
Výkonný riaditeľ (Ref. č.: VRBTB2019)
Bratislava Tourist Board

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
- Zodpovednosť za komplexné vedenie oblastnej organizácie cestovného ruchu Bratislava Tourist Board,
zriadenej podľa zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu, v zmysle platnej legislatívy, vrátane
vedenia obchodných a marketingových aktivít,
- Vedenie, motivovanie a rozvíjanie prideleného výkonného tímu, zodpovednosť za operatívne riadenie 6
útvarov v celkovom počte do 25 zamestnancov,
- Komplexná implementácia interných procesov organizácie, systematické koordinovanie činnosti a chodu
organizácie,
- Reprezentovanie a zastupovanie organizácie pred odbornou verejnosťou, členmi, klientami, partnermi
organizácie, médiami a ostatnou verejnosťou na domácom a zahraničnom trhu,
- Zodpovednosť za plnenie úloh v súlade s rozhodnutiami orgánov organizácie,
- Budovanie značky “Bratislava” ako vyhľadávanej destinácie cestovného ruchu pre leisure a convention na
národnom a medzinárodnom trhu cestovného ruchu v zmysle aktuálnych marketingových trendov so
zameraním na rôzne cieľové skupiny,
- Samostatné konanie v mene organizácie vo veciach ustanovených v Stanovách organizácie,
- Dodržiavanie zákonov: č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu, č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy, č . 431/2002 Z. z. o účtovníctve, č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a č.
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v ich platnom znení.

V spolupráci s priamym nadriadeným, ktorým je predseda predstavenstva, zabezpečuje:
- Prípravu a realizáciu strategických cieľov v oblasti manažmentu a marketingu destinácie Bratislava,
ročných plánov činnosti a rozpočtov organizácie,
- Predkladanie plnenia mesačných plánov a predkladanie spracovaných materiálov na rokovanie
predstavenstva, prípadne mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava,
- Spoluprácu s členmi organizácie, potenciálnymi členmi, domácimi a zahraničnými partnermi,
- Spoluprácu s predstaviteľmi samosprávy a štátnej správy.

Miesto práce 
Bratislava

Druh pracovného pomeru 
plný úväzok

Termín nástupu 
december 2019

https://www.profesia.sk/


Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
od 2400 EUR + pohyblivá zložka

Informácie o výberovom konaní
Zoznam požadovaných dokladov a materiálov: 
1. Stručná žiadosť o zaradenie do výberového konania. 
2. Štruktúrovaný profesijný životopis a motivačný list. 
3. Fotokópia dokladu o dosiahnutí najvyššieho vzdelania.
4. Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v dokladoch a materiáloch predložených do
výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov/GDPR na účely realizácie
výberového konania (podpísaný vlastnou rukou).
5. Zoznam uskutočnených projektov/aktivít v marketingu, resp. v prostredí verejných zdrojov, a kontakt na
osoby, ktoré môžu poskytnúť potrebné referencie. 

Vyššie uvedené je potrebné poslať poštou alebo osobne na adresu:
Bratislava Tourist Board
Šafárikovo námestie 3
P.O.BOX 349
811 02 Bratislava

Na zatvorenú obálku je potrebné napísať:
Výberové konanie – výkonný riaditeľ - NEOTVÁRAŤ!

Doručiť ju je potrebné do 5.11.2019.
Termín ukončenia výberového konania: november 2019

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore
cestovný ruch, marketing a projektové riadenie, prax v organizácii cestovného ruchu výhodou

Jazykové znalosti
Anglický jazyk - Pokročilý (C1)

Ostatné znalosti
Microso� Word - pokročilý
Microso� Excel - pokročilý
Microso� Outlook - pokročilý
Microso� PowerPoint - pokročilý

