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OSOBNÉ ÚDAJE Javer Gusejnov

PRAX

01.2018–Súčasnosť Právnik
IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže, Bratislava (Slovensko) 

▪ zodpovednosť za právnu agendu príspevkovej organizácie

▪ zastupovanie organizácie v súdnych sporoch

▪ príprava interných riadiacich aktov organizácie

▪ príprava a realizácia verejného obstarávania

▪ nakladanie s majetkom štátu v správe organizácie

08.2018–Súčasnosť Prezident
Slovenský minifutbalový zväz, Pezinok (Slovensko) 

▪ štatutárny orgán športovej organizácie

▪ zastupovanie organizácie na medzinárodnej úrovni

▪ príprava a riadenie projektov

▪ finančné riadenie organizácie

03.2017–12.2017 Riaditeľ kancelárie Generálneho riaditeľa
IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže, Bratislava (Slovensko) 

▪ zastupovanie generálneho riaditeľa

▪ vedenie sekretariátu generálneho riaditeľa organizácie

▪ zabezpečovanie agendy verejného obstarávania

▪ vedenie právnej agendy

▪ vedenie personálnej agendy

▪ poverený riadením Odboru vnútornej správy

▪ nakladanie s majetkom štátu v správe organizácie

▪ príprava podkladov pre zriaďovateľa (MŠVVaŠ SR)

01.2017–03.2017 Odbor legislatívno-právny - hlavný štátny radca
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Bratislava (Slovensko) 

▪ príprava stanovísk k návrhom zákonov a iným právnym predpisom

▪ príprava medzinárodných zmlúv a dohôd

▪ právny poradca

04.2016–12.2016 SK PRES - R&D policy officer
Stále zastúpenie SR pri EÚ, Brusel (Belgicko) 

▪ príprava Záverov Rady na podporu mladých výskumníkov
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▪ príprava podkladov na rokovanie pracovných skupín v Rade EÚ

▪ príprava Predsedníckych brožúr pre oblasť vedy a vesmíru

▪ spolupráca s ESA na príprave Európskej vesmírnej stratégie

▪ spolupráca na príprave iniciatívy PRIMA (Partnership on Research and Innovation in the
Mediterranean Area)

10.2015–04.2016 Odbor aproximácie práva - štátny radca
Úrad vlády SR, Bratislava (Slovensko) 

▪ príprava podkladov na rokovanie Legislatívnej rady vlády

▪ príprava stanovísk k návrhom zákonov a iným právnym predpisom

▪ spolupráca s expertmi z EÚ a s orgánmi EÚ v oblasti aproximácie práva

01.2012–11.2015 Konateľ
Caspian Trading & Consulting s. r. o., Pezinok (Slovensko) 

štatutárny orgán spoločnosti so zameraním na:

▪ stavbnú činnosť

▪ sprostredkovateľskú činnosť

▪ kúpu a predaj tovaru

05.2013–12.2013 Právna stáž
Liga lidských práv, Brno (Česko) 

▪ stáž so zameraním na zdravotnícke právo

VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA

26.06.2018 Doktor práv EKR úroveň 7

Vysoká škola Danubius, Sládkovičovo (Slovensko) 

▪ Téma rigoróznej práce: "Európska jednotka justičnej spolupráce (EUROJUST)"

22.06.2010–08.06.2015 Magister EKR úroveň 7

Masarykova Univerzita (Právnická fakulta), Brno (Česko) 

▪ Téma diplomovej práce: "Tvorba právneho textu"

01.09.2005–30.06.2010 Maturita EKR úroveň 4

Spojená škola Metodova 2, Bratislava (Slovensko) 

▪ Biligválne štúdium v slovenskom a francúzskom jazyku so zameraním na prírodovedné predmety

05.11.2013–12.11.2013 Non-formal Education Training Course - "Youth Peace Builders"
Youth Initiative for Dialogue and Cooperation - Bitola, Bitola (Severné Macedónsko) 

▪ verbálna a neverbálna komunikácia

▪ teamwork/leadership

OSOBNÉ ZRUČNOSTI

Materinský jazyk slovenčina
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Cudzie jazyky POROZUMENIE HOVORENIE PÍSANIE

Počúvanie Čítanie Ústna interakcia
Samostatný ústny

prejav

francúzština C1 C1 C1 C1 C1

angličtina B2 B2 B2 B2 B2

ruština B1 A2 A1 A1 A1

Úrovne: A1 a A2: Používateľ základov jazyka - B1 a B2: Samostatný používateľ - C1 a C2: Skúsený používateľ
Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky 

Komunikačné zručnosti ▪ schopnosť efektívnej komunikácie v slovenskom, ako aj cudzom jazyku

Organizačné a riadiace zručnosti ▪ riadenie projektových tímov

▪ príprava a realizácia projektových zámerov na regionálnej, celoštátnej a medzinárodnej úrovni

