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Dôvodová správa

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.

S riaditeľkou rozpočtovej organizácie Dom tretieho veku Polereckého 2, 851 04 Bratislava, PhDr. 
Mgr. Danielou Palúchovou, PhD., MPH bol ku dňu 08.04.2022 rozviazaný pracovný pomer Dohodou 
o skončení pracovného pomeru. Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy uznesením č. 1181/2022, časť B zo dňa 07. 04. 2022 poverilo vedením rozpočtovej 
organizácie Dom tretieho veku, Polereckého 2, 851 04 Bratislava, PhDr. Zuzanu Klimovskú počnúc 
dňom 07. 04. 2022, do dňa vymenovania nového riaditeľa/riaditeľky tejto organizácie.

Dňa 25.04.2022 bolo zriaďovateľom vyhlásené dvojkolové výberové konanie na obsadenie funkcie 
riaditeľa/riaditeľky Dom tretieho veku, Polereckého 2, 851 04 Bratislava. Súčasťou inzerátu bolo aj 
zadanie do prvého kola výberového konania na vypracovanie projektu: „Ďalšie smerovanie zariadenia 
sociálnych služieb Dom tretieho veku, Polereckého 3241/2, 851 04 Petržalka a skvalitňovanie jeho 
činnosti pri racionálnom čerpaní dostupných finančných zdrojov“.

V stanovenom termíne 12.05.2022 na predkladanie žiadostí o zaradenie do výberového konania bolo 
zriaďovateľovi doručených 7 žiadostí. Po posúdení podkladov boli do 1. kola pohovorov, ktoré sa 
uskutočnilo dňa 19.05. 2022, pozvaní piati kandidáti z ktorých jeden sa ospravedlnil zo zdravotných 
dôvodov.

Komisia v zložení:
- Mag. Martina Rothová (Oddelenie ľudských zdrojov)
- Mgr. Táňa Sedláková, PhD. (Sekcia sociálnych vecí)
- MUDr. Dana Čahojová (Komisia sociálnych vecí a rozvoja bývania)
- Mgr. Lýdia Brichtová, PhD. (Socioforum)
- PhDr. Zuzana Klimovská (Dom tretieho veku)
- PhDr. Mgr. Branislava Belanová (Domov jesene života)

v 1. kole výberového konaiúa posudzovala odborné, manažérske a praktické zručnosti. Výberové 
konanie obsahovalo okrem praktických úloh aj doplňujúce otázky so zameraním na tieto 
kompetencie: manažérske zručnosti, finančné kompetencie, potenciál viesť ľudí a krízovo riadiť 
zariadenie, integritu záujemcov, odbornú stránku a potenciál viesť a rozvíjať zariadenie, legislatívnu 
odbornosť.

Po vypočutí kandidátov výberová komisia určila ich poradie a rozhodla, že prvým dvom kandidátom 
doručí modelové úlohy. Po odovzdaní vypracovaného prípadového zadania v stanovenom termíne sa 
dňa 24.05.2022 uskutočnilo 2. kolo výberového konania.

Na základe vyhodnotenia 2. kola výberového konania, osobných pohovorov a predložených 
prípadových zadaní výberová komisia zhodnotila, že výberové konanie bolo úspešné a jednohlasne 
vyhlásila za úspešnú kandidátku Mgr. Zuzanu Bartovičovú.



Výberová komisia preto odporučila primátorovi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
predložiť Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy návrh na 
menovanie do funkcie riaditeľky zariadenia pre seniorov Dom tretieho veku, Polereckého 2, 851 04 
Bratislava, Mgr. Zuzanu Bartovičovú, s účinnosťou od 01.09.2022.

Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 325/2022 zo dňa 09. 06. 2022 
Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného 
mesta SR Bratislavy prerokovať Návrh na vymenovanie riaditeľky rozpočtovej organizácie 
Dom tretieho veku, Polereckého 2, 85104 Bratislava.