Vodičský preukaz
B

Počet rokov praxe
5

Osobnostné predpoklady a zručnosti



- osobnosť s dobrými komunikačnými zručnosťami a výborným písomným prejavom
- odolnosť voči stresu
- kreativita, flexibilita
- aktívny a zodpovedný prístup k zvereným úlohám
- orientácia na výsledky
- bezúhonnosť
- znalosť ďalších jazykov výhodou
- zodpovednosť a dynamickosť
- manažérske zručnosti
- koncepčné a analytické myslenie
- organizačné a plánovacie schopnosti
- skúsenosti v personalistike/HR
- schopnosť pracovať samostatne, ako aj tímovo
- praktické skúsenosti s partnerstvom verejného a súkromného sektora ideálne v štruktúrach cestovnom
ruchu
- praktické skúsenosti s prípravou a realizáciou strategických dokumentov a marketingových kampaní
ideálne v cestovnom ruchu
- praktické skúsenosti s rozpočtovníctvom
- prehľad a praktické skúsenosti v relevantných domácich a medzinárodných dotačných schémach a
mechanizmoch výhodou
- skúsenosť s prácou v neziskovom sektore výhodou
- praktické skúsenosti s verejným obstarávaním výhodou
- znalosť Bratislavy, podnikateľského prostredia a problematiky cestovného ruchu
- znalosť zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu, prehľad v aktuálnych strategických a
koncepčných materiáloch BTB, Hlavného mesta SR, Bratislavského samosprávneho kraja a MDV SR
týkajúcich sa cestovného ruchu
- znalosť zákonov č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, č . 431/2002 Z. z. o účtovníctve,
č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní výhodou.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti
Bratislava Tourist Board – organizácia destinačného manažmentu a marketingu rozvíja a promuje Bratislavu
vo všetkých formách cestovného ruchu, podporuje jej prezentáciu, vytvára platformu spolupráce
súkromného a verejného sektoru v oblasti cestovného ruchu. Iniciuje rozvoj cestovného ruchu v Bratislave.
Plní úlohu Convention Bureau a zabezpečuje informačný servis pre návštevníkov mesta prostredníctvom
svojich turistických informačných centier v historickom centre mesta a na ďalších vstupných bodoch do
destinácie.
Organizácia je právnickou osobou založenou podľa § 13 a nasl. zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore
cestovného ruchu v znení neskorších predpisov na podporu a vytváranie podmienok na rozvoj cestovného
ruchu s cieľom vybudovať z Bratislavy významnú a medzinárodne renomovanú destináciu cestovného
ruchu.

Počet zamestnancov
20-24 zamestnancov

Adresa spoločnosti



Bratislava Tourist Board
Šafarikovo nám. 3, P.O.BOX 349
811 02 Bratislava
http://www.visitbratislava.com/sk/

ID: 3790299   Dátum zverejnenia: 29.10.2019   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   od 2400 EUR + pohyblivá
zložka

http://www.visitbratislava.com/sk/


Pravidlá výberového procesu 

na výber nominanta predstavenstva BTB na výkonného riaditeľa BTB  

 

I. 

Preambula 

 

Tieto pravidlá upravujú postup a spôsob rokovania výberovej komisie (ďalej len “VK”) pri výbere 

nominanta predstavenstva BTB na výkonného riaditeľa BTB, ktorého voľba bude následne 

navrhnutá VZ-BTB. 

 

II. 

Základné ustanovenia 

 

1. Členmi VK sú všetci členovia P-BTB. 

2. Predsedom VK je predseda P-BTB. 

3. VK je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. 

4. Rozhodnutie VK je prijaté, ak zaň hlasovalo viac ako polovica prítomných členov VK. V 

prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu P-BTB a v jeho neprítomnosti podpredsedu 

P- BTB. 

5. Pri určovaní splnenia podmienok uchádzačmi rozhodujú členovia VK udelením počtu bodov 

(v prvom kole “1” alebo “0”). O ostatných otázkach hlasujú členovia VK spôsobom – “Za” 

alebo “Proti”. 

