
Záznam z výberového procesu na pozíciu člen predstavenstva – CTO – spoločnosti 

Dopravný podnik Bratislava a.s.  

Dňa 30.9.2019 o 8.00 hod. sa v zasadačke č. 103 na magistráte HM BA uskutočnilo 

neverejné vypočutie uchádzačov o pozíciu člena predstavenstva Dopravný podnik Bratislava 

a.s. (DPB) za účasti členov výberovej komisie a pozorovateľov zo strany mestských poslancov. 

Rovnakého dňa o cca 10:00 hod. sa v priestoroch Justiho siene v Primaciálnom paláci 

uskutočnilo verejné vypočutie uchádzačov za účasti členov výberovej komisie a verejnosti. 

Rokovanie komisie viedol predseda výberovej komisie, Ján Kovalčík. 

Rokovania sa zúčastnili nasledovní členovia komisie: 

1. Ján Kovalčík – predseda 

2. Ján Šimko 

3. Anna Hudáková 

4. Ivan Golian 

5. Martin Rybanský 

6. Rastislav Tešovič 

Okrem vyššie uvedených členov výberovej komisie s právom hlasovať boli na 

rokovanie výberovej komisie prizvaní aj pozorovatelia (prítomnosť bola vyznačená podpisom 

na prezenčnej listine priloženej nižšie), a to: 

1. Jozef Uhler 

2. Ľuboš Krajčír 

3. Ján Hrčka 

4. Monika Debnárová 

5. Vladimír Dolinay 

Výberová komisia dospela k nasledovným  záverom: 

1. Celkovo bolo doručených v čase prijímania prihlášok 11 prihlášok na uvedenú 

pozíciu, pričom z toho celkovo 6 prihlášok nebolo kompletných a ani doplnených 

na základe výzvy v danej lehote. Na základe revízie životopisov odporučili 

personálne poradkyne výberovej komisii pozvať celkovo 5 uchádzačov na pohovor 

s personálnymi poradkyňami (longlist). Tento zoznam bol spolu so všetkými 

životopismi zaslaný členom komisie. Vzhľadom k nízkemu počtu uchádzačov sa 

neuskutočnilo prípravné stretnutie a všetci uchádzači s kompletnou prihláškou boli 

pozvaní na interview. 

2. Po vykonaní rozhovorov vytvorili personálne poradkyne osobné profily o každom 

z uchádzačov a poskytli ich, spolu s návrhom bodového hodnotenia podľa 

poskytnutého vzoru, výberovej komisii. Medzičasom odstúpil 1 uchádzač, preto boli 

pozvaní všetci zostávajúci 4 uchádzači na výberové konanie. Shortlist bol 

zverejnený spolu so životopismi na webstránke mesta Bratislava. 

3. Pred komisiou sa predstavili štyria uchádzači, z ktorých všetci doručili včas  

rozvojové plány (ktoré boli zverejnené na webe mesta): 

1. Milan Donoval 

2. Michal Halomi 

3. Ján Liščák 

4. Robert Pajdlhauser 



4. Pred neverejným vypočutím prebehol informačný brífing o priebehu vypočutia a 

pravidlách hlasovania. 

5. O 8:10 začala komisia za prítomnosti pozorovateľa s vypočutím pána Donovala, 

následne v cca 20-25 minútových intervaloch vypočula pána Halomiho, pána 

Liščáka a pána Pajdlhausera.  

6. O cca 10:00 začalo verejné vypočutie uchádzačov. Verejné vypočutie začalo vždy 

prezentáciou rozvojového plánu uchádzača v časovom rámci 15 minút, nasledovali 

otázky komisie (15 minút) a otázky verejnosti (15 minút). 

7. Verejnosť sa pýtala viaceré otázky, vrátane: 

1. Milan Donoval 

i. Akú máte predstavu o obstarávaní náhradných dielov? 

2. Michal Halomi 

i. Čo si myslíte o opatreniach KPIs, ktoré tri sa neplnia v DPB? 

ii. Bude v budúcnosti vízia kupovať jazdené vozidlá? 

iii. Akú koncepciu na odstraňovanie porúch motorov podľa Vás treba? 

3. Ján Liščák – verejnosť nemala žiadne otázky na pána Liščáka 

4. Robert Pajdlhauser 

i. Aké by ste dali hodnotiace parametre na túto pozície sám sebe? 

ii. Aký rozvojový plán manažmentu by ste zvolili? 

8. Po zodpovedaní poslednej otázky od verejnosti voči abecedne poslednému 

uchádzačovi sa výberová komisia poďakovala uchádzačom a verejnosti a išla sa 

poradiť o uchádzačoch.  