KOMISIA SOCIÁLNYCH VECI, 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 08.06.2022

K bodu 3:
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál Návrh na vymenovanie riaditeľky rozpočtovej 
organizácie Dom tretieho veku, Polereckého 2, 851 04 Bratislava, ktorý predložil Ing. arch. Matúš 
Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy.

Uznesenie:
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 schváliť návrh na menovanie Mgr. Zuzany 
Bartovičovej do funkcie riaditeľky rozpočtovej organizácie Dom tretieho veku, Polereckého 2, 851 
04 Bratislava, IČO: 30842344 dňom 1. septembra 2022.

Hlasovanie:
prítomní: 4 za: 4 proti: O zdržali sa: O

Za správnosť opisu: Ing. Karol Horvát 
V Bratislave 09.06.2022



PROFESIJNÝ ŠTRUKTÚROVANÝ ŽIVOTOPIS

M EN O  A PR IE Z V IS K O , titu l: Z uzana  B artov ičová, M gr.

B Y D LISK O : Sereď , PSČ; 926 01
T E L E FÓ N :

E-M A IL:

V ZD ELA N IE:

- F ilozofická faku lta  U K  v B ratislave, odbor Pedagogika-O šetrovateľst-vo, od 1987 do 1994 
(dva roky sonT m ala p rerušené  štúdium  z dôvodu m aterskej dovolenky), štúdium  ukončené 
štátnym i záverečným i skúškam i z  pedagogiky a o šetrovateľstva

- S tredná zdravo tn ícka  škola v T rnave, odbor Z dravotná sestra, od 1983 do  1987, štúdium  
ukončené m aturitnou skúškou

Ď alšie vzdelávacie  ak tiv ity :

- I. kvalifikačná sk ú šk a , lei abso lvovan ím  som dosiah la  vyššiu odbornosť v ob lasti
pedagog ického  pôsoben ia  na Stred, zdravot. škole 

d á tu m  v y k o n a n ia  skúšlcy : 20. ok tóber 1997
v z d e lá v a c ia  in š ti tú c ia :  In štitú t pre ď alšie  vzdelávan ie  pracovníkov  v zd ravo tn íctve,

B ratislava

- O svedčen ie  o vykonan í odb. skúškv sprostredkovateľa  starobného dôchodkového  sporenia.
abso lvovan ím  Školenia a záverečnej skúšky som  získa la  spôsob ilo sť  
p racovať vo finančnej oblasti týkajúcej sa starobného  dôchodkového 
spo ren ia

d á tu m  v y k o n a n ia  skúšlcy: 7. ok tóber 2004 
v z d e láv ac ia  in š ti tú c ia :  Ú rad  pre finančný trh, B ratislava

- O verovan ie  osob itných  kvalifikačných  p redpok ladov , abso lvovaním  odborného  výcviku
a skúšky  som  sp ln ila  zákonnú pov innosť riad iaceho  p racovníka 
v zariaden í sociálnych služieb 

d á tu m  v y k o n a n ia  sk ú šk y : 9. novem ber 2004
v z d e lá v a c ia  in š ti tú c ia :  M in isterstvo  práce, soc. vecí a  rodiny, B ratislava

- O dborná spôsob ilosť  v ob lasti verejného  obstarávan ia  tovarov, služieb  a  p rác , abso lvovaním
ško len ia  a záverečnej skúšky som  sa sta la  odborne  spôsob ilou  
osobou v oblasti verejného  obstarávan ia  

d á tu m  v y k o n a n ia  sk ú šk y : 7. jú n  2005
v z d e lá v a c ia  in š ti tú c ia : Ú rad pre verejné obstarávanie, B ratislava

