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Stručný popis spoločnosti 

Technické služby Starého Mesta, a.s. boli založené hlavným akcionárom Mestskou 
časťou Bratislava - Staré Mesto v roku 2001 za účelom správy, údržby a prenájmu 
majetku a ďalších činností zapísaných v obchodnom registri. 
 
V roku 2012 sa hlavný akcionár Mestská časť Bratislava-Staré Mesto rozhodol obnoviť 
činnosť spoločnosti so zameraním na služby súvisiace s čistením verejného 
priestranstva, údržby komunikácii a parkov v správe Mestskej časti Bratislava - Staré 
Mesto. 
 
Medzi hlavné činnosti TSSM patria čistiace a upratovacie služby, odburinenie 
komunikácií, chodníkov a schodísk, zber a odvoz odpadu z košov, zber a odvoz 
organického odpadu z komunikácií, chodníkov a schodísk, údržba zelene a trávnatých 
plôch, údržba a čistenie komunikácií, údržba a čistenie kanalizácie, zimná a letná 
údržba komunikácií a chodníkov, osadzovanie a údržba dopravného značenia a 
inštalovanie dopravných značiek, správa trhovísk, tržníc a príležitostných trhov, 
prevádzkovanie verejných WC a detských ihrísk. 
 
  
Požiadavky na pozíciu členov predstavenstva (CEO A CFO) TSSM 
 
Od nového CEO a CFO sa očakáva, že prebuduje TSSM na modernú mestskú 
spoločnosť, zabezpečí efektívny manažment činností spoločnosti, medzi ktoré patrí 
predovšetkým čistenie námestí, ulíc a chodníkov ako aj rozvoj a údržba zelene v správe 
Starého Mesta a nastaví procesy pre optimálne fungovanie a dobrú pracovnú kultúru. 
Očakáva sa konštruktívna spolupráca s  Komunálnym podnikom Bratislava a ostatnými 
mestskými časťami. Zároveň očakávame strategické rozmýšľanie budúceho rozvoja 
spoločnosti tak, aby bola TSSM prínosom pre mestskú časť a jej obyvateľov 
a obyvateľky. 
 
Pre danú pozíciu sú potrebné ako nezastupiteľné nasledovné požiadavky a spôsobilosti: 
 

- silná morálna integrita a etické správanie za každých okolností, 
- strategické myslenie a schopnosť implementovať stratégie a koncepcie do 

praxe, 
- porozumenie/skúsenosti v uvedených oblastiach, 
- technická a prevádzková kompetencia, znalosť projektového manažmentu, 
- výborné komunikačné a prezentačné schopnosti, schopnosť budovať kvalitné 

vzťahy so zamestnancami, partnermi a inými stakeholdermi, 
- myslenie a rozhodovanie založené na dátach a problem-solvingu, 
- vypracovanie a podieľanie sa na vypracovaní investičných a finančných plánov, 
- skúsenosti a schopnosti viesť, inšpirovať a rozvíjať podriadených, 
- schopnosť pracovať v rýchlo sa meniacom prostredí, implementovať zmeny, 

pracovať pod časovým stresom. 
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O pozíciu CEO a CFO sa môže uchádzač uchádzať samostatne, alebo sa môžu dvaja 
uchádzači uchádzať spoločne ako tím. 
 
Požadovaná prax 
 

- Manažérske skúsenosti v oblasti a s riadením tímu minimálne 3 roky 
 

 
Finančné ohodnotenie pre danú pozíciu  

3 000€ brutto mesačne 

 

Účasť vo výberovom konaní 

V prípade záujmu o účasť vo výberovom konaní prosíme o zaslanie podkladov v 
slovenskom alebo českom jazyku výlučne e-mailom na adresu 
maria.chrenkova@staremesto.sk do 28.03.2023 (vrátane 28.03.2023):  

1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania – sprievodný motivačný list; 
2. Životopis;  
3. Súhlas so spracúvaním osobných údajov – podpisuje uchádzač vo svojom mene. 

Podľa vzoru, ktorý tvorí prílohu A tohto oznámenia; 

Uchádzač je povinný zaslať každý dokument zvlášť vo formáte PDF (buď export alebo 
kopírovateľný sken, fotografie mobilom nebudú akceptované).  

Výberové konanie pozostáva z nasledovných krokov:  

- zozbieranie podkladov od uchádzačov - do 28.03.2023 vrátane, 
- osobný detailný pohovor s vhodnými uchádzačmi - do 07.04.2023, 
- zostavenie užšieho výberu maximálne piatich vhodných uchádzačov. Vybratí 

kandidáti zašlú rozvojový plán spoločnosti TSSM v súlade s očakávaniami 
Starého Mesta v rozsahu a štandarde, aký sa bežne očakáva na trhu pri 
podobných výberových konaniach - do 14.04.2023 vrátane, 

- vypočutie uchádzača pred odbornou výberovou komisiou s prezentáciou 
rozvojového plánu spoločnosti TSSM - 18.04.2023, 

- po vybratí uchádzača výberovou komisiou uchádzač zdokladuje svoje 
deklarované vzdelanie a bezúhonnosť (poskytnutím potrebných dokladov a 
podkladov), 

- predpokladaný nástup uchádzača - 01.06.2023, prípadne dohodou. 

