
Výzva: Personál na zabezpečenie chodu  
Karanténneho mestečka Bratislava – Zlaté piesky 

 
SPOLU TO ZVLÁDNEME 

 

V súvislosti s novým koronavírusom a ochorením COVID-19 Hlavné mesto SR Bratislava 
realizuje preventívne opatrenia a reaguje na nové potreby, ktoré so sebou toto ochorenie 
prináša. V situácii, v ktorej sa nachádzame, sme prešli z fázy prípravy do fázy spomaľovania 
šírenia vírusu. Robíme všetko preto, aby sme boli čo najlepšie pripravení na nárast počtu 
infikovaných a chorých. Jedným z opatrení je aj vybudovanie dočasného mestečka pre ľudí 
bez domova, do ktorého hľadáme kvalifikované personálne obsadenie. Areál mestečka na 
Zlatých pieskoch bude slúžiť tým, ktorí budú čakať na výsledky testov alebo u nich bude 
potvrdené ochorenie s ľahkým priebehom, avšak kvôli svojej životnej situácii nemajú 
možnosť domácej karantény. 
 

Miesto výkonu práce:   
Bratislava 
 
Hľadáme personál na nasledovné pozície: 

1. Koordinátor karanténneho mestečka 
• Koordinácia a zabezpečenie bezproblémového chodu karanténneho mestečka  
• Koordinácia zamestnancov pôsobiacich v mestečku vrátane zdravotného personálu 

a strážnej služby 
• Komunikácia s externými dodávateľmi, správcom areálu, magistrátom hl. mesta 

 
2. Psychiater  

• Poskytovanie starostlivosti pre obyvateľov karanténneho mestečka, vrátane 
predpisovania medikamentóznej liečby 
 

3. Všeobecný lekár  
• Poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov karanténneho mestečka 

v súvislosti s COVID-19, ako aj pridružených zdravotných problémov 
 

4. Zdravotná sestra  
• Poskytovanie zdravotnej starostlivosti a monitorovanie zdravotného stavu pre 

obyvateľov karanténneho mestečka v súvislosti s COVID-19, ako aj pridružených 
zdravotných problémov 

 
5. Sociálny pracovník/pracovníčka 

• Poskytovanie podpory a zabezpečenie sociálnych služieb pre obyvateľov 
karanténneho mestečka 

 
Požiadavky na vzdelanie, pracovné skúsenosti, schopnosti a odborné znalosti: 
 
Koordinátor karanténneho mestečka 

• Predchádzajúce skúsenosti v oblasti logistiky alebo riadenia ubytovacieho zariadenia 
min. 2 roky 

• Výborné komunikačné a vyjednávacie zručnosti 
• Predchádzajúca skúsenosť s prácou s ľuďmi bez domova výhodou 



 
Psychiater  

• Ukončené VŠ vzdelanie v oblasti medicíny 
• Atestácia z psychiatrie alebo adiktológie výhodou 
• Skúsenosť s poskytovaním starostlivosti pre ľudí bez domova výhodou 

 
Všeobecný lekár 

• Ukončené VŠ vzdelanie v oblasti medicíny 
• Skúsenosť s poskytovaním starostlivosti pre ľudí bez domova výhodou 

 
Zdravotná sestra  

• Ukončené odborné vzdelanie „zdravotná sestra“ 
• Min. 3 roky skúseností v poskytovaní zdravotnej starostlivosti 
• Skúsenosť s prácou v oblasti adiktológie alebo s poskytovaním starostlivosti pre ľudí 

bez domova výhodou 
 
Sociálny pracovník/pracovníčka 

• Ukončené VŠ vzdelanie v oblasti sociálnej práce alebo príbuzného odboru 
• Min. 1 rok praxe v oblastí práce s ľuďmi bez domova alebo min. 3 roky práce v oblasti 

poskytovania sociálnej pomoci 
• Výborné komunikačné a vyjednávacie zručnosti 

 
 
Poznámka: 

1. Na stretnutie si vyhradzujeme právo pozvať len vybraných kandidátov. 
2. V žiadosti je potrebné jasne uviesť o akú pozíciu máte záujem.  

 
Zoznam požadovaných dokladov a materiálov: 

1. životopis, 
2. fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania, 
3. údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o 

registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (meno, priezvisko, rodné 
priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, číslo občianskeho, miesto narodenia, okres 
narodenia, trvalé bydlisko, meno otca, priezvisko otca, meno matky, priezvisko matky, 
rodné priezvisko matky), 

 
Druh pracovného pomeru: 
Hlavný pracovný pomer. 
 