V ýcvik  m anažérskych  zručností — určený na zvýšenie  riadiacich  kom petencií riad iteľov
organizácií 

d á tu m  v y k o n a n ia  skúšlcy : 26 .11.2009
v zd e láv ac ia  in š ti tú c ia : H arm onické vzťahy, O bč. Združ, pre podporu kom unikácie

a upevňovania  vzťahov, M odra - H arm ónia

V ýcvik zv ládania  náročných pracovných situácií - určený pre riad iteľov  o rgan izácií 
d á tu m  v y k o n a n ia  sk ú šk y : 6 .5 .2009
v z d e lá v a c ia  in š ti tú c ia :  U n iv erz ita  K onštan tína  F ilozofa v N itre



• Vzdelávací tréning v oblasti problematiky obchodovania s ľud îni. získaním certifikátu som 
nadobudla vedomosti o praktikách a úskaliach, ktoré ohrozujú 
občanov počas migrácie obyvateľstva 

dátum vykonania skúšky: 12.9.2012 
vzdelávacia inštitúcia: Ministerstvo vnútra SR, Bratislava

- Kvalifikačné specializačné štúdium -  „Ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii”, získaním 
certifikátu som sa stala kvalifikovanou sestrou-špecialistkou v oblasti 
psychiatrického ošetrovateľstva 

dátum vykonania skúšky: 2 í . 10.2014
vzdelávacia inštitúcia: Slovenská zdravotnícka univerzita, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych 

odborných štúdií, Bratislava

- Seminár o aplikácii ľudských práv: ,XUDSKÉ PRÁVA fako na toV‘. Jeho absolvovaním som 
dosiahla väčší prehľad a odbornosť v oblasti dodržiavania ľudských práv pri poskytovaní sociálnych 
služieb

dátum vzdelávacej aktivity: 16.11.2018 
vzdelávacia inštitúcia; Ministerstvo spravodlivosti SR

- Osvedčenie o absolvovaní seminára: ..Odboniá príprava a metodická podpora Doskvtovateľov 
v národnom proiekte KVALITA SOCIÁLMYCH SLUŽIEB“. Jej absolvovaním som dosiahla väčší 
prehľad a odbornosť v oblasti poskytovania sociálnych služieb aj v základných atribútoch 
poskytovania kvalitnej sociálnej služby 
dátum vzdelávacej aktivity: 11.02.2020-12.02.2020
vzdelávacia inštitúcia: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, 

Bratislava

PRAX:

Centrum sociálnvch služieb -  LÚČ. Považská Bystrica, od 01.04.2019, stále trvá, = 2,5 roka 
pracovná pozícia: riaditeľka
pracovná náplň: ako riaditeľka zariadenia som zodpovedná za celý chod CSS -  LÚČ. Riadim 
20 zamestnancov a zodpovedám za starostlivosť 22 klientov. Mojou najhlavnejšou úlohou 
mala byť transformácia zariadenia, ktoré sídlilo v budove bývalého kláštora. Tento proces bol 
však zmarený presťahovaním sa Považskej Bystrice. Garantujem dodržiavanie ľudských práv 
v oblasti starostlivosti o klienta, zabezpečujem vzdelávanie zamestnancov, dohliadam na 
proces aktivizácie klientov s cieľom nácviku sebaobsluhy a nácviku základných sociálnych 
zručností a dohliadam na to, aby každá činnosť aj rozhodnutia boli v najlepšom záujem 
klienta.
Dôvodom na pomýšľanie ukončiť tento pracovný pomer je presťahovanie zariadenia 
z Pruského do Považskej Bystrice.

Viem komunikovať s ľud‘mi, viem ich motivovať k dosahovaniu daných cieľov a viem sa 
s každým dohodnúť. Som akčná a potrebujem byť v neustálom kolobehu vybavovania 
rôznych záležitostí.