9. Po vypočutí uchádzačov bola zo strany komisie vyžiadaná prítomnosť pani 

Rothovej, personálnej poradkyne, ktorá bola zodpovedná za rozhovory 

s uchádzačmi. Komisia mala na pani Rothovú dodatočné otázky k jednotlivým 

uchádzačom. 

10. Po diskusii a rokovaní členovia výberovej komisie poskytli svoje jednotlivé 

hodnotenia na bodovacích hárkoch a vytvorili poradie podľa priemerného 

hodnotenia všetkých členov komisie. Gestor a predseda overili výpočet priemerného 

hodnotenia na základe poskytnutých hárkov. 

 Kovalčík Šimko Hudáková Golian Rybanský Tešovič Priemer 

Donoval 90 84 90 89 96 88 89,5 

Halomi 82 72 78 84 91 80 81,2 

Liščák 55 54 65 67 82 60 63,8 

Pajdlhauser 34 39 50 37 75 37 45,3 

11. Podľa bodového hodnotenia sa uchádzači umiestnili v nasledovnom poradí: 

1. Milan Donoval – 89,5 bodov 

2. Michal Halomi – 81,2 bodov 

3. Ján Liščák – 63,8 bodov 

4. Robert Pajdlhauser – 45,3 bodov 



12. Následne komisia vytvorila umiestnenie podľa priemerného umiestnenia 

uchádzačov podľa individuálneho hodnotenia (nie priemerného hodnotenia) členov 

komisie. 

 Kovalčík Šimko Hudáková Golian Rybanský Tešovič Priemer 

Donoval 1 1 1 1 1 1 1,00 

Halomi 2 2 2 2 2 2 2,00 

Liščák 3 3 3 3 3 3 3,00 

Pajdlhauser 4 4 4 4 4 4 4,00 

13. Podľa individuálneho hodnotenia členov komisie sa uchádzači umiestnili 

v nasledovnom priemernom poradí: 

1. Milan Donoval 

2. Michal Halomi 

3. Ján Liščák 

4. Robert Pajdlhauser 

14. Pravidlá Rokovacieho poriadku určujú, že ak je zhoda na prvom a druhom mieste 

pri oboch hodnotiacich metódach, výberová komisia rešpektuje tento zhodný 

výsledok a uskutoční odporúčanie v zmysle tohto výsledku. 

15. Výberová komisia na základe vyššie uvedeného poskytla odporúčanie primátorovi 

navrhnúť na mestskom zastupiteľstve pána Milana Donovala za člena 

predstavenstva CTO DPB. Ako druhého v poradí odporúča výberová komisia pána 

Michala Halomiho.  

 

V Bratislave dňa 2.10.2019 

 

Členovia komisie: Dátum: Podpis: 

Ján Kovalčík 2.10.2019 VR 

Ján Šimko 1.10.2019 Schválené online 

Anna Hudáková 1.10.2019 Schválené online 

Ivan Golian 1.10.2019 Schválené online 

Martin Rybanský 1.10.2019 Schválené online 

Rastislav Tešovič 1.10.2019 Schválené online 

 



Tajomníčka: Dátum: Podpis: 

Michaela Majková 2.10.2019 VR 



Príloha: podpísaná prezenčná listina. 

 

 

 

 

 

 



Prezenčná listina z vypočutia uchádzačov o pozíciu člena predstavenstva (CTO)  

Dopravný podnik Bratislava a.s. výberovou komisiou 

 

Neverejné vypočutie dňa 30.9.2019 8.00 hod. v zasadačke č. 103 na magistráte  

Verejné vypočutie dňa 30.9.2019 9.30 hod. v Justiho sieni v Primaciálnom paláci  

Podpisom zúčastnená osoba potvrdzuje, že bola oboznámená s etickým kódexom a povinnosťou mlčanlivosti 

o skutočnostiach, ktoré sa dozvie počas neverejnej časti výberového procesu, vrátane skutočností 

z poskytnutých materiálov, ktoré neboli zverejnené. 

 

Členovia komisie: Podpis: 

Ján Kovalčík VR 

Ján Šimko VR 

Anna Hudáková VR 

Ivan Golian VR 

Martin Rybanský VR 

Rastislav Tešovič VR 

 

Pozorovatelia:  

Jozef Uhler VR 

Ľuboš Krajčír  

Ján Hrčka  

Monika Debnárová  

Vladimír Dolinay  

 

Tajomníčka:  

Michaela Majková VR 

 

Verejnosť sa počas verejnej časti nezapisuje do prezenčnej listiny. 