6. O priebehu výberového konania sa spíše zápisnica, ktorú spíše tajomník VK, ktorého poverí 

Predseda VK. Zápisnicu podpisujú všetci prítomní členovia VK.  

7. Výberového procesu sa môže so súhlasom VK aj pozorovateľ, ktorý má právo klásť 

uchádzačom otázky, nemá právo hlasovať. 

8. Predseda VK určí osobu etického gestora, ktorý dohliada nad dodržiavaním etických pravidiel 

výberového procesu. 

 

III. 

Priebeh výberového procesu 

 

a) Prvé kolo – vyhodnotenie splnenia podmienok výberového konania uverejnených na webe 

profesia.sk na základe písomných pokladov predložených uchádzačmi  

- každý člen VK vyhodnotí splnenie podmienok výberového konania bodovým 

ohodnotením 1/0 

- prví 3 uchádzači s najvyšším počtom bodov postúpia do druhého kola výberového 

konania 

- v prípade rovnosti bodov o postupujúcich uchádzačoch rozhoduje VK samostatným 

uznesením  

b) Druhé kolo - vyhodnotenie splnenia podmienok výberového konania uverejnených na                 

webe profesia.sk na základe verejného vypočutia uchádzačov, verejné vypočutie sa realizuje v 

rozsahu 15 minút prezentácia uchádzača, 15 minút otázky členov VK a pozorovateľa a diskusia 



- výsledkom druhého kola je určenie nominanta na funkciu VR, návrh voľby ktorého 

predloží P-BTB VZ-BTB  

 

 

IV. 

Práva členov VK, P VK 

 

Predseda VK     -      vedie rokovanie VK 

- otvára obálky  

- oboznamuje prítomných s obsahom písomných podkladov predložených 

jednotlivými uchádzačmi 

- vybavuje všetky návrhy a pripomienky k priebehu výberového procesu 

- oboznamuje uchádzačov s výsledkami výberového konania 

Členovia VK    –      majú právo sa pýtať uchádzačov na ich predchádzajúce pôsobenie, skúsenosti, 

názory a stanoviská priamo súvisiace so splnením požadovaných predpokladov 

na výkon funkcie VR 

- hodnotiť uchádzačov 

 

V. 

Etické pravidlá výberu 

 

1. Členovia VK a všetky zúčastnené osoby konajú v súlade s platnými právnymi predpismi a týmto 

rokovacím poriadkom vo verejným záujme tak, aby dosiahli cieľ výberového konania 

a zachovali integritu a dôveryhodnosť výberového konania v očiach uchádzačov, ostatných 

zúčastnených osôb a verejnosti.    

2. Zúčastnená osoba koná nestranne, profesionálne a objektívne.  

3. Zúčastnená osoba rešpektuje a chráni dôvernosť výberového procesu počas celého jeho trvania 

a aj po jeho ukončení. Zúčastnená osoba zvlášť obozretne pristupuje k dôverným informáciám, 

ktoré sa dozvedela v neverejnej časti výberového procesu.  

4. Zúčastnená osoba chráni osobné údaje uchádzačov. Zúčastnená osoba nesprístupňuje tretím 

stranám žiadne neverejné informácie nadobudnuté v súvislosti s výberovým konaním, ani 

nezverejňuje a nezneužíva takého neverejné informácie.  

5. Ak sa zúčastnená osoba ocitne v konflikte záujmov vo vzťahu k niektorému z uchádzačov, je 

povinná oznámiť túto skutočnosť etickému gestorovi a to bezodkladne potom, čo sa o tomto 

konflikte záujmov dozvedela. Etický gestor navrhuje spôsob riešenia konfliktu záujmov 

zúčastnenej osoby.  

 



Zápis zo zasadnutia výberovej komisie BTB 

na výber nominanta predstavenstva BTB na výkonného riaditeľa BTB  

na nasledujúce funkčné obdobie 

zo dňa 6. 11. 2019 o 16.45 hod. 