Domov sociálnvch služieb prof. Karola Matulava. Bratislava, od 01.07.2017 do 31.03.2019 = 
takmer 2 roky
pracovná pozícia: vedúca úseku zdravotnej starostlivosti
pracovná náplň: riadenie tímu zdravotníckych pracovníkov a opatrovateľov, ktorí poskytujú 
komplexnú ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť klientom. Zodpovednosť za úspechy, 
ale aj za neúspechy úseku zdravotnej starostlivosti, zodpovednosť za nerušený chod úseku



zdravotnej starostlivosti, riešenie rôznych každodenných problémov, zabezpečovanie služieb, 
zarad'ovanie zdravotníckych pracovníkov do platových tried a stupňov....
Prac.pomer som ukončila z dôvodu náročného dochádzania do Bratislavy. Cestovanie na 
druhý koniec Bratislavy bolo naozaj nad moje ľudské sily.

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela v Pezinku, od 1.11.2012 do 30.06.2017 = 4,5 roka 
pracovná pozícia: sestra
pracovná náplň; poskytovanie komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti, výchova a vzdelávanie 
pacientov v oblasti abstinencie alkoholu a omamných látok, komunikácia s pacientami a poskytovanie 
psychickej podpory

Fakultná nemocnica Trnava. Metabolická JIS. od 1.12.2016 do 31.12.2016 = jeden mesiac 
pracovná pozícia: sestra
pracovná náplň: poskytovanie intenzívnej komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti pacientom so 
zlyhávajúcimi metabolickými funkciami
Tu som bola len jeden mesiac. Skúsila som aj túto prácu, ale zvládla by som naďalej v nej pokračovať 
len na polovičný úväzok, čo mi nebolo umožnené, preto som pracovný pomer po mesiaci ukončila. 
Práca tu bola nevýslovne náročná fyzicky aj psychicky.

Centrum voľného času Štúrovo, od 1.7.2014 do 30.09.2015 = vyše 1 roka 
pracovná pozícia: riaditeľka 
pracovná náplň:
CVČ je  samostatným právnym subjektom, ktorý zriaďuje mesto Štúrovo, ako svoju rozpočtoví! 
organizáciu. Bola som zodpovedná za celý chod zariadenia. Riadila som 15 zamestnancov 
a zodpovedala som za 300 detí, ktoré navštevovali CVČ v rámci mimoškolských aktivít. Bola som 
vystavená rôznym záťažovým situáciám zo strany verejnosti, zo strany zriaďovateľa, aj z vnútra CVČ. 
Náročné bolo hlavne sa zorientovať v zložitosti vzťahov v prostredí, kde žijú súčasne dve národnosti 
a veľmi obozretne pristupovať k rozhodnutiam tak, aby neboli dotknuté záujmy ani slovenskej, ani 
maďarskej časti spoločnosti.
Mojou úlohou bolo zvyšovať počty aktívnych návštevníkov CVČ a vymyslieť zaujímavé aktivity, 
ktoré pritiahnu deti, mládež a verejnosť. Ďalej som musela sledovať rozpočet, plniť plán finančných 
príjmov do CVČ a následne zariadenie zvelaďovať. Hoci som pôsobila v tomto zariadení len jeden 
rok, podarilo sa mi zrealizovať mnoho pozitívnych zmien. Na základe mojich počitateľných, 
hmatateľných a viditeľných výsledkov práce hodnotím tento rok ako jeden z najplodnejších rokov 
v mojej profesionálnej kariére. Bola som snaživá a akčná, vedela som ľudí motivovať, bola som 
lojálna voči zriaďovateľovi, vedela som marketingovými aktivitami a aj vďaka dobrým vzťahom 
s rôznymi sponzormi, napĺňať finančné potreby CVČ.
V priebehu krátkeho času sa mi podarilo zvýšiť počet detí z 200 na 300, ďalej sa mi podarilo vďaka 
sponzoringu inovovať priestory CVČ a tak prilákať ďalších členov. Podarilo sa mi zriadiť kuchyňu, 
kompletne vybavenú spotrebičmi, bez použitia financií z rozpočtu. Podarilo sa mi otvoriť ďalšie 
atraktívne krúžky, ktoré predtým v CVČ neboli a tým urobiť ponuku omnoho pestrejšiu a 
zaujímavejšiu. Výsledkom toho všetkého boli zvýšené príjmy zariadenia zhodnotená budova 
a obohatený rozpočet zariadenia.
Dôvodom ukončenia tohto prac.pomeru a vzdania sa funkcie riaditeľky boli neprimerané útoky na 
moju osobu a rôzne neoprávnené urážky, ktoré sa začali po vymenovaní nového p. primátora do 
funkcie. Až nové výberové konanie na funkciu riaditeľky CVČ, (ktoré bolo vypísané po mojom 
odchode a jeho výsledok -  úspešná kandidátka blízka novému p.primátorovi,) ukázalo, čo bolo 
pravým cieľom neoprávnených útokov na moju osobu.....

