- účasť v komisiách pri procese verejného obstarávania

- odborný autorský dozor na stavbe

www.lightech.sk / Stará Vajnorská 90, 831 04, Bratislava, Slovensko

03.2015 – 06.2017

Smart city manager

Hlavné mesto SR Bratislava

Project manager

LIGHTECH, spol. s.r.o.

◦
◦
◦
◦
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VZDELÁVANIE A ODBORNÁ PRÍPRAVA

JAZYKOVÉ ZRUČNOSTI 
MATERINSKÝ(-É) JAZYK(Y)::  slovenčina 

ĎALŠÍ JAZYK:  

angličtina 

Počúvanie
C1

Čítanie
C1

Samostatný
ústny prejav

C1

Ústna
interakcia

C1

Písomný prejav
C1

DIGITÁLNE ZRUČNOSTI 
Microsoft Office ( Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft Powerpoint) /
AutoCAd /  DIALux 

PUBLIKÁCIE 

- vypracovanie svetelno-technických štúdii rekonštrukcií verejného osvetlenia
miest a obcí pre účely Výzvy KaHR-22VS-1501
- vypracovanie komplexných projektových dokumentácii rekonštrukcií
verejného osvetlenia

www.lightech.sk /  Kominárska 2-4, 831 04, Bratislava, Slovensko 

Junior Lighting Designer 
LIGHTECH, spol. s.r.o. 

2017 

Diplomová práca na tému Energetika v koncepcií smart cities na Slovensku

2015 

Bakalárska práca na tému Implementácia 3. energetického balíčka a jeho
dopad na tvorbu noriem

Odborná spôsobilosť - Elektrotechnik na riadenie činnosti
alebo na riadenie prevádzky 

Odborná spôsobilosť - Podnikanie v energetike - výroba,
prenos, distribúcia, dodávka elektriny a činnosť
organizátora krátkodobého trhu s elektrinou 

Inžinier - odbor Elektroenergetika 
Slovenská technická univerzita v Bratislave 

Bakalár - odbor Elektrotechnika 
Slovenská technická univerzita v Bratislave 

2021 https://manual.mib.sk/wp-content/uploads/2021/12/
MIB_Principy_a_standardy_verejneho_osvetlenia-nahlad.pdf 

Princípy a štandardy verejného osvetlenia 
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Zápisnica z výberového procesu na pozíciu Predsedu predstavenstva – CEO spoločnosti 

Technické siete Bratislava a.s. (TSB) 

 

Dňa 22.04.2022 o 13:00 hod. sa uskutočnilo verejné vypočutie uchádzačov o pozíciu 

Predsedu predstavenstva – CEO spoločnosti Technické siete Bratislava a.s. (TSB) za 

účasti členov a členky výberovej komisie prostredníctvom aplikácie ZOOM vysielané na 

Facebookovej stránke Bratislava – hlavné mesto SR. 

 

Verejnému vypočutiu predchádzala neverejná časť 22.4.2022 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.  

Rokovanie komisie viedol predseda výberovej komisie Peter Škodný 

Rokovania sa zúčastnili nasledovní členovia a členky komisie: 

1. Peter Škodný 

2. Marián Beladic 

3. Tomáš Gliviak 

4. Zuzana Vrbová 

5. Ján Hrčka 

Výberová komisia dospela k nasledovným záverom: 

1. Celkovo bolo doručených v čase prijímania prihlášok 5 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 štyria uchádzači, ktorí po 

preštudovaní životopisov podľa výberovej komisie spĺňali požiadavky a zároveň 

očakávania mesta. Z procesných dôvodov bol po prerokovaní komisie vylúčený 1 

uchádzač. Do užšieho výberu a teda na vypočutie pred výberovú komisiu 

a verejnosť boli pozvaní 3 uchádzači. 

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 výberovú komisiu a 

verejnosť boli pozvaní traja uchádzači. Zoznam všetkých uchádzačov bol 

zverejnený spolu s ich životopismi a vypracovanými zadaniami 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 sa konalo bez účasti člena komisie pána Jána Hrčku, ktorý sa ho 

nezúčastnil z dôvodu bezodkladných pracovných povinností. Verejné vypočutie 

začalo vždy prezentáciou vízie finančnej stratégie 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 a vypracované zadania ktoré boli 

zverejnené na web stránke mesta): 

I. Mgr. Mário Marko, Lic. 

II. Mgr. Juraj Mikulášek 

III. Ing. Juraj Nyulassy 

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 uchádzačom 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. 

 Škodný Gliviak Beladič Vrbová Hrčka Priemer 

Marko 46 9 35 42,5 10 28,5 

Mikulášek 74 36 54 50 20 46,8 

Nyulassy 89,5 89 77 83 42 76,1 

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

I. Ing. Juraj Nyulassy 

II. Mgr. Juraj Mikulášek 

III. Mgr. Mário Marko, Lic. 

11. Následne komisia vytvorila poradie podľa  priemerného umiestnenia uchádzačov 

podľa individuálneho hodnotenia (nie priemerného hodnotenia) členov komisie. 

 Škodný Gliviak Beladič Vrbová Hrčka Priemer 

Marko 3 3 3 3 3 3,0 

Mikulášek 2 2 2 2 2 2,0 

Nyulassy 1 1 1 1 1 1,0 

12. Podľa individuálneho hodnotenia členov komisie sa uchádzači umiestnili 

v nasledovnom priemernom poradí: 

I. Ing. Juraj Nyulassy 

II. Mgr. Juraj Mikulášek 

III. Mgr. Mário Marko, Lic. 



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 pána Juraja Nyulassyho  

na pozíciu Predsedu predstavenstva CEO Technické siete Bratislava a.s. 

a odporúča 12 mesačnú skúšobnú dobu a zabezpečenie senior coachingu pre 

neštandardné kritické situácie. Komisia rozhodla v pomere hlasov 4:1. Za 

návrh hlasovali všetci členovia komisie s výnimkou pána Hrčku, ktorý bol 

proti. 

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

uvedenú pozíciu na druhom mieste. Komisia rozhodla jednohlasne neodporučiť 

primátorovi kandidáta na druhom mieste na základe výsledku oboch hodnotiacich 

metód.  

 

V Bratislave dňa 22.04.2022 

 

Členovia komisie: Dátum: Podpis: 

Peter Škodný 
 

22.04.2022 
Schválené online 

Marián Beladic 
22.04.2022 

Schválené online 

Tomáš Gliviak 

 

22.04.2022 
Schválené online 

Zuzana Vrbová 22.04.2022 
Schválené online 

Ján Hrčka 22.04.2022 
Nevyjadril sa, bez udania dôvodu. 

 

Gestor: Dátum: Podpis: 

Martin Ševeček 
22.04.2022 

Schválené online 

Tajomníčka: Dátum: Podpis: 

Miroslava Grofiková 
22.04.2022 

v.r. 

 


