
 
                                                              Zápisnica   

Z výberového konania na obsadenie pracovnej pozície s názvom: 

 

                                    „ Riaditeľ právneho odboru“  

 

                             s miestom výkonu práce Búdková 36 v Bratislave 

 

ktoré sa uskutočnilo dňa 15.3.2023 v budove GR SPF, Búdková 36, 817 15 Bratislava. 

 

Výberové konanie (ďalej len VK) bolo vyhlásené dňa 03.02.2023 zverejnením informácie 

o výberovom konaní na webovej stránke  SPF ako aj na pracovnom portáli www.profesia.sk 

Termín na doručenie prihlášok bol stanovený do 03.03.2023 (vrátane). 

 

Prítomní členovia/členky výberovej komisie: 

Meno a priezvisko, funkcia vo výberovej komisii 

 

1.RNDr. Mário Ležovič. PhD., MPH                predseda 

2.JUDr. Adriana Muráňová                                člen  

3.JUDr. Vladislav Majirský                                člen 

4. Ing. Peter Marušák                                          člen 

5.Mgr. Vladimír Spišák                                      člen  

 

Koordinátorkou VK bola Adela Priputenová, ktorá organizačne zabezpečila prípravu 

a realizáciu VK.  

 

Celkovo sa do výberového konania prihlásilo 11 uchádzačov, z toho kompletných prihlášok 

do výberového konania, ktoré obsahovali všetky požadované dokumenty, bolo 11. 

Priebeh výberového konania: 

Pred uskutočnením samotného pohovoru výberová komisia posudzovala doručené materiály 

všetkých uchádzačov/čiek (životopis, motivačný list, doklady o vzdelaní). Po posúdení 

doručených materiálov členovia komisie vybrali 9 kandidátov, ktorí boli následne pozvaní na 

osobný pohovor. 

 

Zoznam pozvaných uchádzačov: 

1.Mgr. Peter Dulaj  

2. Mgr. Zuzana Maruniaková 

3. Mgr. Ivan Lantaj 

      4. JUDr. Eva Oravcová 

      5. JUDr. Renáta Cruz 

      6. Monika Kubincová 

      7. Mgr. Bronislava Petríková 

       8.Mgr. Branislav Masár 

       9.Mgr. Tomáš Bielik  

      

http://www.profesia.sk/


 

       

 

Výberového konania sa zúčastnili v tomto poradí: 

Dňa 15.3.2023 

1. Mgr. Peter Dulaj  

      2. JUDr. Eva Oravcová 

      3. JUDr. Renáta Cruz 

      4. Mgr. Bronislava Petríková 

       5 .Mgr. Branislav Masár 

       6. Mgr. Tomáš Bielik 

 

 

 

 

Výberového konania sa nezúčastnili/a: 

Mgr. Zuzana Maruniaková, Mgr.Ivan Lantaj a Monika Kubincová 

 

VK formou osobného pohovoru prebiehalo s každým uchádzačom/uchádzačkou samostatne, 

podľa nasledovného programu: 

1. Otvorenie pohovoru, predstavenie členov/členiek výberovej komisie 

2. Oboznámenie jednotlivých účastníkov VK s priebehom procesu VK 

3. Osobná prezentácia – predstavenie sa účastníkov VK 

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

osobnostných predpokladov pre vykonávanie pracovnej pozície Riaditeľ právneho 

odboru. 

5. Zhodnotenie výsledkov VK, 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. 

 

Po skončení osobných pohovorov a následnej diskusii stanovila výberová komisia poradie 

zúčastnených , o ktorom rozhodla na základe spoločnej dohody. V zmysle všetkých hore 

uvedených skutočností sa tak na prvom mieste umiestnil: 

 

1. JUDr. Eva Oravcová 

 

Slovenský pozemkový fond zastúpený Generálnym riaditeľom uzavrie pracovný pomer 

s úspešným uchádzačom JUDr. Eva Oravcová s nástupom po vzájomnej dohode ku dňu 

1.4.2023  a to 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 aj podpísal. 

 

Zápisnicu vypracovala: Adela Priputenová, dňa: 15.3.2023, podpis 

 

Zápisnicu podpísali:                                                                  podpis: 

1.RNDr. Mário Ležovič. PhD., MPH                predseda 

2.JUDr. Adriana Muráňová                                člen  

3.JUDr. Vladislav Majirský                                člen 

4. Ing. Peter Marušák                                          člen 

5.Mgr. Vladimír Spišák                                      člen 

            

 

          Prílohy: 

- Menovací dekrét členov/ členiek výberovej komisie 

- Prezenčná listina členov/členiek výberovej komisie 

- Prezenčná listina uchádzačov/uchádzačiek výberového konania 

- Dokumentácia / materiály k výberovému konaniu 

- Čestné prehlásenie členov/ členiek výberovej komisie o nezaujatosti 

 

 

 

 V Bratislave, dňa: 20.3.2023                                                           podpis dotknutej osoby 

                                                 

                

 

 

 

 

 
*zápisnica z vyhodnotenia výberového konania sa zverejňuje najneskôr do 15 dní odo dňa uskutočnenia výberového konania 

 

 
 

 

         

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

          

 

 


