
        

  MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DÚBRAVKA 
                                                    Žatevná 2,  844 02  Bratislava 

__________________________________________________________________________________ 

Zápisnica 
z výberového konania na obsadenie funkcie vedúceho oddelenia kultúry Miestneho 

úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 
Dátum a spôsob vyhlásenia výberového konania: Výberové konanie bolo vyhlásené  

19.1.2023. Spôsob vyhlásenia výberového konania:  webové sídlo mestskej časti Bratislava-

Dúbravka. Dátum a miesto konania: 20.3.2023 o 8.30 h v budove Miestneho úradu mestskej 

časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava. Kariérová pozícia obsadzovaná 

výberovým konaním: Výberové konanie bolo vyhlásené na obsadenie funkcie vedúceho 

oddelenia kultúry Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 

Členovia výberovej komisie:  

Predseda:   

RNDr. Martin Zaťovič – starosta mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

Členovia:   

Ing. Vladimír Grežo  expert hl. mesta SR Bratislavy 

Pavel Jančovič – poslanec miestneho zastupiteľstva m.č. Bratislava-Dúbravka  

Mgr. Barbora Besedičová – vedúca referátu kultúry m.č. Bratislava-Záhorská Bystrica  

Beáta Miškolciová  - vedúca referátu kultúry obce Vysoká pri Morave 

Ľubo Horák – člen hudobnej skupiny Polemic 

PhDr. Monika Procházková - referát obchodu a podnikateľských aktivít Miestneho úradu 

mestskej časti Bratislava-Dúbravka.  

 

Prísediaci :   

Katarána Gavalcová    

Mgr. Ľubomír Navrátil         

 

Výberového konania sa zúčastnili uchádzači:  

Mgr. Art. Maroš Baláž   

Martin Ginič 

Ing. Eva Jíchová PhD. 



Mgr. Marta Morvicová  

Mgr. Beáta Vaculová 

 

Výberového konania sa nezúčastnili : 

Lydia Deglovič – ospravedlnila sa 

  

Obálky s prihláškami a požadovanými dokladmi uchádzačov boli otvorené 10.3.2023 na 

Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Dúbravka (zasadačka).  

Stanovené kritériá hodnotenia: mestská časť prijala na stretnutí k organizácii výberového 

konania stanovené kritériá hodnotenia – prezentácia vlastnej koncepcie rozvoja oddelenia, 

otázky členov komisie  uchádzačovi. Na hodnotení a sčítaní hlasovacích lístkov bola menovaná 

sedemčlenná komisia – RNDr. Martin Zaťovič, Ing. Vladimír Grežo, Pavel Jančovič, Mgr. 

Barbora Besedičová, Beáta Miškolciová, Ľubo Horák, PhDr. Monika Procházková. 

Priebeh výberového konania: Výberové konanie prebiehalo prezentáciou vlastnej koncepcie 

rozvoja oddelenia kultúry. Členovia komisie po prezentácii kládli uchádzačom otázky. Po 

prezentácii a otázkach nasledovalo hodnotenie uchádzačov.  

 

Výberová komisia po vyhodnotení výsledkov výberového konania nevybrala žiadneho z 

uchádzačov na obsadzované miesto vedúceho zamestnanca oddelenia kultury, pretože žiaden z 

uchádzačov nevyhovel ustanoveným podmienkam.                                                            

 

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: .............. 

Počet platných hlasovacích lístkov: .............. 

Počet neplatných hlasovacích lístkov: ............ 

Zdržal sa hlasovania: ........... 

 

Po sčítaní hlasov a vyhodnotení výsledkov výberového konania zostavila výberová komisia 

poradie uchádzačov nasledovne, počet hlasov: 

1.                                                            ............. 

2.                                                            ............. 

3.                                                            ............. 

4.                                                            ............. 

5.                                                            ............. 

  



 

Výberová komisia: 

1. RNDr. Martin Zaťovič              …………………………. 

2. Ing. Vladimír Grežo,           …………………………. 

3. Pavel Jančovič                          …………………………. 

4. Mgr. Barbora Besedičová        …………………………. 

5. Beáta Miškolciová                    …………………………. 

6. Ľubo Horák                               ………………………….  

7. PhDr. Monika Procházková      …………………………. 

 

 

Prílohy: zápisnica z otvárania obálok, prezenčné listiny, vyhlásenie o ochrane osobných údajov 

 

Bratislava : 20.3. 2023 

 

Zápisnicu vyhotovil:  Jana Lattacherová  
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