▪ organizácia konferencií a medzinárodných podujatí - napr. neformálne zasadnutie Rady EÚ pre
konkurencieschopnosť, zasadnutie pracovnej skupiny pre Výskum a ERAC

▪ organizácia spoločenských podujatí - univerzitná liga, majstrovstvá republiky, historický jarmok

Pracovné zručnosti ▪ flexibilita, samostatnosť, kreativita

▪ schopnosť riadiť tím so zameraním na dosiahnutie stanovených cieľov

▪ dobré negociačné schopnosti

Digitálné zručnosti ▪ MS Office (Excel, Word, PowerPoint, Outlook) - skúsený používateľ

▪ Adobe Photoshop a Illustrator - základný používateľ

▪ Wordpress - pokročilý používateľ

▪ Ekonomický a informačný systém POHODA (jednoduché účtovníctvo) - pokročilý používateľ

▪ Softip Profit (Mzdy a personalistky) - pokročilý používateľ

Vodičský preukaz AM, B1, B

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Projekty REinEU2016, ICT Proposers' Day 2016, SECID 2016

▪ obsahové a organizačné zabezpečenie medzinárodných konferencií financovaných z programu
Horizont2020

Škola bez nenávisti

▪ príprava národného projektu zameraného na prevenciu šikany na školách, financovaného z
Operačného programu Ľudské zdroje

Členstvá Pezinský okrášľovací spolok (2016 - súčasnosť)

▪ Prezident občianskeho združenia so zameraním na zveľaďovanie mesta

Slovenský zväz malého futbalu (2015 - 2017)

▪ právny poradca športového zväzu

Azerbaijan Student Network (2015 - 2016)

▪ zástupca študentského spolku pre Slovenskú republiku

Publikácie ▪ Uptake of Space Data, Európska komisia, Brusel, 2016.

▪ Developing a European Research and Innovation Ecosystem for Innovative SME´s,
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Brusel, 2016.
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Stratégia rozvoja spoločnosti
Mestský podnik služieb

Spracoval: JUDr. Javer Gusejnov



MPS dnes
Príspevková organizácia mesta Pezinok

Ročný príspevok na činnosť vo výške 380 000 Eur (na rok 2019)

Počet zamestnancov: 30 FTE



Čo MPS robí?

Činnosti zo Zriaďovacej listiny

● správa zvereného majetku mesta,

● správa a prevádzkovanie mestských 

športovísk,

● údržba miestnych komunikácií,

● údržba a obnova verejnej zelene a 

parkov,

● stavebná činnosť,
● správa bytového a nebytového fondu

● prevádzkovanie mestských pohrebísk.



SWOT MPS

Silné stránky

● História organizácie

● Mestská organizácia

● Potenciál spravovaného majetku 

(kameňolom, plaváreň, kúpalisko)



SWOT MPS

Slabé stránky

● Morálna opotrebovanosť technického 

vybavenia (stroje a i.)

● Poddimenzovaný personál

● Rozpočet organizácie

● Komunikácia voči obyvateľom (PR)



SWOT MPS

Príležitosti

● Komplexné zabezpečenie VPP

● Komerčné poskytovanie služieb

● “Expanzia” poskytovaných služieb 

mimo mesto Pezinok



SWOT MPS

Ohrozenia

● Nevypovedanie súčasnej zmluvy na 

zabezpečenie VPP

● Nedostatok kvalifikovanej pracovnej 

sily

● Legislatívne zmeny (VO, odborné 

požiadavky na personál a i.)



Vízia
Vybudovanie organizácie zabezpečujúcej komplexné verejnoprospešné a 

technické služby pre mesto Pezinok a jeho obyvateľov spĺňajúce štandardy 
21. storočia.



Ciele
1. Moderné mestské športoviská
2. Prilákanie kultúrnych a 

športových podujatí
3. Verejná zeleň a detské ihriská
4. Miestne komunikácie
5. Údržba majetku mesta
6. Transparentnosť a 

informovanosť
7. Developing a stavebná činnosť



Akčný plán



Audit Vypracovanie komplexného auditu 
organizácie

● Finančná stránka

● Personálne kapacity

● Majetok



Koncepcia rozvoja 
(strategický plán)

Na základe analýzy výsledkov auditu 

vypracovanie strategického plánu, ktorý 

bude obsahovať:

● Personálne potreby

● Finančné potreby

● Technicko-technologické potreby

● Časový plán (road mapa)

● Alternatívne spôsoby financovania



Základné princípy, 
na ktorych bude 
MPS stáť

● Transparentnosť

● Hospodárnosť (“hodnota za peniaze”)

● Enviromentálnosť (priaznivý dopad na 

životné prostredie)



Ďakujem za 
Vašu pozornosť!
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