
Pracovná ponuka – školník - údržbár  

Základná škola s materskou školou Jozefa Ligoša, Chlebnice 134, 027 55 ponúka voľné 

pracovné miesto na pozíciu školník – údržbár. 

Informácie o pracovnom mieste 

Miesto výkonu práce: ZŠ s MŠ Jozefa Ligoša, Chlebnice 134  

Termín nástupu: 06.03.2023 

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 27.01.2023 

Rozsah úväzku: 100% 

Požiadavky na uchádzača 
Pracovné miesto bude obsadzované na dobu určitú. 

 

Znalosť práce s PC 

základné 

 

Ďalšie požiadavky 

 Medzi hlavné činnosti patrí: 

- zabezpečenie plynulej a bezpečnej prevádzky školy, budovy a jej okolia (napr. kontrola 

vykurovacieho systému, svietidiel, ...), 

- vykonávanie údržbárskych prác (napr. kontrola a údržba vodovodných a elektrických 

zariadení, ...) okrem tých, ktoré si vyžadujú odborný zásah, 

- dohľad a realizácia činností súvisiach s čistotou, poriadkom budovy a okolia školy,         

- iné činnosti podľa aktuálnej potreby  

 Všeobecné spôsobilosti: manuálna zručnosť, fyzická zdatnosť, technická gramotnosť 

 Vodičské oprávnenie: Skupina B 

 Osobnostné predpoklady: samostatné plánovanie a organizovanie práce, ochota pomáhať, 

zodpovedný prístup k práci, samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita, a schopnosť pracovať 

v nárazových úlohách, 

 bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka. 

Vzdelanie 

 stredné vzdelanie  

 kuričský preukaz, resp. potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy v 

oblasti výchovy a vzdelávanie osôb na obsluhu tlakových zariadení skupina 02.2  

 

Platové podmienky 

Základná zložka mzdy: 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 závislosti od zaradenia zamestnanca podľa dosiahnutého stupňa vzdelania, dĺžky 

započítanej praxe a zákonom ustanovených príplatkov. 



 

Požadované doklady 

 žiadosť o prijatie do zamestnania, 

 profesijný štruktúrovaný životopis, 

 kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, 

 kuričský preukaz, resp. potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy        

v oblasti výchovy a vzdelávanie osôb na obsluhu tlakových zariadení skupina 02.2  

 súhlas uchádzača na použitie osobných údajov  

 

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi pošlite e-mailom 

na adresu: zschlebnice@gmail.com do 20.01.2023 do 15.00 hod. alebo poštou na adresu:. 

Základná škola s materskou školou Jozefa Ligoša, Chlebnice 134, 027 55  

Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do ústneho 

pohovoru zaradené. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do ústneho pohovoru 

uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú 

pozvaní na ústny pohovor, o ktorého termíne budú vopred informovaní. 

 

 

 

 

 


