
Technický pracovník, vodič 

Údaje o pracovnej pozícii 

Id VPM 

1958300 

Zdroj 

Portál SZ 

Názov pracovnej pozície 

Technický pracovník, vodič 

Profesia (SK ISCO-08) 

5153003-Údržbár 

Pracovná oblasť 

Technické a manuálne prierezové zamestnania 

Počet voľných miest 

1 

Dátum nástupu na voľné pracovné miesto 

16.01.2023 

Náplň práce 

Zabezpečuje základné opravárenské, údržbárske a remeselné práce 
súvisiace s prevádzkou a údržbou centrálnej budovy a prevádzkových 
priestorov. 
Pracovník ďalej udržuje budovu, objekty a zariadenia v prevádzkyschopnom 
stave, opravuje drobné poruchy na zariadeniach. Vymieňa náhradné diely 
prevádzkových zariadení, vykonáva drobné opravy a rekonštrukcie súvisiace 
s údržbou a prevádzkyschopnosťou budov a zariadení. Môže sa starať 
o nákup materiálov, nástrojov a náradia potrebných na drobné opravy 
a rekonštrukcie objektu a technického zariadenia budovy. 
Zabezpečuje vedenie a prevádzku motorového vozidla. 
Obsluha nízkotlakovej plynovej kotolne, vedenie spotreby elektrickej energie, 
zemného plynu. 

Miesto výkonu práce 

Samuela Nováka 1763/2, 02680 Dolný Kubín, Slovensko 
 



Pracovné podmienky 

Pracovný a mimopracovný pomer 

Pracovný pomer na určitú dobu 

Počet mesiacov 

12 

Zmennosť 

jednozmenná 

Nočná a sezónna práca 

Nie 

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom) 

750 € mesačne 

Druh voľnej pracovnej pozície 

Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme 

 
Požiadavky na zamestnanca 

Požadovaný stupeň vzdelania 

Stredné odborné vzdelanie 

Prax 

aspoň 3 roky 

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná 

Áno 

Vodičské oprávnenie 

Skupina B 

Všeobecné spôsobilosti 

technická gramotnosť 

Osobnostné predpoklady 

spoľahlivosť 

Ďalšie požiadavky 

Osvedčenie o obsluhe nízkotlakovej plynovej kotolne vítané, prípadne 
poskytneme doškolenie. 



Údaje o zamestnávateľovi 

Názov spoločnosti 

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne 

Právna forma 

Príspevková organizácia 

Sídlo 

Samuela Nováka 1763/2 
02680 Dolný Kubín  
Slovensko 

IČO 

36145262 

Počet zamestnancov 

10-19 

Internetová adresa 

https://oravskakniznica.sk 

Charakteristika zamestnávateľa 

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne je regionálnou 
kultúrnou, informačnou a vzdelávacou inštitúciou, ktorej zriaďovateľom je od 
roku 2002 Žilinský samosprávny kraj. V zmysle Zákona č. 183/2000 Z. z. 
o knižniciach a zriaďovacej listiny plní funkciu verejnej mestskej knižnice pre 
mesto Dolný Kubín a regionálnej knižnice pre územie okresov Dolný Kubín, 
Námestovo a Tvrdošín. 

Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2) 

Čin. knižníc a archívov 

Kontaktná osoba 

Mária Bachledová  
orknizdk1@vuczilina.sk  
+421435862277 


