
Zápisnica z výberového procesu na pozíciu riaditeľ/riaditeľka Fondu na podporu
športu

Dňa 22.12.2022 o 11:30 hod. sa uskutočnilo verejné vypočutie uchádzačky a uchádzačov o
pozíciu riaditeľ/riaditeľka Fondu na podporu športu za účasti členov a členky výberovej
komisie v priestoroch v priestoroch Slovenského olympijského a športového múzea v Domu
Športu na Junáckej 6 v Bratislave. Verejnému vypočutiu predchádzala neverejná časť
22.12.2022 v dopoludňajších hodinách.

Priebeh vypočutia sa uskutočnilo za účasti verejnosti z radov členov správnej rady ako aj
zamestnancov Fondu na podporu športu a ďalších osôb.

Priebeh výberového konania ako aj následné rokovanie výberovej komisie viedol predseda
výberovej komisie pán Ladislav Križan.

Rokovania sa zúčastnili nasledovní členovia a členky komisie:
1. Ladislav Križan
2. Gábor Asványi
3. Dušan Šaradín
4. Peter Dedík
5. Miroslava Litváková

Výberová komisia dospela k nasledovným záverom:

1. Celkovo bolo doručených v čase prijímania prihlášok 13 prihlášok na uvedenú
pozíciu. 4 prihlášky boli kompletné. Ostatní kandidáti ani po dodatočnej výzve, nedodali
požadované dokumenty potrebné k výberovému konaniu. Zoznam uchádzačov bol spolu so
všetkými životopismi a motivačnými listami zaslaný členom komisie. Na rozhovory s
personálnymi poradkyňami boli pozvaní 4 uchádzači, ktorí po preštudovaní životopisov a
motivačných listov, podľa výberovej komisie spĺňali požiadavky a zároveň očakávania fondu.

2. Po vykonaní rozhovorov vytvorili personálne poradkyne osobné profily všetkých
uchádzačov a poskytli ich výberovej komisii. Na vypočutie pred výberovú komisiu a
verejnosť boli pozvaní štyria uchádzači.

3. Dotknutí boli oboznámení s etickým kódexom a rokovacím poriadkom a povinnosťou
mlčanlivosti o skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli počas neverejnej časti výberového procesu,
vrátane skutočností z poskytnutých materiálov, ktoré neboli zverejnené.

4. Verejné vypočutie začalo vždy prezentáciou projektu uchádzača v časovom rámci 15
minút, nasledovali otázky komisie (15 minút) a otázky verejnosti (15 minút).

5. Pred komisiou a verejnosťou sa predstavili uchádzači v abecednom poradí:

I. Ing. Adriana Bertóková
II. Mgr. Michal Fabian

1

https://www.olympic.sk/muzeum


III. PaedDr. Tomáš Hvostik PhD.
IV. Ing. Radoslav Jenčuš

6. Po zodpovedaní poslednej otázky od verejnosti voči abecedne poslednému
uchádzačovi sa výberová komisia poďakovala uchádzačom a verejné vypočutie skončilo. .

7. Po diskusii členovia a členka výberovej komisie poskytli svoje jednotlivé hodnotenia
na bodovacích hárkoch a vytvorilo sa poradie podľa priemerného hodnotenia všetkých členov
a členky komisie (prvý typ poradia). Gestor a predseda overili výpočet priemerného
hodnotenia na základe poskytnutých hárkov.

Križan Asványi Šaradín Dedík Litváková Priemer

Bertóková 84 74 78 56,5 88 1

Fabian 61 01 61 02 84 4

Hvostík 45 61 65 53,5 54 3

Jenčuš 59 77 71 53,5 46 2

8. Podľa bodového hodnotenia sa uchádzači umiestnili v nasledovnom poradí:
I.         Ing. Adriana Bertóková
II.         Ing. Radoslav Jenčuš
III.         PaedDr. Tomáš Hvostik PhD.
IV.         Mgr. Michal Fabian

9. Následne komisia vytvorila poradie podľa priemerného umiestnenia uchádzačov (nie
priemerného hodnotenia) podľa individuálneho hodnotenia členov komisie kto má byť po
komplexnom zhodnotení finálne prvý, druhý, tretí a štvrtý (druhý typ poradia).

Križan Asványi Šaradín Dedík Litváková Priemer

Bertóková 1 2 1 1 1 1

Fabian 2 4 4 4 2 4

Hvostík 4 3 3 23 3 3

Jenčuš 3 1 2 24 4 2

4 Pán Peter Dedík umiestnil na druhom mieste pána Jenčuša i Hvostíka zároveň.
3 Pán Peter Dedík umiestnil na druhom mieste pána Hvostíka i Jenčuša zároveň.

2 Pán Michal Fabian podľa pána Petra Dedíka nespĺňa podmienku danú ustanovením § 10a, ods.6, písm. c)
zákona č. 310/ 2019 z.z. o Fonde na podporu športu v znení neskorších predpisov.

1 Pán Michal Fabian podľa pána Gábora Asványiho nespĺňa podmienku danú ustanovením § 10a, ods.6, písm. c)
zákona č. 310/ 2019 z.z. o Fonde na podporu športu v znení neskorších predpisov.
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10. Podľa hodnotenia podľa bodu 9 členov komisie sa uchádzači umiestnili v
nasledovnom priemernom poradí:

I.         Ing. Adriana Bertóková
II.         Ing. Radoslav Jenčuš
III.        PaedDr. Tomáš Hvostik PhD.
IV.        Mgr. Michal Fabian

11. Pravidlá Rokovacieho poriadku určujú, že ak je zhoda vo výsledku pri oboch
hodnotiacich metódach (bod 7 a bod 9), výberová komisia odporučí uchádzača podľa tohto
zhodného výsledku.

12. Výberová komisia na základe vyššie uvedeného poskytla odporúčanie navrhnúť
správnej rade ako najvhodnejšiu na pozíciu riaditeľky Fondu na podporu športu pani
Ing. Adrianu Bertókovú s výsledkom 4 hlasy za, proti návrhu hlasoval pán Dedík.

13. Výberová komisia následne hlasovala o tom, či poskytne správnej rade aj odporúčanie
na uvedenú pozíciu i ďalšieho kandidáta, ktorý sa umiestnil na druhom mieste. Komisia
hlasovaním s výsledkom 4 hlasy proti a 1 hlas za (pán Asványi), sa rozhodla odporučiť
správnej rade iba Ing. Adrianu Bertókovú na základe jej prvenstva v oboch hodnotiacich
metódach. Zároveň všetkým dotknutým odporúča veľmi citlivo zvážiť, ako zároveň umožniť
pánu Michalovi Fabianovi nespochybniteľne začať získavať riadiacu prax v rámci fondu v
rozširujúcej sa právnej agende i čo najlepšie využiť kvality pána Radoslava Jenčuša v
najbližších mesiacoch v kľúčovej oblasti športovej infraštruktúry národného významu.

V Bratislave dňa 22.12.2022

Členovia komisie: Dátum: Podpis:

Ladislav Križan 22.12.2022

Gabriel Asványi 22.12.2022

Dušan Šaradín 22.12.2022

Peter Dedík 22.12.2022

Miroslava Litváková 22.12.2022
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Gestor: Dátum: Podpis:

Miroslava Grofiková 22.12.2022

Tajomníčka: Dátum: Podpis:

Miroslava Grofiková 22.12.2022
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