
Mestský podnik služieb 
príspevková organizácia Mesta Pezinok 

Trnavská 10, 902 01 Pezinok 
 

 

 

vyhlasuje 

VÝBEROVÉ KONANIE 

na obsadenie pracovnej pozície 

 

VEDÚCI PLAVÁRNE a LETNÉHO KÚPALISKA 
 

 

Rámcová náplň práce:  
 

- Zabezpečuje plynulý chod prevádzky 

- Zabezpečuje správu hmotného a nehmotného majetku 

- Objednáva materiál a služby, riadi externých dodávateľov 

- Vedie ekonomickú agendu, vystavuje objednávky, faktúry, pokladňu, sklad 

- Sleduje spotrebu energií a materiálu, navrhuje opatrenia 

- Robí analýzu návštevnosti a navrhuje inovácie 

- Plánuje pracovníkov do zmien, pripravuje podklady pre mzdy 

- Vedie personálnu agendu (vrátane brigádnikov) 

- Kontroluje výkon všetkých činností a členov tímu 

- Rozvíja členov tímu, pri nástupe nových zaistí ich zaškolenie a adaptáciu 

- Vedie ostatných príkladom a v prípade potreby krátkodobo zastúpi ľubovoľnú pozíciu 

- Aktualizuje web, aktívne komunikuje so zákazníkmi 

- Dodržiava BOZP, PO a ostatné zákonne a interné predpisy 

 

Zodpovedá za: 
- Kompletnú prevádzku krytej plavárne a letného kúpaliska 

- Riadenie tímu 10 pracovníkov 

- Efektívne hospodárenie, kontrolu nákladov/výnosov, plnenie rozpočtu 

- Úroveň poskytovaných služieb, spokojnosť návštevníkov 

- Organizáciu športových podujatí 

- Dodržiavanie všeobecných a interných predpisov 

Finančné ohodnotenie: mzda od 1.000 € závislá od kvalifikačných predpokladov a skúseností 

Dátum nástupu: dohodou 

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:  úplné stredoškolské vzdelanie 

 

Osobnostné a iné predpoklady a schopnosti: 

- skúsenosti s riadením ľudí vo viaczmennej prevádzke (aspoň 2 roky) 

- prax vo sfére služieb (3 roky) 

- podnikavosť, orientácia na zákazníkov, zmysel pre službu 

- aktívny športovec, vzdelanie/kvalifikácia v oblasti plávania resp. fyzioterapie výhodou 



 

Požadované doklady:  

- žiadosť a životopis 

- súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov (vzor - príloha č. 1) 

- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (vzor - príloha č. 2) 

 

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na VK: žiadosti spolu s požadovanými 

naskenovanými dokladmi zasielajte prosím výhradne elektronickou poštou na adresu: 

dusan.chudy@mpspezinok.sk do 12.02.2020 s uvedením hesla v predmete: „VK – Vedúci plavárne“.  

 

Priebeh výberového konania: 

Výberové konanie bude prebiehať formou individuálneho rozhovoru (pohovor). 

 

Na výberové konanie budú pozvaní uchádzači, ktorí splnia uvedené požiadavky a pošlú 

požadované doklady. 

 

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem, avšak odpovedať budeme len 

vybraným kandidátom, ktorí najviac vyhovujú požiadavkám na pozíciu. 
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Príloha č. 1 

Súhlas so spracovaním osobných údajov 

 
Údaje o Poskytovateľovi 

Meno a Priezvisko: .......................................................................................................................... 

Adresa:..............................................................................................................................................  

Prevádzkovateľ, ktorému sa poskytujú osobné údaje: Mestský podnik služieb, Trnavská 1712/10, 902 01 

Pezinok,  

Kontaktný údaj na zodpovednú osobu:  gdpr@msupezinok.sk 

Osobné údaje Poskytovateľa (záujemcu o pracovné miesto): aby spracúval jej osobné údaje v rozsahu 

uvedenom v zaslaných dokumentoch o prijatie do pracovného pomeru (žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,  

motivačný list a životopis)  - meno, priezvisko, titul, adresa, vzdelanie, pracovné skúsenosti, tel. kontakt, e-mail, 

dátum  narodenia, fotografia. 
 

Účel spracovania:  

a) výberové konanie na obsadenie pracovného miesta u prevádzkovateľa na pozíciu 

b) evidencia uchádzačov o zamestnanie 

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Prevádzkovateľ 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude  

Doba uchovávania osobných údajov: do doby pominutia účelu, v súlade s registratúrnym plánom prevádzkovateľa 

 

Svojím podpisom dobrovoľne udeľujem Prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním mojich osobných 

údajov pre vyššie uvedené účely. Tento súhlas platí počas doby uchovávania osobných údajov.    

Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu 

osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Prevádzkovateľ zabezpečí primeranú úroveň 

ochrany osobných údajov, bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, 

ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani 

ich nebude obchádzať. 

Práva Poskytovateľa osobných údajov: 

- súhlas so spracovaním osobných údajov môže Poskytovateľ kedykoľvek bezplatne odvolať písomnou 

formou na adrese Prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania 

vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním, 

- Poskytovateľ má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom a právo na ich 

opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj 

právo na prenosnosť údajov, 

- Poskytovateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním 

podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu; na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov 

v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z. 

 

 

 

 

V Pezinku dňa .............. 

        ____________________ 

         podpis    



Príloha č. 2: 

 

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

 

 

 

 

 

 

Ja, dolu podpísaný ................................................................... rod. číslo 

.............................. 

 

 

trvale bytom............................................................................................................. 

 

čestne vyhlasujem 

 

že som bezúhonný/á. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V .......................... dňa .................... 

 

 

 

 

...................................................... 

Podpis 

 