 

Miesto:  Bratislavská organizácia cestovného ruchu 

prevádzka Šafárikovo nám. 3, Bratislava 

 

Prítomní: 

1. Ing. Alžbeta Melicharová – predseda VK 

2. Ing. Soňa Svoreňová – člen VK 

3. Ing. Monika Debnárová – člen VK, neprítomná od 17 hod 

4. Peter Hochschorner – člen VK 

5. Ing. Michal Naď – člen VK 

6. Prof. JUDr. Ľudmila Novacká, PhD. – člen VK 

7. Mgr. Peter Petrovič – člen VK 

8. Mgr. Martin Volek, MBA, PhD. – člen VK 

9. JUDr. Lucia Kralovičová – tajomník a etický gestor 

10. Mgr. Marek Farkaš – pozorovateľ, neprítomný od 17.41 hod 

 

Program: 

1. Pravidlá výberového procesu na pozíciu VR BTB  

2. Určenie tajomníka a etického gestora, schválenie pozorovateľov 

3. Otváranie obálok, informácia o uchádzačoch, hodnotenie členov VK 

4. Vyhodnotenie 1. kola výberového procesu 

 

BOD I. 

Predsedníčka P-BTB otvorila zasadnutie výverovej komisie (ďalej len ako „VK“) 

a oboznámila členov P-BTB a predsedu DR-BTB s prvým bodom programu, ktorým je 

prerokovanie a schválenie Pravidiel výberového procesu na pozíciu VR BTB, ktoré následne 

prezentovala p. Kralovičová. 

P-BTB/VK pristúpila k hlasovaniu o predloženom návrhu a prijala nasledovné 

Uznesenie č. 1 

P-BTB/VK schvaľuje navrhované Pravidlá výberového procesu na pozíciu VR BTB. 

Za 8, Proti 0 

 

Následne zasadnutie opustila členka VK Ing. Monika Debnárová. 

 



BOD II. 

Predsedníčka VK určila za tajomníka/zapisovateľa p. Kralovičovú a za  etického gestora 

p. Kralovičovú. 

Následne dala predsedníčka VK hlasovať o návrhu na priznanie statusu pozorovateľa 

predsedovi DR-BTB Mgr. Marekovi Farkašovi.  

Uznesenie č. 2 

VK schvaľuje Mgr. Mareka Farkaša ako pozorovateľa v procese výberového konania na 

nominanta predstavenstva BTB na výkonného riaditeľa BTB. 

 

Za 7, Proti 0 

 

BOD III. 

Predsedníčka VK informovala, že v súlade s podmienkami výberového konania, ktoré 

boli zverejnené na webe profesia.sk bolo do BTB doručených 9 obálok. Následne pristúpila 

k ich otváraniu a informovala prítomných o jednotlivých uchádzačoch v rozsahu meno, 

priezvisko, titul. 

Uchádzačmi sú 

1. Mgr. Michal Novota 

2. Mgr. Martin Pavlík 

3. Henni Racik 

4. Marek Jusko 

5. Inf. Roman Žabka 

6. Mgr. Ing. Tomáš Koniar, PhD.  

7. Elena Dobálová 

8. Július Kolocsányi 

9. Mgr. Marta Rajková 

 

Členom VK boli sprístupnené všetky písomné poklady predložené uchádzačmi a títo na 

ich základe v súlade s pravidlami výberového procesu na pozíciu VR BTB hodnotili 

jednotlivých kandidátov - každý na samostatnom hodnotiacom hárku.  

 

Materiály predložené jednotlivými uchádzačmi a hodnotiace hárky sú súčasťou spisovej 

dokumentácie k výberovému procesu. 

O 17.41 hod. opustil rokovanie VK pozorovateľ Mgr. Marek Farkaš. 

 

BOD IV. 

Po ukončení hodnotenia všetkými prítomnými členmi VK pristúpila tajomníčka 

k čítaniu bodov uchádzačov.  

