
Výberové konanie na pozíciu: SMART CITY MANAGER - Samostatný odborný 
referent v oddelení verejného obstarávania  
 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. č. 1,  814 99  Bratislava, 
vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Smart city manager - samostatný odborný referent v 
oddelení verejného obstarávania 
 
Miesto výkonu práce: 
Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, oddelenie verejného obstarávania, 
Laurinská 5,  814 99  Bratislava 
 
Rámcová náplň práce: 

• Implementácia horizontálnych projektov a iniciatív v oblasti smart city, vrátane 
realizácie verejného obstarávania v oblasti verejného osvetlenia ako jednej zo 
základných infraštruktúr smart city  

• Príprava dizajnu, realizácia a priebežná evaluácia smart city programu v meste (celý 
životný cyklus projektov) 

• Riadiaca činnosť v danej oblasti  
• Hodnotenie potrieb mesta v oblasti smart city a identifikácia optimálneho riešenia v 

oblasti smart city s ohľadom na dostupnú infraštruktúru, prostriedky a dostupnú 
cutting edge technológiu  

• Dizajnovanie programu smart city pre mesto (vrátane prípadných monetizačných 
modelov) a príprava vhodných smart city projektov (v spolupráci s ostatnými 
oddeleniami a stakeholdermi)  

• Zabezpečovanie potrebných kompetencií na strane mesta v oblasti obstarávania smart 
city projektov a technológií (reprezentácia mesta ako inteligentného zákazníka pri 
obstarávaniach a projektoch)  

• Vyhodnocovanie impaktu jednotlivých prvkov smart city programu mesta a 
navrhovanie optimalizácie  
 

Požiadavky na vzdelanie a znalosti:  
• Vysokoškolské vzdelanie v príbuznej oblasti (technologická, manažérsko-obchodná, či 

iná vhodná oblasť) 
• Znalosť aktuálneho stavu technológií, biznis modelov a právnych štruktúr v oblasti 

smart city, ako aj najaktuálnejších možností využitia technológií pre benefit 
obyvateľstva mesta  

• Základné vedomosti v oblastiach územného plánovania a mestskej analytiky, 
technológiách (soft, hardware), právne kompetencie v oblasti smart city riešení 
(licencie, právne modely, prehľad v obstarávaní, opatrenia pred vendor lock-ins a 
pod.), finančný manažment a plánovanie zdrojov pri navrhovaní a implementácii 
modelov smart city alebo v podobných príbuzných sektoroch 

• Znalosť anglického jazyka (zvlášť v technickej terminológii) – min. úroveň B2. 
• Ovládanie projektového manažmentu, riadenia ľudí a procesov, nastavovania a 

sledovania výkonnosti projektu, tímu a jednotlivých zamestnancov  
• Prax v trvaní aspoň 4 roky v oblasti smart city, mestských prípadne individuálnych 

smart-technológií, prípadne príbuzných odvetví, z toho ideálne 2 roky v seniornej 
pozícii  

• Skúsenosť s projektami v oblasti verejného osvetlenia v kontexte smart city sú 
miernou výhodou 



Druh pracovného pomeru: 
Hlavný pracovný pomer. 
 
Poznámka:  

• Výberové konanie bude viackolové, pričom sa bude požadovať vypracovanie 
prípadovej štúdie, ktorej tému zadá výberová komisia. 

• Na osobné stretnutie budú kontaktovaní len vybraní kandidáti.  
 
Ponúkaný plat: 
1 500 EUR/mes. s možnosťou navýšenia v závislosti od skúseností a vzdelania uchádzača. 
 
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 

 
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. 
  
Žiadosti spolu s profesijným životopisom doručte v zalepenej obálke /s uvedeným 
platným telefónnym a e-mailovým kontaktom/ s označením „Výberové konanie – SOR 
OVO – neotvárať “ najneskôr do 19.06.2019 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. 
 
 
 


