
Záznam z výberového procesu na pozíciu člen predstavenstva -  CTO -  spoločností
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Dňa 13.9.2019 o 8.00 hod. sa v zasadačke 5. 103 na magistráte HM  BA uskutočnilo 
neverejné vypočutie uchádzačov o pozíciu predsedu predstavenstva Odvoz a likvidácia 
odpadu a.s. (CLO) za účasti členov výberovej komisie a  pozorovateľov zo strany mestských 
poslancov. Rovnakého dňa o cca 9:30 hod. sa v priestoroch Justiho siene v Primaciálnom 
paláci uskutočnilo verejné vypočutie uchádzačov za účasti členov výberovej komisie 
a verejnosti.

Rokovanie komisie viedla predsedníčka výberovej komisie, Annamarie Velič.

Rokovania sa zúčastnili nasledovní členovia komisie:
1. Annamarie Velič — predsedníčka
2. Ivan Peschl — pán Pcschl nahradil v komisii pána Petra Gažíka s účinnosťou 

odo dňa 10.9.2019 na žiadosť pána Gažíka
3. Ivana M olnárová
4. M aroš Záhorský
5. M artin M aslák
6. Branislav Záhradník

Okrem vyššie uvedených členov výberovej kom isie s právom hlasovať boli na 
rokovanie výberovej komisie prizvaní aj pozorovatelia (prítomnosť bola vyznačená podpisom 
na prezenčnej listine priloženej nižšie), a to:

1. Tomáš Korček
2. Elena Pätoprstá
3. Ján Hrčka
4. Lenka Antalová Plavuchová
5. Vladim ír Dolinay

Výberová kom isia dospela k nasledovným záverom:

1. Celkovo bolo doručených v čase prijímania prihlášok 14 prihlášok na uvedenú 
pozíciu, pričom všetky boli kompletné. N a základe revízie životopisov odporučili 
personálne poradkyne výberovej komisii pozvať celkovo 7 uchádzačov na pohovor 
s personálnymi poradkyňami (longlist). Tento zoznam  bol spolu so všetkými 
životopism i zaslaný členom komisie, ktorí sa stretli počas prípravného stretnutia za 
účelom prediskutovania všetkých doručených prihlášok a výberu longlistu.

2. Prípravné stretnutie sa uskutočnilo dňa 7.8.2019 v priestoroch zasadačky č. 101 na 
m agistráte za prítomnosti 3 členov komisie: Branislav Záhradník, M artin M aslák 
a  Peter Gažík. Ostatní členovia komisie hlasovali emailom online. Prípravného 
stretnutia sa nezúčastnil ani jeden pozorovateľ. Na prípravnom stretnutí výberová 
kom isia prešla a diskutovala životopisy jednotlivých uchádzačov a vhodnosť 
profilov uchádzačov vzhľadom na požiadavky kladené na vyberanú pozíciu. 
Výberová kom isia sa napokon rozhodla jednohlasne pozvať na rozhovory 
s personálnymi poradkyňami 5 uchádzačov.

3. 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. M edzičasom jeden uchádzač odstúpil



z výberového procesu. Komisia sa v hlasovaní rozhodla pozvať zostávajúcich 4 
uchádzačov na vypočutie. Shortlist bol zverejnený spolu so životopismi na 
webstránke mesta Bratislava.

4. Pred komisiou, v ktorej zložení nastala zmena -  pána Gažíka nahradil na jeho 
žiadosť pán Peschl, sa predstavili štyria uchádzači, z  ktorých všetci doručili včas 
potrebné finančné stratégie (ktoré boli zverejnené na webe mesta):

1. Matúš Babka
2. Tomáš M urajda
3. Andrej Rutkovský
4. Juraj Schwarz

5. Pred neverejným vypočutím prebehol informačný brífing □ priebehu vypočutia a 
pravidlách hlasovania.

6. 0  8:10 začala komisia za prítomnosti pozorovateľa s vypočutím pána Babku, 
následne v cca 20-25 minútových intervaloch vypočula pána Murajdu, pána 
Rutkovského a pána Schwarza.

7. O cca 9:30 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).

8. Verejnosť spýtala uchádzačov nasledovné otázky:
1. p. Babka:

i. Ako chcete z Bratislavskej spaľovne spraviť bezem isnú spaľovňu?
ii. Ako ste pripravený na uhlíkovú daň?

2. p. Murajda:
i. Viete si predstaviť spoluprácu OLO so Slovnaftom? Akú rolu by 

hralo OLO?
ii. N a aké palivo by m ala ísť flotila náklaďákov?

iii. Čo si myslíte o CNG?
3. p. Rutkovský:

i. Ako by ste zvýšili tržby z komunálneho odpadu?
ii. Viete definovať CCÚS?

