
 

 

 

 

 

Zápisnica 

 

z výberového konania na obsadenie pracovnej pozície s názvom : 

 

„ „Riaditeľ Kancelárie generálneho riaditeľa  

s miestom práce Búdková 36, 91715 Bratislava“ 

 

ktoré sa konalo dňa 22.10.2022 a 25.10. 2022  v budove GR SPF, Búdková 36, 

91715 Bratislava. 

 

 

Výberové konanie bolo vyhlásené dňa 21.9.2022 zverejnením informácie o 

výberovom konaní na webovej aj facebookovej stránke SPF a na pracovnom portáli 

www.profesia.sk. Termín na doručenie prihlášok bol do 13.10.2022 (vrátane). 

 
 

Prítomní členovia/ členky výberovej komisie : 

 

Meno a priezvisko, funkcia 

 

1. Mgr. Ľubica Solárová         - predseda, vedúca oddelenia vzdelávania a benefitov 

2. JUDr. Adriana Muráňová   - člen , štatutár SPF 

3. Ing. Soňa Ondrušková        - člen, riaditeľka Odboru Compliance a boja  

                                                  s korupciou 

4. Ing. Zuzana Berčíková       - člen, zástupca riaditeľa kancelárie generálneho  

                                                  riaditeľa 

5. Mgr. Vladimír Spišák         - člen, samostatný odborný referent Odbor nájmov, 

                                                  zástupca ZV OZ 

 

Koordinátorkou výberového konania bola Mgr. Ľubica Solárová, ktorá organizačne 

zabezpečila prípravu a realizáciu výberového konania. 
 

Celkovo sa do výberového konania prihlásilo 27 uchádzačov, z toho kompletných 

prihlášok do výberového konania, ktoré obsahovali všetky požadované dokumenty, 

bolo 11. 

 

 

 

 

http://www.profesia.sk/


 

 

 

 

Priebeh výberového konania : 

 

Už pred uskutočnením samotného pohovoru výberová komisia posudzovala 

materiály poskytnuté uchádzačmi (životopis, motivačný list, doklady o vzdelaní)  

Po posúdení predložených materiálov členovia komisie vybrali 6 kandidátov, ktorí 

boli následne pozvaní na osobný pohovor. 

 

Zoznam pozvaných uchádzačov :  

Tomáš Jacko, PhD 

Mário Marko, Mgr. 

Katarína Szabová, Mgr. 

Jana Lehocká, Ing. 

RNDr. Mário Ležovič, PhD.  

PhDr. Róbert Široký 

 

Výberového konania sa zúčastnili: 
 

22.10.2022 

Tomáš Jacko, PhD. 

Mário Marko, Mgr.   

25.10.2022 

Katarína Szabová, Mgr,  

RNDr. Mário Ležovič, PhD.   

PhDr. Róbert Široký  

 

Výberového konania sa nezúčastnila: 

Jana Lehocká, Ing.,  

 

Výberové konanie formou osobného pohovoru prebiehalo s každým uchádzačom / 

uchádzačkou samostatne podľa nasledovného programu : 

 

1. Otvorenie, predstavenie členov/ členiek výberovej komisie 

2. Oboznámenie jednotlivých účastníkov výberového konania  

    s priebehom procesu výberového konania  

3. Osobná prezentácia účastníkov výberového konania 

4. Kladenie otázok a diskusia s uchádzačom za účelom posúdenia jeho odborných aj   

    osobnostných predpokladov pre vykonávanie funkcie riaditeľa KGR 

4. Zhodnotenie výsledkov výberového konania, určenie poradia zúčastnených  

    uchádzačov 

 



 

 

 

Všetci členovia/ členky výberovej komisie vylúčili akýkoľvek konflikt záujmov, 

najmä možnú zaujatosť, ktorá by mohla ohroziť nestranné a objektívne rozhodovanie 

výberovej komisie, čo potvrdili čestnými vyhláseniami .  

 

Po skončení osobných pohovorov a následnej diskusii stanovila výberová komisia 

poradie zúčastnených, o ktorom rozhodla na základe spoločnej dohody. Na prvom 

mieste sa umiestnil : 

 

1. RNDr. Mário Ležovič, PhD.  

 

SPF zastúpený generálnym riaditeľom uzavrie pracovný pomer s úspešným  

uchádzačom - RNDr. Máriom Ležovičom, PhD s nástupom po vzájomnej dohode a na 

základe podmienok, ktoré boli uverejnené. 

 

Voči procesu a výsledkom výberového konania neboli vznesené v čase jeho realizácie 

žiadne písomné, alebo ústne pripomienky. Každý z členov výberovej komisie sa 

oboznámil s touto zápisnicou a na znak súhlasu ju podpísal.  

 

 

Zapísala : Mgr. Ľubica Solárová .................................................. 

V Bratislave : 26.10.2022 

 

Zápisnicu podpísali : 

• JUDr. Adriana Muráňová ............................................ 

• Ing. Soňa Ondrušková      ............................................ 

• Ing. Zuzana Berčíková     .............................................. 

• Mgr. Vladimír Spišák      ............................................... 

 
Prílohy: 

• Menovací dekrét členov / členiek výberovej komisie 

• Prezenčná listina členov/členiek výberovej komisie. 

• Prezenčná listina uchádzačov/uchádzačiek výberového konania. 

• Dokumentácia k výberovému konaniu. 

• Čestné prehlásenie členov/členiek výberovej komisie o nezaujatosti . 