Jednotliví uchádzači získali nasledovné sumárne bodové hodnotenie: 



1. Mgr. Michal Novota – 41 bodov 

2. Mgr. Martin Pavlík – 30 bodov 

3. Henni Racik – 29 bodov  

4. Marek Jusko – 38 bodov 

5. Inf. Roman Žabka – 36 bodov 

6. Mgr. Ing. Tomáš Koniar, PhD. - 70 bodov 

7. Elena Dobálová – 32 bodov 

8. Július Kolocsányi – 27 bodov 

9. Mgr. Marta Rajková - 39 bodov 

Na základe počtu bodov, ktoré získali jednotliví uchádzači prijala VK nasledovné  

Uznesenie č. 3 

VK konštatuje, že do 2. kola výberového konania na pozíciu výkonného riaditeľa BTB 

postupuje 

Mgr. Ing. Tomáš Koniar, PhD. 

Mgr. Michal Novota 

Mgr. Marta Rajková 

 

Za 7, Proti 0 

Predsedníčka VK informovala, že postupujúci uchádzači budú o postupe do 2. kola, 

ktoré sa uskutoční dňa 18. 11. 2019 v čase od 16.00 – 18.00 hod., informovaní a zasadnutie VK 

bolo ukončené. 

 

Ing. Alžbeta Melicharová  

Ing. Soňa Svoreňová  

Ing. Monika Debnárová  

Peter Hochschorner  

Ing. Michal Naď  

Prof. JUDr. Ľudmila Novacká, PhD.  

Mgr. Peter Petrovič  

Mgr. Martin Volek, MBA, PhD.  

 



Zápis zo zasadnutia  predstavenstva BTB - výberovej komisie BTB 

na výber nominanta predstavenstva BTB na výkonného riaditeľa BTB 

na nasledujúce funkčné obdobie 

zo dňa 18. 11. 2019 o 16.00 hod. 

druhé kolo  

 

Miesto:  Bratislavská organizácia cestovného ruchu,  

    prevádzka Šafárikovo nám. 3, Bratislava 

 

Prítomní: 

1. Ing. Alžbeta Melicharová – predseda VK 

2. Ing. Monika Debnárová – člen VK 

3. Peter Hochschorner – člen VK 

4. Ing. Michal Naď – člen VK 

5. Prof. JUDr. Ľudmila Novacká, PhD. – člen VK 

6. Mgr. Peter Petrovič – člen VK 

7. Mgr. Martin Volek, MBA, PhD. – člen VK 

8. JUDr. Lucia Kralovičová – tajomník a etický gestor 

9. Mgr. art. Zora Jaurová – pozorovateľ za Hlavné mesto SR Bratislava 

 

Program:  

1. Úvod 

2. Verejné vypočutie uchádzačov 

3. Vyhodnotenie 

 

BOD I. 

Predsedníčka P-BTB/VK otvorila zasadnutie predstavenstva BTB, ktoré sa zišlo ako 

výberová komisia na výber nominanta predstavenstva BTB na výkonného riaditeľa BTB na 

nasledujúce funkčné obdobie, informovala o pravidlách výberového konania a kritériách, ktoré 

budú členovia hodnotiť a o počte bodov, ktoré budú členovia prideľovať za splnenie 

jednotlivým kritérií.  

Informovala tiež o tom, že za zapisovateľku a etického gestora sa určuje p. Kralovičová.  

Hlavné mesto SR Bratislava nominovalo za pozorovateľa výberového konania Mgr. Art. 

Zoru Jaurovú. Výberová komisia pristúpila k hlasovaniu o statuse pozorovateľa pre p. Zoru 

Jaurovú a prijala nasledovné 

Uznesenie č. 1 

P-BTB/VK schvaľuje Mgr. art. Zoru Jaurovú ako pozorovateľku v procese výberového 

konania na nominanta predstavenstva BTB na výkonného riaditeľa BTB.  