Ponúkaný plat: 
od 1 000 EUR brutto/mes. pri plnom úväzku - v závislosti od pozície a odborných znalostí, 
pracovných skúseností a schopností 
 
Termín nástupu: 
ihneď 
 
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi pošlite elektronicky cez systém 
https://ats.nalgoo.com/gate/bratislava/register/26498 alebo na e-mailovú adresu 
kariera@bratislava.sk 
 



Informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov  
uchádzačov o zamestnanie (výberové konanie) 

 
podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických 

osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné 
nariadenie o ochrane údajov)  

 
I. Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa 
Názov:   Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Sídlo:   Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava 
IČO:   00 603 481 
 

Telefónny kontakt: +421 259 356 111 
E-mail:  info@bratislava.sk 
Web:    www.bratislava.sk 
 
II. Kontakt na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@bratislava.sk 
 
III. Informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov na účely výberového konania 
V súlade s čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej 
len „GDPR“) Hlavné mesto SR Bratislava, ako prevádzkovateľ poskytuje nasledovné 
informácie:  

a) Účelom spracúvania osobných údajov je výberové konanie na obsadenie pracovného 
miesta, vo vzťahu ku ktorému uchádzač, ako dotknutá osoba podáva žiadosť 
o zaradenie do výberového konania a dokladá nevyhnutné dokumenty vyžadované zo 
strany prevádzkovateľa v súlade osobitnými predpismi.  

b) Spracúvanie osobných údajov na účely výberového konania sa vykonáva na základe 
žiadosti dotknutej osoby v rámci predzmluvných vzťahov bez súhlasu dotknutej 
osoby v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Oprávnený záujem prevádzkovateľa sa 
pri spracúvaní osobných údajov neuplatňuje.  

c) Osobné údaje nie sú poskytované príjemcom, ak osobitný zákon neustanoví inak. 
Cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným 
organizáciám sa neuskutočňuje, prevádzkovateľovi nevyplýva z osobitných predpisov 
a ani takýto prenos nezamýšľa vykonávať. Prevádzkovateľ nevykonáva ani 
spracúvanie osobných údajov založené na automatizovanom individuálnom 
rozhodovaní, nevykonáva profilovanie. 

d) Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na účel výberového konania 
organizovaného prevádzkovateľom. V prípade neposkytnutia osobných údajov by 
nebolo možné sa zúčastniť výberového konania. 

e) Osobné údaje sa spracúvajú a uchovávajú po dobu trvania výberového konania 
a následne po dobu 5 rokov vymedzenú v registratúrnom pláne v súlade so zákonom 
č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. Po uplynutí tejto doby sa osobné údaje likvidujú podľa 
registratúrneho poriadku v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch 
a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Neúspešným uchádzačom prevádzkovateľ vráti nasledovné dokumenty, najmä: 
životopis, výpis z registra trestov, doklad o najvyššom vzdelaní a potvrdenie 
o návšteve školy. 
 



 
IV. Ochrana práv dotknutých osôb 
Uchádzač je v súlade s čl. 15 až 22 GDPR oprávnený prostredníctvom žiadosti uplatniť si 
nasledovné práva dotknutých osôb: 

• právo na potvrdenie o spracúvaní osobných údajov,  
• právo na prístup k osobných údajov (kópiu / odpis svojich osobných údajov), vrátane 

relevantných informácií týkajúcich sa spracúvania osobných údajov,  
• právo na opravu nesprávnych a právo na doplnenie neúplných osobných údajov,  
• právo na výmaz osobných údajov,  
• právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,  
• právo na prenosnosť osobných údajov.  

 
Právo namietať a právo na neuplatňovanie rozhodovania založeného na automatizovanom 
individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania sa na účely výberového konania neuplatňuje.  
Uchádzač je oprávnený podať žiadosť o výkon práv:  

a) písomne doručením žiadosti osobne do podateľne alebo poštou na adresu: Hlavné 
mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava  

b) elektronicky prostredníctvom e-mailu: mojepravo@bratislava.sk, 
c) telefonicky na tel. č.: 02/ 59 356 323, 
d) osobne na útvare Oddelenie vzťahov s verejnosťou – Front office, kde spíše záznam 

o výkon práv dotknutej osoby. 
 
Ak sa dotknutá osoba domnieva, že pri spracúvaní osobných údajov boli porušené jej práva 
má právo podať na úrad na ochranu osobných údajov sťažnosť, resp. návrh na začatie 
konania. 
 


