
MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI 

B R A T I S L A V A - K A R L O V A  V E S  

Námestie sv. Františka 8,  842 62  Bratislava 4 

 
 

Výberové konanie:  Vedúci oddelenia dopravy a životného prostredia 

 

Informácie o pracovnom mieste: 

 

Rozsah pracovného času 
Plný pracovný úväzok 
 
Miesto práce 
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
 
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti 

Vedenie a odborná podpora oddelenia dopravy a životného prostredia 

Prenesený výkon štátnej správy v oblasti životného prostredia, štátnej vodnej správy a dopravy 

Zastrešovanie verejných obstarávaní agendy oddelenia 

Plánovanie rozpočtu, sledovanie jeho čerpania, tvorba objednávok a kontrola došlých faktúr 

Spracovanie vyjadrení k stavbám v zmysle zákona 

Koordinácia v oblasti údržby verejnej zelene a správy komunikácií 

Odborná podpora pre zamestnancov oddelenia 

Nastavovanie parkovacej politiky, komunikácia s Hlavným mestom SR Bratislavou 

Zastrešovanie pripomienkovania strategických materiálov v danej oblasti 

Príprava podkladov na grantové projekty 

V prípade potreby zastupovanie agendy podriadených zamestnancov oddelenia 

Personálna politika oddelenia 

Komunikácia medzi oddeleniami a s nadriadeným 

Koordinácia činnosti a zadávanie úloh podniku Verejnoprospešných služieb 

Koordinácia činnosti opráv detských ihrísk, športovísk, lavičiek a košov 

 

Požiadavky na zamestnanca 

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (výhodou v oblasti dopravy, urbanizmu, životného 

prostredia, technické a pod.) 

Znalosť PC minimálne na užívateľskej úrovni (Word, Excel, Internet) 

Motivácia pre prácu vo verejnom sektore 

Záujem zefektívniť zavedené procesy vo verejnej správe 

Vysoká miera samostatnosti a zodpovednosti 

Schopnosť rýchlo sa učiť a riešiť problémy a zadania 

Skúsenosti s riadením menšieho kolektívu (do 10 ľudí) minimálne 3 roky 

 
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním 

vysokoškolské II. stupňa 

vysokoškolské III. stupňa 

 
Počet rokov praxe 

Výhodou je prax priamo v oblasti dopravy, resp. samosprávy, kľúčové sú však schopnosť rýchlo sa 

učiť nové veci a vysoká miera samostatnosti. Veľkou výhodou je prax na podobnej pozícii vo 

verejnej alebo v súkromnej sfére 

 



Jazykové znalosti 

Nie je podmienkou 

 

Vodičský preukaz 

B (aktívny vodič) 

 

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 

Práca s najnovšími technológiami 

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 v termíne do 25.7.2017. Kvôli vysokému počtu uchádzačov budeme 

kontaktovať len kandidátov vybraných do užšieho kola výberového procesu. 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: Monika Martinezová, tel.: 02/707 11 161 

E-mail: monika.martinezova@karlovaves.sk 
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