4. p. Schwarz:
i. Ako môže OLO vytvoriť zero waste a bezemisnú Bratislavu?

ii. Ako vie OLO riešiť výskum a vývoj?
iii. Čo hovoríte na recykláciu uhlíka?

9. Po zodpovedaní poslednej otázky komisii sa výberová komisia poďakovala 
uchádzačom a verejnosti a išla rokovať o uchádzačoch.

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.

Velič Peschl Molnárová Záhorský M aslák Záhradník Priemer
Babka 74 54 54 74 58 67 63,5
Murajda 79 52 65 69 59 71.5 65,9



Rutkovský 85,5 64 82 80 86 82 79,9
Schwarz 73,5 62 60 78 65 77 69,3

11. Podľa bodového hodnotenia sa uchádzači umiestnili v nasledovnom  poradí:
1. Andrej Rutkovský -  79,9 bodov
2. Juraj Schwarz -  69,3 bodov
3. Tomáš M urajda — 65,9 bodov
4. M atúš Babka — 63,5 bodov

12. Následne kom isia vytvorila umiestnenie podľa priemerného um iestnenia 
uchádzačov podľa individuálneho hodnotenia (nie priemerného hodnotenia) členov 
komisie.

Velič Peschl M olnárová Záhorský M aslák Záhradník Priemer
Babka 3 3 4 3 4 4 3,50
M urajda 2 4 2 4 3 3 3,00
Rutkovský 1 1 1 1 '1 1 1,00
Schwarz 4 2 3 2 2 2 2,5

13. Podľa individuálneho hodnotenia členov komisie sa uchádzači umiestnili 
v nasledovnom  priemernom poradí:

1. Andrej Rutkovský
2. Juraj Schwarz
3. Tomáš M urajda
4. Matúš Babka

14. Pravidlá Rokovacieho poriadku určujú, že ak je  zhoda na prvom a druhom  mieste 
pri oboch hodnotiacich metódach, uchádzači na prvom a druhom m ieste sú určení 
týmto zhodným výsledkom.

15. Výberová kom isia na základe vyššie uvedeného poskytla odporúčanie primátorovi 
navrhnúť na m estskom  zastupiteľstve pána Andreja Rutkovského za člena 
predstavenstva OLO. Ako druhého v poradí odporúča výberová komisia pána 
Juraja Schwarza.

16. Výberová kom isia sa taktiež rozhodla uviesť do zápisnice nasledovné: výberová 
kom isia oceňuje všetkých uchádzačov o danú pozíciu a dáva predsedovi 
predstavenstva OLO na zváženie oslovenie ostatných uchádzačov s ponukou 
ďalšej spolupráce vo vzťahu k iným pozíciám v OLO.

V Bratislave dňa 16.9.2019

Členovia komisie: Dátum: Podpis:

.A.nnamarie Velič 17.9.2019

Ivan Peschl 16.9.2019 Schválené online



Ivana Molnárová 16.9.2019 Schválené online

Maroš Záhorský 17.9.2019 Schválené online

Martin M aslák 16.9.2019 Schválené online

Branislav Záhradník 16.9.2019 Schválené online

Tajomníčka: Dátum: Podpis:

M ichaela Majková 17.9.2019



Prezenčná listina z vypočutia uchádzačov o pozíciu člena predstavenstva (CTO)
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. výberovou komisiou

N everejné vypočutie dňa 13.9.2019 8.00 hod. v zasadačke č. 103 na m agistráte 
Verejné vypočutie dňa 13.9.2019 9.30 hod. v  Justiho sieni v Prim aciálnom  paláci

Podpisom  zúčastnená osoba potvrdzuje, že bola oboznám ená s etickým  kódexom  a  povinnosťou m lčanlivosti 
o skutočnostiach, ktoré sa dozvie počas neverejnej časti výberového procesu, vrátane skutočností 
z poskytnutých m ateriálov, ktoré neboli zverejnené.

Č lenovia kom isie: Podpis:

A nnam arie V elič

Ivan Peschl

Ivana M olnárová

M aroš Záhorský

M artin  M aslák

B ranislav  Záhradník

Pozorovatelia:

Tom áš K orček

E lena Pätoprstá

Ján  H rčka

L enka A ntalová P lavuchová

V ladim ír D olinay

Tajom níčka:

M ichaela M ajková

V erejnosť sa počas verejnej časti nezapisuje do prezenčnej listiny.


