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Návrh uznesenia 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

berie na vedomie 

informáciu o výberovom konaní na obsadenie miesta riaditeľa rozpočtovej organizácie 
Seniorcentrum Staré Mesto. 



Dôvodová správa 

Vzhľadom k ukončeniu pracovného pomeru s doterajšou riaditeľkou Seniorcentra Staré 
Mesto k 4.1.2014, mestská časť Bratislava-Staré Mesto podľa § 5 zákona č.55212003 Z. z. 
o výkone práce vo verejnom záujme vyhlásila výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa 
rozpočtovej organizácie Seniorcetrum Staré Mesto na Podjavorinskej č. 6, Bratislava. Starostka 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto svojim Rozhodnutím č. 57/2013 zo dňa 15.11.2013 
zriadila komisiu na výber riaditeľa rozpočtovej organizácie Seniorcentra Staré Mesto v zložení: 

1. Mgr. Kamil Homoľa - prednosta miestneho úradu 
2. Ing. Ján Krta - zástupca starostky mestskej časti 
3. RNDr. Mário Ležovič, PhD. MľH - poslanec mestskej časti 
4. MUDr. Marek Čambal, PhD. - poslanec mestskej časti 
5. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. - poslankyňa mestskej časti 

Do výberového konania na riaditeľa rozpočtovej organizácie Seniorcentrum Staré Mesto 
sa prihlásilo 9 uchádzačov, z ktorých 2 boli vylúčení z dôvodu nesplnenia kvalifikačných 
predpokladov uvedených vo výberovom konaní. Uchádzači, postupujúci do druhého kola boli 
prizvaní na výberové konanie, ktoré sa uskutočnilo formou osobného pohovoru s členmi 
komisie. 

Vychádzajúc z osobného pohovoru s jednotlivými uchádzačmi, v ktorom členov 

výberovej komisie oboznámili so svojimi pracovnými a profesijnými skúsenosťami ako aj 
zodpovedania na odborné otázky voblasti fungovania sociálnych služieb, sociálnej pomoci, 
terénnej opatrovateľskej služby, riadenia rozpočtovej organizácie, zostavenia rozpočtu a pod., 
komisia rozhodla, že do tretieho kola postúpili 2 uchádzači. 

Výberová komisia na stretnutí 4.12.2013 neodporučila starostke žiadneho kandidáta 
nakoľko obaja získali 2 hlasy, 1 člen komisie sa zdržal hlasovania. 

V zhl'adom na uvedené skutočnosti starostka mestskej časti rozhodla o opakovani 
výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa rozpočtovej organizácie Seniorcetrum Staré 
Mesto. 


