
 
Mestská časť Košice - Sídlisko KVP 

Trieda KVP č. 1, 040 23 Košice 

 

 

tel: 055/789 06 17  Fax: 055/789 06 33 www.mckvp.sk E-mail:    mbalazova@mckvp.sk                   
 

 

 

Mestská časť Košice – Sídlisko KVP, Trieda KVP č. 1, 040 23 Košice zverejňuje informáciu 
o voľnom pracovnom mieste s nástupom od 1.6.2019 na pozíciu :  

referent – špecialista v oblasti ochrany osobných údajov 
  

Kvalifikačné predpoklady na uvedenú pracovnú pozíciu  
- vysokoškolské vzdelanie alebo stredoškolské vzdelanie s maturitou    
- predpoklady na výkon práce vo verejnom záujme (§ 3 zákona č. 552/2003 Z. z.) 
- ovládanie  práce s PC – Microsoft Office 

 
Iné kritéria a požiadavky  

- komunikatívnosť a flexibilita 
- manažérske a organizačné schopnosti 
- schopnosť pracovať v tíme  
- prax v oblasti samosprávy alebo štátnej správy vítaná 

 
Požadované doklady 

- žiadosť o prijatie do zamestnania - motivačný list 
- profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením telefonického a písomného kontaktu 
- písomný súhlas uchádzača  so spracovaním osobných údajov pre potreby výberu 

podľa zákona č. 18/2018 Z. z.     
 
Platové zaradenie  

- funkčný plat na ponúkanú pozíciu je stanovený v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o 
odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

 
Pracovná náplň  

- implementovanie zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov /GDPR /do 
praxe na podmienky MÚ MČ Košice –sídlisko KVP 

- príprava a realizácia školení zamestnancov MÚ v oblasti GDPR, BOZP a CO  
- komunikácia  s Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 
- zabezpečenie odbornej agendy spojenej so sprístupňovaním informácií 
- spolupracuje s oddelením stratégie a rozvoja ohľadom  zverejňovanie informácií na 

web stránke mestskej časti 
- kontrola správnosti a úplnosti  zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr na webovej 

stránke mestskej časti 
- znalosť Zákona č. 305/2013 Z. z. o  e-Governmente a jeho zmien, analyzovanie 

a navrhovanie postupov pre včasnú a správnu aplikáciu zákona o e-Governmente v 
MČ  

- vedie a zodpovedá za evidenciu pracovných úrazov zamestnancov MÚ MČ 
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Výber na pracovnú pozíciu sa uskutoční – osobným pohovorom. Kontaktovať budeme iba 
kandidátov spĺňajúcich všetky požiadavky. Za pochopenie ďakujeme. Termín pohovoru  
bude dohodnutý telefonicky, prípadne elektronicky.   

 
Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte v termíne do 
22.5.2019 na adresu: 

 
Miestny úrad MČ Košice-Sídlisko KVP 
Trieda KVP č. 1 
040 23 Košice 
 
alebo  

e-mailom na adresu k1k@mckvp.sk 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