Obč. združenie ..Macko-Uško'* v Trnave, od júna 2010, táto funkcia a činnosť stále pretrváva 
pracovná pozícia; predsedníčka
pracovná náplň: riadenie a organizácia rôznych kultúrnych, spoločensko-vedných, výstavných, 
galerijných a rekondičných voľnočasových aktivít pre deti a mládež a pre širokú verejnosť. 
Najvýznamnejšie sme sa zapísali do povedomia Trnavčanov realizáciou divadelných predstavení na 
veľmi vysokej úrovni, ktoré praktizujeme v Smolenickom zámku pre širokú verejnosť a aj



v Trnavskom divadle. Popri divadelných predstaveniach sme súbežne realizovali aj výstavu detských 
výtvarných prác a výstavu fotografií. Taktiež sa venujeme rôznym rekondičným pobytom detí a 
mládeže a športovým súťažiam. V decembri 2013 sme zrealizovali unikátnu medovníkovú výstavu, 
ktorá niesla názov „Za siedmimi horami je  krajina z medovníka“ . Talentovaná mládež pod vedením 
odborníka tvorila, modelovala, piekla a zdobila naozajstné perníky, z ktorých potom vyskladali 
jedinečnú, prekrásnu výstavu, vytvorenú len a len z prírodných a ekologických surovín. Ďalšou našou 
víziou je vytvorenie detskej galérie. Mojou úlohou je všetko organizačne zabezpečiť a zabezpečiť aj 
dostatok financií na každé podujatie. Najmä divadelné vystúpenia, ktoré vyžadujú aj technické 
zabezpečenie, ako ozvučenie, svetelné efekty, kostýmy a výpravu, spojené s pohostením hostí, sú dosť 
finančne náročné.
Každá vydarená akcia ma napĺňa a nabáda k organizovaniu ďalšej.

VaV agentúra Prešov, od roku 2010 do roku 2018 = 8 rokov 
pracovná pozícia: lektorka
pracovná náplň: výuka predmetov v oblasti opatrovateľstva. Učím v kurzoch, ktoré agentúra otvorí 
a realizuje v rôznych mestách na Slovensku. Učila som predmety ako „opatrovateťstvo“, „prvá 
pomoc“, „základy kliniky chorôb“, „geriatrické opatrovateľstvo“.

Detsky domov v Trnave, od 18. februára 2013 do 31.8.2013 = ďalší 0,5 roka v DeD 
pracovná pozícia: vychovávateľka
pracovná náplň: komplexná starostlivosť o zverené deti v samostatnej skupine, po stránke 
pedagogickej, zdravotnej, psychickej aj sociálnej. Odborné poradenstvo rodinným príslušníkom detí 
umiestnených do DeD.

