
V zmysle  § 5 Zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom  záujme
v y h l a s u j e  

výberové konanie na obsadenie funkcie:

RIADITEĽ/KA  EKO-podnik verejnoprospešných služieb, sídlom Halašova 20, 832 90 
Bratislava, IČO: 00 491 870 - 

BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

Miesto výkonu práce:
EKO-podnik verejnoprospešných služieb, sídlom Halašova 20,  832 90Bratislava

Funkčný plat:
od 2.500€ - presná výška bude dohodnutá s úspešným kandidátom

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
 riadenie príspevkovej  organizácie,   zabezpečenie činnosti  a spolupráce v rámci mestskej 

časti,
 správa tržnice, lanovky, športovo-rekreačného areálu Kuchajda,
 vytyčovanie úloh, kontrola a koordinovanie činnosti zamestnancov Eko-podniku VPS,
 dodržiavanie  zákonnosti  v Eko-podniku  VPS  v zmysle  interných  predpisov,  ako  aj 

právnych predpisov SR v platnom znení, 
 hospodárske a efektívne vynakladanie finančných prostriedkov,
 spolutvorba, plánovanie, implementácia a monitoring stratégie a postupov v oblasti čistoty 

a údržby mestskej časti, ako aj starostlivosti o zeleň,
 spolupráca s nadriadeným orgánom, ako aj s externými kontrolnými orgánmi,
 dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov súvisiacich s výkonom funkcie,
 zúčastňovanie sa rokovaní komisií miestneho zastupiteľstva a miestnej rady,
 ďalšie úlohy súvisiace s činnosťou organizácie.

Kvalifikačné predpoklady:
 vysokoškolské vzdelanie min. II. stupňa, výhodou je vzdelanie ekonomického, právneho 

alebo technického smeru,
 min. 3 roky praxe v oblasti  riadenia, z toho min. ½ roka skúseností  s vedením väčšieho 

tímu (nad 30 ľudí, výhodou je riadenie samostatnej organizácie),
 znalosť chodu účtovníctva a procesov príspevkovej organizácie. 

Ďalšie požiadavky :
  spoľahlivosť a flexibilita, 
  znalosť príslušnej legislatívy,
  bezúhonnosť,
  spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 
  komunikatívnosť, 
  organizačné schopnosti, 
  znalosť práce s počítačom,                                     
  osobné a morálne predpoklady.

Zoznam požadovaných listín a dokladov: 
 písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 profesijný  štruktúrovaný  životopis  s prehľadom  o doterajšej  praxi  a stručným  popisom 

doteraz vykonávaných pracovných činností,

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
sídlo: ul. Junácka č. 1,  832 91 Bratislava 3
IČO: 00 603 317
v zastúpení starostu – Mgr. Rudolfa Kusého



 predloženie  výpisu  z registra  trestov  nie  staršieho  ako  30  dní,  alebo  poskytnúť  údaje 
a súhlas  potrebný na vyžiadanie  výpisu z registra  trestov podľa zákona 330/2007 Z.  z. 
o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 koncepcia výkonu práce (projekt riadenia a rozvoja organizácie) max. na 2 normostrany, 
 kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov a ich zverejnením na webovom sídle 

mestskej časti (príloha č. 1)
 písomný súhlas  so spracúvaním osobných údajov v súvislosti  so zverejnením zápisnice 

z výberového konania (príloha č. 2).

Predpokladaný termín nástupu:
Ihneď/dohodou

Písomnú  žiadosť  spolu  s požadovanými  dokladmi  doručiť  v zalepenej  obálke s označením 
„Výberové  konanie  –  riaditeľ/ka  EKO-podnik,  podnik  VPS  -  neotvárať“  najneskôr  do 
13.04.2022 na adresu: 

Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto 
referát miezd a personalistiky
Junácka ul. 1
832 91 Bratislava 

alebo 

osobne do podateľne Miestneho úradu.

Pri doručovaní prostredníctvom kuriérnej alebo poštovej služby  je rozhodujúci dátum uvedený 
na poštovej pečiatke;  pri  osobnom doručovaní  je rozhodujúci  dátum prijatia vyznačený na 
odtlačku prezentačnej pečiatky podateľne Miestneho úradu.

Termín,  čas  a miesto  výberového  konania  budú  oznámené  písomne  najmenej  7  dní  pred  jeho 
uskutočnením každému uchádzačovi, ktorý splnil podmienky stanovené pre výberové konanie.

V zmysle ust. § 11 ods. 4 písm. 1) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
zmien, riaditeľa/riaditeľku organizácie EKO-podnik verejnoprospešných služieb, sídlom Halašova 
20,  832  90  Bratislava,  IČO:  00 491 870,  na  návrh  starostu  vymenúva  Miestne  zastupiteľstvo 
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

Mgr. Rudolf  K u s ý
          s t a r o s t a 



Príloha č. 1

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO, Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3

                               

Meno a priezvisko, titul kandidáta:  __________________________________________________

Výberové konanie na pracovnú pozíciu: Riaditeľ/ka EKO-podnik verejnoprospešných služieb, sídlom 
Halašova 20, 832 90 Bratislava, IČO: 00 491 870

Výberové konanie vyhlásené dňa: 23.03.2022

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Týmto ako  dotknutá  osoba  udeľujem prevádzkovateľovi  Mestská  časť  Bratislava-Nové  Mesto,  so 
sídlom Junácka 1, 832 91 Bratislava, IČO: 00603317, súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov 
na  účel  realizácie  výberového  konania  na  pozíciu  riaditeľa/riaditeľky  EKO-podnik 
verejnoprospešných služieb, sídlom Halašova 20, 832 90 Bratislava, IČO: 00 491 870 (ďalej  „EKO 
podniku VPS“), na účel zverejnenia môjho životopisu a projektu riadenia a koncepcie rozvoja EKO 
podniku VPS a na účel  verejného vypočutia kandidátov na danú pozíciu,  ktoré bude prebiehať 
formou  streamovania1 (živého  prenosu  dát  cez  internet)  (ďalej  len  „verejné  vypočutie“)  a to 
v rozsahu  údajov  uvedených  v mojom  životopise  a vypracovanej  prezentácii  „projekte  riadenia 
a koncepcie rozvoja EKO podniku VPS, ďalej v rozsahu osobných údajov, ktoré dobrovoľne uvediem 
počas verejného vypočutia, vrátane mojej obrazovej a zvukovej podobizne. 

