
                                                                                                                 

  

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREDSTAVENSTVA 

zo dňa 18.11.2019 

Bratislava Tourist Board, Primaciálne nám č. 1, Bratislava 

Miesto konania: kancelárie BTB, Šafárikovo nám č. 3, Bratislava 

 

 

Prítomní:  A. Melicharová, P. Petrovič, M. Debnárová, P. Hochschorner, M. Naď, Ľ. Novacká, M. 

Volek, 

Neprítomní :     S. Svoreňová, 

Za DR BTB:    

Hosť za HMBA:  Mgr. Zora Jaurová 

 

Otvorenie: Predsedníčka predstavenstva, Alžbeta Melicharová, privítala všetkých prítomných členov 

predstavenstva BTB. PP-BTB navrhla na schválenie program rokovania P-BTB. Podklady k rokovaniu 

boli členom predstavenstva zaslané vopred mailom. Prítomní členovia P-BTB súhlasili s nasledovným 

programom: 

Druhé kolo voľby na pozíciu výkonného riaditeľa BTB 

1. Úvod 

2. Verejné vypočutie uchádzačov 

3. Vyhodnotenie 

Rôzne 

 

BOD č. 1. Druhé kolo voľby na pozíciu výkonného riaditeľa BTB 

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 Javrovú a prijala 

nasledovné 

Uznesenie č. 1/18112019  P-BTB/VK schvaľuje Mgr. art. Zoru Jaurovú ako pozorovateľku v procese 

výberového konania na nominanta predstavenstva BTB na výkonného riaditeľa BTB.  

Hlasovanie: Prítomní: 7, Za: 7, Proti: 0,  

 

BOD č. 2  Verejné vypočutie 

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

 

Ing. Mgr. Tomáš Koniar PhD. 

http://www.radissonblu.com/hotel-bratislava


                                                                                                                 

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 č. 3 Vyhodnotenie 

 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. 2/18112019 P-BTB/VK konštatuje, že víťazom výberového konania je Mgr. Ing. Tomáš 

Koniar, PhD. 

Hlasovanie: Prítomní: 6, Za: 6, Proti: 0,  

 

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

zasadnutie bolo ukončené. 

 

Predseda predstavenstva: Ing. Alžbeta Melicharová        ______________________________ 

 

Podpredseda predstavenstva: Mgr. Peter Petrovič                    ____________________________ 


