
Výberové konanie na pozíciu: Samostatný odborný referent na Oddelení životného 
prostredia 
 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. č. 1,  814 99  Bratislava, 
vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Samostatný odborný referent na Oddelení životného 
prostredia, Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 
 
Miesto výkonu práce: 
Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Sekcia životného prostredia 
a tvorby zelene, Oddelenie životného prostredia, Primaciálne námestie 1,  814 99  Bratislava 
 

Rámcová náplň práce: 
1. Prejednávanie priestupkov v odpadovom hospodárstve v kompetencií hlavného mesta 

SR Bratislavy. 
2. Spracovávanie Programu odpadového hospodárstva hlavného mesta SR Bratislavy 

(POH). 
3. Zabezpečovanie plnenia prijatých opatrení v POH. 
4. Zabezpečenie zberu a prepravy zmesového komunálneho odpadu na účely jeho 

zhodnotenia alebo zneškodnenia vrátane zabezpečenia zberných nádob 
zodpovedajúcich systému zberu zmesového komunálneho odpadu v hlavnom meste.  

5. Príprava podkladov pre účely stanovenia systému zberu komunálnych odpadov 
a drobných stavebných odpadov všeobecne záväzným nariadením.  

6. Kontrola plnenia povinností podľa Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta     
č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 
území hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších zmien. 

7. Vydávanie stanovísk k zriaďovaniu komunitných kompostovísk, a použitiu 
polopodzemných kontajnerov. 

8. Príprava súťažnej dokumentácie pre výber dodávateľov tovarov, služieb a prác podľa 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, vykonávanie kontroly plnenia zmlúv a kvality dodávateľských prác. 

9. Podieľanie sa na príprave a spravovaní rozpočtu v oblasti životného prostredia. 
10. Vypracovanie projektov na zabezpečenie triedeného zberu a zabezpečenie ich realizácie 

v súvislosti so získaním príspevku z dostupných podporných fondov na ich 
financovanie. 

11. Zabezpečenie podľa § 67 zákona o odpadoch ucelenej agendy súvisiacej 
s odstraňovaním vozidiel z pozemkov vo vlastníctve a v správe hlavného mesta, na 
ktorých poškodzujú alebo ohrozujú životné prostredie alebo narušujú estetický vzhľad 
obce či osobitne chránenej časti prírody a krajiny, zároveň prostredníctvom oprávnenej 
osoby zabezpečuje ich umiestnenie na určené parkovisko. 

12. Starostlivosť a údržba mestských lavičiek umiestnených na pozemkoch vo vlastníctve 
a priamej správe hlavného mesta SR Bratislavy. 

13. Zabezpečenie plnenia ďalších povinností v zmysle zákona o odpadoch. 
14. Administratívne práce spojené s činnosťou oddelenia. 

  
Požiadavky na vzdelanie a znalosti: 

1. Ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa technického zamerania (chemicko-
technologická fakulta, stavebná fakulta, environmentalistika) 



2. Odborná prax v samospráve výhodou. 
3. Znalosť legislatívy verejnej správy a samosprávy, najmä v oblasti ochrany ovzdušia a 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v 
znení neskorších predpisov, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok) v znení neskorších predpisov, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov a zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste v znení 
neskorších predpisov.  

4. Bezúhonnosť. 
5. Komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť voči 

stresu, organizačné schopnosti, koncepčné myslenie. 
6. Ovládanie PC na používateľskej úrovni – WORD, EXCEL, GIS. 
7. Vodičský preukaz skupiny B. 

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov: 
1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania. 
2. Životopis. 
3. Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania. 
4. Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. 

o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
Druh pracovného pomeru: 
Hlavný pracovný pomer - zastupovanie počas MD. 
 
Ponúkaný plat: 
1 100 EUR/mes. – v závislosti od pracovných schopností a skúseností je možnosť priznať aj 
osobný príplatok 
 
Benefity: 

1. Peňažné benefity: osobné príplatky a odmeny, valorizácia, príspevok do DDS 2 – 3 % 
2. Možnosť profesijného a odborného rastu. 
3. Ďalšie benefity:  

a. pružný pracovný čas 
b. zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona 
c. 2 dni v kalendárnom roku na regeneráciu pracovnej sily 
d. sociálna politika – príspevok na dopravu, príspevok na stravovanie, sociálna 

výpomoc 
e. možnosť bezplatného vstupu do vybraných mestských inštitúcií 

 

Termín nástupu: 
Dohodou. 
 
Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte v zalepenej obálke            (s 
uvedeným platným telefónnym a e-mailovým kontaktom) s označením „SOR OŽP - 
neotvárať“, najneskôr do 13.06.2019 na adresu: 
 
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy 
oddelenie ľudských zdrojov 
Primaciálne nám. č. 1 
814 99  Bratislava  
 



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.  

 

 
 


