
Mestská časť Bratislava-Petržalka
v zastúpení starostu Ing. Jána Hrčku a v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom

záujme vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie

konateľ/ka Športových zariadení Petržalky, s. r. o.

Miesto výkonu práce: Petržalská plaváreň, Tupolevova 3957/7B
Mesačný plat: od 1900 EUR + možnosť variabilnej zložky na základe výsledkov práce a plnenia úloh

Termín nástupu: ihneď / dohodou
Druh pracovného pomeru: plný úväzok / hlavný pracovný pomer

činnosti, ktoré budete vykonávať

- riadenie zamestnancov a koordinácia činnosti firmy vo vlastníctve mestskej časti
- zastupovanie spoločnosti vo všetkých záležitostiach z titulu funkcie štatutárneho orgánu
- zabezpečovanie úloh vyplývajúcich zo zakladateľskej listiny spoločnosti
- zodpovedanie za hospodárenie spoločnosti a plnenie strategických cieľov
- vykonávanie uznesení valného zhromaždenia a prezentácia stanovených výsledkov

kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie

- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – ideálne ekonomického, právneho alebo technického zamerania
- prax v oblasti manažmentu a riadenia minimálne 5 rokov
- skúsenosť s riadením tímu ľudí minimálne 2 roky

znalostné a osobnostné predpoklady na vykonávanie funkcie

- znalosti a praktické skúsenosti v oblasti obchodného a daňového práva
- výhodou sú znalosti a skúsenosti aj v oblasti komunálneho práva (Zákon o obecnom zriadení, Zákon

o majetku obcí, Zákon o hlavnom meste SR Bratislave, Zákon o slobodnom prístupe k informáciám)
- porozumenie procesom plánovania, rozpočtovania a účtovníctva
- práca s PC na pokročilej úrovni
- vodičský preukaz skupiny B, aktívny vodič
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
- bezúhonnosť
- osobnostné a morálne predpoklady na výkon riadiacej funkcie
- organizačné a riadiace schopnosti
- profesionálny prístup, otvorenosť a transparentnosť

ak vás táto ponuka zaujala, nezabudnite nám poslať

- žiadosť o zaradenie do výberového konania
- profesijný štruktúrovaný životopis zameraný na riadiacu a odbornú prax
- údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z.

z o registri trestov vrátane čísla občianskeho preukazu
- fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne aj kópie dokladov o absolvovaní iného

vzdelania
- písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane

osobných údajov a nariadení EÚ o GDPR  pre potreby výberového konania (podpísaný vlastnou rukou)
- návrh koncepcie rozvoja Športových zariadení Petržalky, s. r. o.

https://www.google.sk/search?hl=sk&_ga=2.251229828.385357430.1620810678-1884038513.1615988395&q=Miestny+%C3%BArad+Petr%C5%BEalka&ludocid=14112260688979838495&lsig=AB86z5Uepri836KZO6YospBki2YN


informácie o výberovom konaní

Vašu žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokumentmi je potrebné podať
v zalepenej obálke označenej heslom „VÝBEROVÉ KONANIE – Športové zariadenia Petržalky, s. r. o. –
neotvárať!“ v termíne do 23.05.2022 do 12:00 hod. poštou na adresu Miestneho úradu mestskej časti
Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava alebo osobne do podateľne Miestneho úradu mestskej
časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava. Termín, čas a miesto výberového konania bude
uchádzačovi, ktorý spĺňa požadované predpoklady a doložil všetky požadované doklady, oznámené najmenej 7
dní pred jeho začatím (predpokladaný termín je 30. alebo 31.5.2022). Vopred ĎAKUJEME za prejavený záujem a
držíme palce.

Športové zariadenia Petržalky, s. r. o.

Spoločnosť Športové zariadenia Petržalky vznikla v súvislosti so zámerom petržalskej samosprávy realizovať
výstavbu komunálnej plavárne, ako aj za účelom správy a efektívneho využívania športovísk a športových plôch
v mestskej časti. Mestská časť je v tejto spoločnosti jediným spoločníkom so 100 % účasťou. Spoločnosť mala
v minulom roku 23 zamestnancov a rozpočet 1 mil. eur.

spracovanie osobných údajov

Vaše osobné údaje sa použijú len za účelom výberového konania a ich spracovanie je nevyhnutné na vykonanie
úkonov pred uzatvorením pracovnej zmluvy. Uvedené osobné údaje budú poskytnuté iba členom výberového
konania a zamestnancom, ktorí sa zúčastnia na jeho príprave. Osobné údaje získané na účel výberového
konania budú uchovávané počas jeho trvania a po tejto dobe budú zlikvidované, alebo v prípade uzavretia
pracovnej či inej zmluvy využité na tieto účely. Neuskutoční sa pritom ich prenos do tretích krajín. Viac
informácií nájdete na www.petrzalka.sk/ochrana-osobnych-udajov. Kontakt: zodpovednaosoba@somi.sk.

V Bratislave 02. mája  2022

http://www.petrzalka.sk/ochrana-osobnych-udajov
mailto:zodpovednaosoba@somi.sk

