
Vyhlásenie výberového konania: 12.06.2019   
Zverejnenie výberového konania: 12.06.2019 
 
 

VÝBEROVÉ KONANIE NA POZÍCIU: 

Riaditeľ Základnej umeleckej školy,  
Exnárova 6, 821 03 Bratislava 

    
 
 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1,  814 99  Bratislava, v zmysle § 4      
ods. 1  zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo 
verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľ Základnej 
umeleckej školy, Exnárova 6, 821 03 Bratislava. 
 
Miesto výkonu práce: Základná umelecká škola, Exnárova 6, 821 03 Bratislava. 
 
Rámcová náplň práce: 
Výkon činností štatutárneho zástupcu  rozpočtovej organizácie Hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy - Základnej umeleckej školy, Exnárova 6, 821 03 Bratislava. 
 
Požiadavky na vzdelanie a znalosti: 
 Stupeň a odbor vzdelania podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch 

a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a podľa vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné 
kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných 
zamestnancov. 

 Vykonanie prvej atestácie. 
 Bezúhonnosť. 
 Zdravotná spôsobilosť. 
 Pedagogická činnosť minimálne 5 rokov. 
 Ovládanie štátneho jazyka. 
 Znalosť právnych predpisov súvisiacich s výkonom činnosti zariadenia s právnou subjektivitou a 

z oblasti školstva. 
 Riadiaca prax minimálne 3 roky. 
 Komunikatívnosť, spoľahlivosť, flexibilita, organizačné schopnosti. 
 Znalosť práce s PC (MS Word, MS Excel). 
 Znalosť cudzieho svetového jazyka vítaná. 
 
Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:  
1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania. 
2. Overená fotokópia diplomu, vysvedčenia alebo iného dokladu o dosiahnutí požadovaného vzdelania 

podľa zákona č. 317/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
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. 
4. Lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu funkcie. 
5. Profesijný životopis. 
6. Motivačný list. 
7. Zoznam publikačnej činnosti. 
8. Zoznam autorstva a realizovaných projektov. 
9. Doklady o ukončenom ďalšom vzdelávaní. 
10. Predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy v rozsahu najviac 2 štandardizovaných strán. 
 
Druh pracovného pomeru:  Hlavný pracovný pomer. 
 
Ponúkaný plat: min. 910,00 Eur 
 
Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 317/2009 Z.z.  o pedagogických 
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a dĺžky praxe.  
 
 
 
 
 



Žiadosti zasielajte spolu s požadovanými dokladmi  a materiálmi v zalepenej obálke s označením 
„Výberové konanie – riaditeľ ZUŠ Exnárova, Bratislava - NEOTVÁRAŤ“ najneskôr do 03.07.2019 na 
adresu:  
Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
oddelenie ľudských zdrojov  
Primaciálne námestie 1  
814 99  Bratislava 1 
 
 
 

Mgr. Jakub Kmeť, v.r. 
riaditeľ kancelárie primátora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


