
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - PETRŽALKA, KUTLÍKOVA Č. 17, 852 12 BRATISLAVA 

v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje 

v ý b e r o v é   k o n a n i e 

 na obsadenie miesta vedúceho právneho oddelenia  

 
 

Požiadavky, ktoré musí uchádzač splniť, aby mohol postúpiť do výberového konania:  

 

Požadované predpoklady:  
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore právo  

- bezúhonnosť 

- zdravotná spôsobilosť 

- odborná prax vo verejnej správe min. 2 roky 

- odborná právna prax min. 5 rokov 

- prax v riadiacej funkcii výhodou 

 

Iné požadované predpoklady:  
- znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov vo vzťahu k samospráve, najmä: zákon 

o obecnom zriadení, zákon o hlavnom meste SR Bratislave, zákon o majetku obcí, občiansky 

zákonník, obchodný zákonník, občiansky súdny poriadok, zákonník práce, správny priadok, 

exekučný poriadok 

- znalosť súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä: zákon o slobodnom prístupe 

k informáciám, zákon o sťažnostiach, zákon o petičnom práve 

- znalosť Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Petržalka, Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti 

Bratislava-Petržalka.  

- znalosť minimálne jedného svetového jazyka 

- tvorivosť, komunikatívnosť, flexibilita 

- riadiace a organizačné schopnosti 

- znalosť práce na PC (Word, Excel, internet) 

- osobnostné a morálne predpoklady  

 

Požadované doklady:  
1. Prihláška do výberového konania 

2. Vyplnený osobný dotazník (tlačivo ŠEVT) 

3. Štruktúrovaný životopis 

4. Overený doklad o absolvovaní vysokoškolského vzdelania 

5. Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace 

6. Fotokópie ďalších dokladov, preukazujúcich získané špeciálne znalosti (kópie certifikátov)  

7. Písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 

122/2013 Z.z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

Písomné prihlášky do výberového konania a doklady je potrebné doručiť do podateľne Miestneho 

úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava, v zalepenej obálke 

s označením Výberové konanie „PO“ – Neotvárať, v termíne do 10. mája 2016 do 12:00 hod.  

Na obálku uveďte adresu odosielateľa.  

 

Bratislava, 08.04.2016 

 

                      Vladimír Bajan 

                            starosta  


