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Výberové konanie:   Referent/-ka pre administratívu na stavebný úrad 

   (zastupovanie počas MD) 

 

 

 

Rozsah pracovného času 
Plný pracovný úväzok 
 
Miesto práce 
Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti 

Zabezpečuje administratívne činnosti pre stavebný úrad všeobecný a špeciálny, najmä: 

• zabezpečuje príjem agendy stavebného úradu a jej evidenciu a zodpovedá za jej 
včasnú distribúciu, vrátane komunikácie s kanceláriou starostky, 

• zabezpečuje expedíciu vybavenej agendy odbornými pracovníkmi a zodpovedá za jej 
včasné odoslanie, 

• vedie evidenciu vydaných rozhodnutí a písomností všeobecného stavebného úradu a 
špeciálneho stavebného úradu podľa cestného zákona, zabezpečuje príručnú 
archiváciu vybavených spisov a záznamov a následné odovzdanie vybavených a 
uzavretých spisov do archívu v správe organizačného oddelenia 

a vykonáva súvisiace a príbuzné práce. Plní aj ďalšie úlohy z oblasti registratúry, 

sprístupňovania informácií a pod., podľa pokynov vedúceho.  

 

Požiadavky na zamestnanca 

-    Spoľahlivosť,   flexibilita,   samostatnosť,  bezúhonnosť,  diskrétnosť  (práca  s  osobnými  

     údajmi), 

-    Dobré  komunikačné  schopnosti,  profesionálne  vystupovanie, pokojné a vecné riešenie    

     záťažových situácií,  

-    Znalosť PC  minimálne  na užívateľskej úrovni - Word, Excel, Internet, TRIMEL výhodou, 

-    Dobrý zdravotný stav 

 

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním 

SŠ všeobecného zamerania, stavebný smer výhodou 

 

Počet rokov praxe 

Nevyžaduje sa 

 

Jazykové znalosti 

Dobrá znalosť slovenského jazyka 

 



Vodičský preukaz 

sk. B – výhodou 

 

Upresnenie platových podmienok 

V súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone 
práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Zamestnanecké výhody, benefity 

Práca v stabilnom prostredí verejnej správy 

Zázemie progresívneho a dynamicky sa rozvíjajúceho úradu vo verejnej správe 

Možnosť profesionálneho rastu 

 

Spoločnosť, pre ktorú je pozícia obsadzovaná 

Verejná správa - Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 

Stručná charakteristika spoločnosti 

Miestny úrad Bratislava-Karlova Ves zabezpečuje agendu miestnej samosprávy. Naším 

cieľom je vybudovať kvalitné a efektívne služby pre občanov a súčasne vytvoriť zaujímavé 

pracovné prostredie pre zamestnancov. 

 

Informácie o výberovom konaní: 

V prípade, že Vás pozícia zaujala a spĺňate stanovené požiadavky, zašlite nám, prosím, Váš 

štruktúrovaný životopis s prehľadom o doterajšej praxi v termíne do 4.4.2018. V prípade 

vysokého počtu uchádzačov budeme kontaktovať len kandidátov vybraných do užšieho kola 

výberového procesu (osobný pohovor zameraný na prezentáciu schopností a vedomostí 

uchádzačov a prerokovanie ďalších podrobností a podmienok možného prijatia). Zároveň si 

vyhradzujeme právo nevybrať žiadneho kandidáta. Ďakujeme za pochopenie. 

Poskytnutím svojich osobných údajov v zaslanom životopise dávate súhlas k ich spracovaniu 

a uchovaniu v personálnej databáze za účelom získania zamestnania pre Vašu osobu. Do 

svojho životopisu a sprievodných dokumentov obsahujúcich osobné údaje doplňte informáciu, 

že poskytujete svoj súhlas pre Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie 

sv. Františka 8, 842 62 Bratislava na spracovávanie svojich  osobných údajov pre účely 

výberového konania v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, a to 

až do odvolania písomnou formou. 

 

Adresa spoločnosti 

Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

Nám. sv. Františka 8 

842 62 Bratislava 

www.karlovaves.sk 

 

Kontakt 

Kontaktná osoba: Mgr. Monika Martinezová, tel.: 02/707 11 161 

E-mail: monika.martinezova@karlovaves.sk 
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