Za 7, Proti 0 

 



BOD II. 

Bolo realizované verejné vypočutie 3 uchádzačov, ktorí postúpili do 2. kola výberového 

konania:  

 

Ing. Mgr. Tomáš Koniar PhD. 

Uchádzač pristúpil k svojej prezentácii, v rámci ktorej komunikoval svoj návrh priorít BTB na 

najbližšie roky, podrobnejšie prezentoval priority marketingu destinácie.  

Následne členovia komisie a pozorovateľka využili svoje právo položiť uchádzačovi otázky.   

 

Mgr. Michal Novota 

Uchádzač sa predstavil a prezentoval svoje vízie a hlavné témy, ktorým by sa chcel venovať,  

a priority svojej činnosti.  

Následne členovia komisie a pozorovateľka využili svoje právo položiť uchádzačovi otázky.   

 

Mgr. Marta Rajková, PhD. 

Uchádzačka sa predstavila a prezentovala svoje priority na rok 2020.   

O 17.55 hod. opustila rokovanie Prof. JUDr. Ľudmila Novacká, PhD., a to z dôvodu 

neodkladných pracovných povinností na univerzite. 

Následne členovia komisie a pozorovateľka využili svoje právo položiť uchádzačke otázky.   

 

BOD III. 

 Po ukončení verejného vypočutia uchádzačov sa k jeho priebehu vyjadrila 

pozorovateľka Mgr. art. Zora Jaurová, ktorá uviedla, že ho nespochybňuje, a že do budúcna by 

odporúčala, aby členmi výberovej komisie boli aj externisti, t.j. nielen členovia P-BTB.  

 Predsedníčka P-BTB vysvetlila, že členmi P-BTB sú odborníci v oblasti cestovného 

ruchu, ktorí majú podporu členov BTB, resp. jednotlivých komôr BTB, ktorými sú nominovaní, 

t.j. aktuálne výberová komisia spĺňa požadované kritérium odbornosti a aj apolitickosti.  

O 18.15 hod. opustila rokovanie pozorovateľka Mgr. art. Zora Jaurová. 

Následne sa pristúpilo k vyhodnoteniu výsledkov, resp. sčítaniu bodov, ktoré boli 

pridelené jednotlivým uchádzačom.  

Výsledky boli nasledovné  

1. Koniar – 340 bodov 

2. Rajková – 173 bodov  + (0-30 bodov) 

3. Novota – 170 bodov 

Hodnotiace hárky sú súčasťou spisovej dokumentácie k výberovému procesu. 



Predsedníčka P-BTB prítomných upozornila, že bodovanie p. Rajkovej nebolo zo strany 

Prof. JUDr. Ľudmily Novackej, PhD. realizované v plnom rozsahu, pretože neboli bodované 

kritériá, za ktoré bolo možné získať ešte max. 30 bodov. Zároveň však konštatovala, že 

akékoľvek bodovanie týchto kritérií v rozsahu 0 až 30 bodov by nemalo vplyv na poradie 

uchádzačov, ani na výsledok výberového konania, t.j. na víťaza výberového konania. 

 

Predstavenstvo BTB ako výberová komisia na výber nominanta predstavenstva BTB na 

výkonného riaditeľa BTB na nasledujúce funkčné obdobie prijalo  

Uznesenie č. 2 

P-BTB/VK konštatuje, že víťazom výberového konania je Mgr. Ing. Tomáš Koniar, PhD. 

Za 6, Proti 0 

Predsedníčka P-BTB/VK informovala, že uchádzači budú o výsledkoch informovaní a 

zasadnutie bolo ukončené. 

 

Ing. Alžbeta Melicharová  

Ing. Monika Debnárová  

Peter Hochschorner  

Ing. Michal Naď  

Prof. JUDr. Ľudmila Novacká, PhD.  

Mgr. Peter Petrovič  

Mgr. Martin Volek, MBA, PhD.  

 

 

 

 

 

 