Moje  osobné údaje obsiahnuté v  dokumentoch,  ktoré  som predložil  prevádzkovateľovi  pre účely 
výberového konania (najmä profesijný životopis uchádzača a prezentácia projektu) budú zverejnené 
počas 12 (dvanásť) mesiacov od dátumu ukončenia výberového konania. 

Súhlas  na  živý  prenos  udeľujem  len  na  dobu  trvania  verejného  vypočutia  všetkých  kandidátov  
verejného vypočutia.

Potvrdzujem, že som ako dotknutá osoba bola informovaná prevádzkovateľom o mojom práve tento 
súhlas kedykoľvek odvolať, a to zaslaním žiadosti podpísanej zaručeným elektronickým podpisom na 
e-mailovú  adresu  prevádzkovateľa:  podatelna@banm.sk alebo  zodpovednaosoba@banm.sk alebo 
písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 
832 91 Bratislava, resp. jej podaním priamo na podateľni Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-
Nové Mesto v sídle prevádzkovateľa.

Podmienky prevádzkovateľa týkajúce sa spracúvania osobných údajov sú sprístupnené dotknutým 
osobám  na  webovom  sídle  prevádzkovateľa:  https://www.banm.sk/data/files/14621_informacna-
povinnost_uchadzaci-o-zamestnanie-03092020.pdf  .  

V Bratislave, dňa _________________

podpis dotknutej osoby

1 Metóda prenosu dát, typicky vo vzťahu k multimédiám. Kľúčovou charakteristikou technológie streamovania je kontinuálny tok dát, ktoré 
sú  na  strane  prijímateľa  prijímané  a spracovávané  v reálnom  čase.  Dáta  sú  streamované  (prenášané,  vysielané)  prostredníctvom 
elektronickej siete.

Zdroj: https://webslovnik.zoznam.sk/slovnik-cudzich-slov/ 

https://www.banm.sk/data/files/14621_informacna-povinnost_uchadzaci-o-zamestnanie-03092020.pdf
https://www.banm.sk/data/files/14621_informacna-povinnost_uchadzaci-o-zamestnanie-03092020.pdf
mailto:zodpovednaosoba@banm.sk
mailto:podatelna@banm.sk
https://webslovnik.zoznam.sk/slovnik-cudzich-slov/


Príloha č. 2

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO, Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3

                               

Meno a priezvisko, titul kandidáta:  __________________________________________________

Výberové konanie na pracovnú pozíciu: Riaditeľ/ka EKO-podnik verejnoprospešných služieb, sídlom 
Halašova 20, 832 90 Bratislava, IČO: 00 491 870

Výberové konanie vyhlásené dňa: 23.03.2022

Súhlas so spracovaním osobných údajov
na účely zverejnenia zápisnice z výberového konania

Týmto ako  dotknutá  osoba  udeľujem prevádzkovateľovi  Mestská  časť  Bratislava-Nové  Mesto,  so 
sídlom Junácka 1, 832 91 Bratislava, IČO: 00603317, súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov 
na  účel  transparentného  informovania  verejnosti  o výsledkoch  výberového  konania  na  pozíciu 
riaditeľa/riaditeľky EKO-podnik verejnoprospešných služieb, sídlom Halašova 20, 832 90 Bratislava, 
IČO: 00 491 870, t. j. na účel zverejnenia môjho bodového ohodnotenia udeleného jednotlivými 
členmi výberovej komisie a zápisnice z vyhodnotenia výberového konania  a to v rozsahu údajov 
titul, meno a priezvisko, moje bodové ohodnotenie udelené jednotlivými členmi výberovej komisie, 
sumárne hodnotenie výsledkov výberového konania. 

Tento súhlas udeľujem po dobu 5 rokov od dátumu ukončenia výberového konania.

Potvrdzujem, že som ako dotknutá osoba bola informovaná prevádzkovateľom o mojom práve tento 
súhlas kedykoľvek odvolať, a to zaslaním žiadosti podpísanej zaručeným elektronickým podpisom na 
e-mailovú  adresu  prevádzkovateľa:  podatelna@banm.sk alebo  zodpovednaosoba@banm.sk alebo 
písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa: mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1,  
832 91 Bratislava, resp. jej podaním priamo na podateľni Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-
Nové Mesto v sídle prevádzkovateľa.

Podmienky prevádzkovateľa týkajúce sa spracúvania osobných údajov sú sprístupnené dotknutým 
osobám  na  webovom  sídle  prevádzkovateľa:  https://www.banm.sk/data/files/14621_informacna-
povinnost_uchadzaci-o-zamestnanie-03092020.pdf.

V Bratislave, dňa _________________

podpis dotknutej osoby

https://www.banm.sk/data/files/14621_informacna-povinnost_uchadzaci-o-zamestnanie-03092020.pdf
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