 

Zaslaním žiadosti o zaradenie do výberového konania uchádzač berie na vedomie a 
súhlasí, že:  

• na osobný pohovor a do užšieho výberu sa pozývajú iba uchádzači, ktorí na 
základe rozhodnutia výberovej komisie najlepšie splnia kritéria uvedené v sekcii 
požiadaviek na danú pozíciu, 
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• výberová komisia má výlučnú právomoc rozhodnúť o tom, ktorý uchádzač bude 
pozvaný na osobný pohovor a do užšieho výberu, 

• zaslaním požadovaných dokladov nevzniká uchádzačovi nárok na osobný 
pohovor ani na ďalšiu účasť vo výberovom procese, 

• v odôvodnených prípadoch bude mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
vykonávať štandardnú forenznú analýzu (background check) uchádzača, 
pričom nálezy z tejto analýzy budú dôverne poskytnuté výberovej komisii, ktorá 
ich zohľadní pri výbere, 

• bude dodržiavať mlčanlivosť o nezverejnených dokumentoch 
o spoločnosti/organizácii, ak mu také poskytne Staré Mesto pre účely 
spracovania rozvojového plánu spoločnosti, 

• bude hlásiť prípadný lobistický či iný nevhodný a neprimeraný kontakt a/alebo 
konflikt záujmov v súvislosti s výberovým konaním. 

 

Prípadné otázky prosím adresujte emailom na maria.chrenkova@staremesto.sk 

 

Vyhlasovateľ výberového konania:  

Mestská časť Bratislava – Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava, IČO: 603 147 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

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: Mestská časť Bratislava – Staré Mesto 

Sídlo: Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 

IČO: 603 147 

Telefónny kontakt: +421(2)59246111 

E-mail: podatelna@staremesto.sk 

Web: www.staremesto.sk 
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___________________________________________________________________________ 

II. Kontakt na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba3@staremesto.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“) mestská časť Bratislava – Staré Mesto, ako prevádzkovateľ poskytuje 
nasledovné informácie: 

a) Účelom spracúvania: Spracúvanie osobných údajov na účely výberového konania sa 
vykonáva na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle zák. č. 311/2001 Z. z. 
zákonníka práce, zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, v zmysle zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme 
v znení neskorších predpisov,  

b) Osobné údaje budú v prípade úspešného výberového konania poskytované 
Sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni atď. 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. 

c) Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na účel výberového konania 
organizovaného prevádzkovateľom. V prípade neposkytnutia osobných údajov by 
nebolo možné sa zúčastniť výberového konania. 

d) Osobné údaje sa spracúvajú a uchovávajú po dobu trvania výberového konania 
a následne 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 fyzické vyhotovenia 
dokumentov, najmä: životopis, kópia doklad o najvyššom vzdelaní a potvrdenie o 
návšteve školy, prípadne iné. Digitálne kópie dokumentov neúspešných uchádzačov sa 
zničia. 

___________________________________________________________________________ 

V. 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. 
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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: 
Mestská časť Bratislava – Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 

b) elektronicky prostredníctvom e-mailu: podatelna@staremesto.sk 
c) telefonicky na tel. č.: +421(2)59246111 
d) osobne na Centre služieb občanom – podateľni, kde spíše záznam 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. 
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Príloha A: 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov 

podľa nariadenia č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 
a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

Názov prevádzkovateľa: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 

Sídlo: Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 

IČO: 603 147 

Telefónny kontakt / e-mail: +421(2)59246111, podatelna@staremesto.sk 

 

Podpísaný/á ........................................................................................................... ako dotknutá osoba týmto 
udeľujem súhlas so zverejnením životopisu a vypracovaného Rozvojového plánu 
(prípadne iného dokumentu, ktorý na žiadosť prevádzkovateľa vypracujem v súvislosti 
s výberovým konaním), vyhotovených obrazových, zvukových a obrazovo-zvukových 
záznamov s verejných prezentácií na internetových stránkach prevádzkovateľa, 
sociálnych sieťach alebo prostredníctvom obdobných informačných a komunikačných 
prostriedkov za účelom informovania o činnosti mestskej časti Bratislava - Staré Mesto. 
Zverejnenie nesmie narúšať vážnosť, dôstojnosť a bezpečnosť dotknutej osoby.  

Súhlas sa udeľuje na obdobie trvania výkonu funkcie člena orgánu obchodnej 
spoločnosti alebo obdobného vzťahu; po jeho skončení budú osobné údaje 
zlikvidované v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach 
a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Súhlas je možné 
kedykoľvek odvolať; odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných 
údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.  

Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som bola informovaná o svojich právach v zmysle 
čl. 15 až 22 nariadenia č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a § 21 až 28 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a že mi boli poskytnuté 
všetky informácie podľa čl. 13 nariadenia č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb 
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a § 19 zákona č. 
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
 

V   ................................, dňa ..........................  
 
 
 

podpis dotknutej osoby 
 
 

 


