
PONUKA PRÁCE 

Pracovná pozícia:    Vedúci oddelenia investičných činností 

Miesto výkonu práce:  Odštepný závod Bratislava, Karloveská 2, 842 17  

     Bratislava 

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: 

Organizuje, riadi a zabezpečuje prípravu a realizáciu investičnej výstavby, v rámci toho 

najmä: 

- Riadi činnosť pracovníkov oddelenia investičných činností a súčasne zodpovedá za ich 

odborný rast. 

- Zostavuje krátkodobé a strednodobé plány investičnej výstavby a strojov nezahrnutých do 

rozpočtov stavieb. 

- Pripravuje podklady pre organizovanie verejného obstarávania, vstupné podklady pre 

lokalizáciu stavieb, spracovanie investičných zámerov, projektových úloh, vrátane potrebných 

prieskumov a štúdií. 

- Koordinuje účastníkov výstavby pri spracovaní prípravnej dokumentácie a prípravu 

podkladov pre posúdenie a schválenie projektovej dokumentácie, vrátane projektov a prípravy 

stavieb financovaných zo zdrojov EÚ. 

 

Zabezpečuje: 

- Prerokovanie projektovej dokumentácie s príslušnými orgánmi, stavebné konanie, 

povoľovacie konanie a registráciu stavieb. 

- Podklady pre výkup alebo prevod práva hospodárenia k nehnuteľnostiam, podklady pre 

zmluvy o dočasnom užívaní pozemkov a náhrade škôd v súvislosti s investičnou výstavbou. 

- Výberové konanie v rámci verejného obstarávania prác a dodávok. 

- Prerokovanie a uzavretie zmlúv o dodávke stavebných a montážnych prác, dodávkach 

technológie a strojov, o dodávkach projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti. 

- Realizáciu stavieb v súlade s projektovou dokumentáciou a podmienkami schvaľovacích 

orgánov. 

- Preberanie a odovzdávanie stavieb prevádzkovateľovi a uvedenie dokončených stavieb do 

trvalej prevádzky. 

- Záverečné ekonomické vyhodnotenie stavieb. 

- Vypracovanie manipulačných a prevádzkových poriadkov pre realizované stavby. 

- Vykonáva stavebný dozor. 

 



Ako súčasť riadiacej práce vykonáva kontrolu dodržiavania zákonných predpisov platných pre 

vodohospodárstvo, všeobecne platných právnych noriem, vnútropodnikových smerníc a 

rozhodnutí a osobne sa nimi riadi. 

 

 

Ponúkaný plat:     od 1400 € brutto 

Predpokladaný termín nástupu do práce:  január 2019 

Druh pracovného pomeru:  Pracovný pomer na dobu určitú – 1 rok, 

možnosť predĺženia 

Požiadavky na zamestnanca 

Minimálne požadované vzdelanie: Vysokoškolské II. Stupeň, technické zameranie 

(Preferované stavebné – vodné stavby) 

Požadovaná odborná prax:   3 roky 

Oprávnenie:  Stavebný dozor – Vodohospodárske stavby 

(vydané Slovenskou komorou stavebných 

inžinierov) 

Ďalšie požiadavky:                                       samostatnosť, spoľahlivosť, technické myslenie,  

      tímová práca, vedenie ľudí, komunikatívnosť,  

      analytické myslenie 

Vodičský preukaz:    B 

Benefity:     - 5 dní dovolenky navyše 

- Kvartálne osobné ohodnotenie 

- Dlhodobo stabilná pozícia 

- Profesionálny rast 

- Jubilantské odmeny za odpracované roky 

- Stravné v hodnote 4€ hradené do výšky 3€  

   zamestnávateľom 

Informácie pre uchádzača: 

Záujemcov o uvedenú pracovnú pozíciu žiadame, aby ako prvý krok zaslali svoje CV na mail: 

daniel.kiss@svp.sk 

 

Uchádzačov spĺňajúcich požiadavky na pracovnú pozíciu budeme telefonicky kontaktovať za 

účelom dohodnutia si osobného pohovoru. 

mailto:daniel.kiss@svp.sk

