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VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO 
 

školník – údržbár – kurič – vrátnik - strážnik 
 
 
Spojená škola, Jarmočná108, Stará Ľubovňa, zastúpená PaedDr. Vladimírom Buvaličom, 
riaditeľom školy  
 

prijme do pracovného pomeru na kumulovanú pracovnú pozíciu 
 

školník – údržbár – kurič – vrátnik - strážnik 
 
 
Pracovné podmienky:  
pracovný pomer s predpokladaným nástupom 01.07.2021  
 
Požadovaná kvalifikácia:   
ukončené úplné stredné odborné vzdelanie, odborná prax minimálne 5 rokov. 
 
Náplň práce, zodpovednosť:   
V zmysle prílohy č. 2 k nariadeniu vlády SR č. 341/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú katalógy 
pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní. 
 
Pracovné činnosti z okruhu obsluhy, remeselných opravárskych a údržbárskych prác. 
 
Zoznam požadovaných dokladov:   
 žiadosť o prijatie do zamestnania s uvedením adresy a e-mailového kontaktu, 
 profesijný životopis v štruktúrovanom formáte s uvedením predošlých pracovných skúseností, 
 kópie dokladov o vzdelaní,  
 kópia dokladu vodičského preukazu skupiny B a T, 
 súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle 

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,   
 pre účely preukázania bezúhonností uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle 

§ 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s § 10 zákona č. 
330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,   

 
Osobnostné predpoklady, skúsenosti a zručnosti:  
 odbornosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, dôslednosť, precíznosť,  
 vysoké pracovné nasadenie a ochota pracovať nadčas,  
 komunikatívnosť. 

 
Iné kritéria a požiadavky:   
Skúsenosti s realizáciou domovníckych prác s údržbou objektu, murárskymi  prácami, stolárskymi 
prácami, inštalatérskymi  prácami, zváračskými prácami, záhradníckymi prácami i s prácami s 
vykurovaním objektov. 
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Forma odmeňovania:   
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.  
 
Termín podania žiadosti:  
Žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť:   
 poštou alebo osobne,  a to v termíne do 04.06.2021 do 12.00 hod. Za dátum podania sa 

považuje dátum uvedený na odtlačku pečiatky sekretariátu Spojenej školy,   
 emailom: sekretariat@ssjsl.sk,  Predmet e-mailu: „Voľné pracovné miesto : školník, strážnik, 

údržbár, kurič, vrátnik“  a to v termíne do 04.06.2021 do 12.00 hod.  
 
Pre uchádzača o túto pracovnú pozíciu zamestnávateľ ponúka možnosť využívania ubytovania 
v školskom byte z dôvodu bezproblémového zabezpečenia chodu školy  v mimopracovnom čase.  
 
Adresa podania:  
Spojená škola, Jarmočná108, 064 01 Stará Ľubovňa   
 
Výber na pracovnú pozíciu sa uskutoční na základe posúdenia dokladov uvedených v zozname 
požadovaných dokladov a plnenia ostatných uvedených kritérií a požiadaviek. O výsledku budú 
uchádzači informovaní  e-mailom, resp. poštou na uvedenú adresu.  
 
Bližšie informácie, kontaktná osoba:  
PaedDr. Vladimír Buvalič – poverený vedením školy  
Telefón: 0910 938 849 
 
V Starej Ľubovni dňa : 27.05.2021  
 
 
 
 
           PaedDr. Vladimír Buvalič 
             poverený vedením školy 
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VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO 
 

vedúci správy budov, bezpečnostný technik,  
technik civilnej a požiarnej ochrany, dopravný technik 

 
 
Spojená škola, Jarmočná108, Stará Ľubovňa, zastúpená PaedDr. Vladimírom Buvaličom, 
riaditeľom školy  
 

prijme do pracovného pomeru na kumulovanú pracovnú pozíciu 
 

vedúci správy budov, bezpečnostný technik, technik civilnej a požiarnej ochrany,  
dopravný technik 

 
 
Pracovné podmienky:  
pracovný pomer s predpokladaným nástupom 01.07.2021  
 
Požadovaná kvalifikácia:   
ukončené úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou,  min. odborná prax 5 rokov (prax vítaná v 
stavebníctve, autodoprave,  požiarnej ochrane).  
 
Náplň práce, zodpovednosť:   
V zmysle prílohy č. 1 k nariadeniu vlády SR č. 341/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú katalógy 
pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní 
 
 
Zoznam požadovaných dokladov:   
 žiadosť o prijatie do zamestnania s uvedením adresy a e-mailového kontaktu, 
 profesijný životopis v štruktúrovanom formáte s uvedením predošlých pracovných skúseností, 
 kópie dokladov o vzdelaní,  
 kópia dokladu vodičského preukazu skupiny B a T, 
 súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle 

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,   
 pre účely preukázania bezúhonností uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle 

§ 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s § 10 zákona č. 
330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,   

 
Osobnostné predpoklady, skúsenosti a zručnosti:  
 odbornosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, dôslednosť, precíznosť,  
 vysoké pracovné nasadenie a ochota pracovať nadčas,  
 komunikatívnosť. 

 
Iné kritéria a požiadavky:   
Skúsenosti s hospodárením a údržbou objektov, autodopravou, požiarnou ochranou. 
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Forma odmeňovania:   
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.  
 
Termín podania žiadosti:  
Žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť:   
 poštou alebo osobne,  a to v termíne do 04.06.2021 do 12.00 hod. Za dátum podania sa 

považuje dátum uvedený na odtlačku pečiatky sekretariátu Spojenej školy,  
 emailom: sekretariat@ssjsl.sk,  Predmet e-mailu: „Voľné pracovné miesto : vedúci správy 

budov, bezpečnostný technik, technik civilnej a požiarnej ochrany, dopravný technik“  a 
to v termíne do 04.06.2021 do 12.00 hod.  

 
Adresa podania:  
Spojená škola, Jarmočná108, 064 01 Stará Ľubovňa   
 
Výber na pracovnú pozíciu sa uskutoční na základe posúdenia dokladov uvedených v zozname 
požadovaných dokladov a plnenia ostatných uvedených kritérií a požiadaviek. O výsledku budú 
uchádzači informovaní  e-mailom, resp. poštou na uvedenú adresu.  
 
 
Bližšie informácie, kontaktná osoba:  
PaedDr. Vladimír Buvalič – poverený vedením školy  
Telefón: 0910 938 849 
 
V Starej Ľubovni dňa : 27.05.2021  
 
 
 
 
  PaedDr. Vladimír Buvalič 
    poverený vedením školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