Detsky domov v Trnave, od 1.2.2001 do 18.2.2013 = 12 rokov 
pracovná pozícia: riaditeľka
pracovná náplň: pracovala som 12 rokov na pozícii „riaditelka Detského domova“. Bola som 
zodpovedná za celý chod zariadenia. Riadila som 60 zamestnancov a zodpovedala za 90 detí. Úspešne 
som dosahovala ciele vyplývajúce z celoštátnej koncepcie, ako transformácia Detského domova na 
rodinný typ, zvyšovanie počtu profesionálnych rodín, zvyšovanie úrovne starostlivosti o zverené deti... 
Bola som vystavovaná častým zmenám, na ktoré bolo treba promptne reagovať. Spoločnými silami a 
hlavne s dobrým tímom spolupracovníkov, sme zvládali aj náročnejšie situácie.

- Domov sociálnvch služieb v Zavare. od 1.5.2008 do 30.11.2011 = 3,5 roka 
pracovná pozícia: zdravotná sestra
pracovná náplň: poskytovanie komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti, výchova a vzdelávanie 
pacientov v oblasti abstinencie alkoholu a omamných látok, komunikácia s pacientami a poskytovanie 
psychickej podpory

Stredná zdravotnícka škola v Trnave^od 1.septembra 1992 do 31. januára 2001 = vyše 8 rokov 
pracovná pozícia: učiteľka odborných predmetov
pracovná náplň: takmer 10 rokov som sa v pozícii odbornej učiteľky pohybovala so študentaini 

a viedla študentov k maturite v oblasti chirurgických, intemistických a neurologických pracovísk 
Nemocnice v Trnave. Na uvedených pracoviskách bola realizovaná aj moja prax. V škole som učila 
zároveň rôzne ošetrovateľské predmety, potrebné k zvládnutiu komplexného ošetrovateľského 
vzdelania, ukončeného maturitnou skúškou.

INE SCHOPNOSTI A ZNALOSTI:

- Vodičský preukaz typu B 
dátum vykonania skúšky: 6. december 1994 
vzdelávacia inštitúcia: Autoškola „Fridrich“, v Trnave



- ICurz strojopisu a administratívy 
dátum  vykonania skúšky: 31. máj 1996 
vzdelávacia inštitúcia: Dom kultúry Sereď

- Kurz jednoduchého účtovníctva 
dátum  vykonania skúšky: apríl 2001 
vzdelávacia inštitúcia: Dom kultúry Sereď

- Kurz práce na počítači a práca s internetom 
dátum  vykonania skúšlcy: február 2002 
vzdelávacia inštitúcia: Akadémia vzdelávania, Trnava

AN J -  úroveň -  začiatočníčka
Absolvovala som 2 semestre štúdia Anglického jazyka na Štátnej jazykovej škole, Palisády,
Bratislava.
Momentálne sa vzdelávam v kurze anglického jazyka v CITY corp, s.r.o., v Bratislave.

VOĽNÝ ČAS: ... viac-menej nemám....
Ale, v čase dovolenky sa vo voľnom čase venujem čítaniu, počúvaniu hudby, ručným prácam, taktiež 
mám rada prechádzky po prírode. Za veľmi dôležité považujem upevňovanie rodinných 
a príbuzenských vzťahov, pretože nachádzať oporu a zázemie vo svojej rodine je  podľa mňa, okrem 
zdravia, to najdôležitejšie.

Referencie o mne môže poskytnúť:

riaditeľka Zariadenia sociálnych služieb v Plaveckom Podhradí, Ing. Edita Kruzslíková -  
tel.č.: 0903 421 219

vysokoškolský pedagóg, vedúci katediy špeciálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislave, Doc. PhDr. Albín Škoviera, PhD. -  tel.č.: 0903 174 571

poslanec mestského zastupiteľstva v Štúrove, zástupca ZŠ v Štúrove, predseda Rady školy pri 
CVČ v Štúrove, Mgr. Miroslav Chalmovský -  tel.č,: 0907 590 468

vedúca Odboru sociálno-právnej ochrany detí, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 
v Trnave, Mgr. Alena Keléšiová -  00421 33 244 O 600

‘̂ g r .  Zuzana Bartovičová

V Seredi, dňa 06, 05. 2022
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