
Informácia o voľnom pracovnom mieste v Centra pre deti 

a rodiny Bratislava - Röntgenova 

 

Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Röntgenova, Röntgenova 6, 851 01  Bratislava 

v súvislosti s § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje 

 

Výberové konanie číslo:   Centrum pre deti a rodiny Bratislava – Röntgenova č. 03 

Kraj:    Bratislavský 

Názov pracovnej pozície: hospodár, zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme 

Počet voľných miest:   1 

Miesto výkonu práce:   Centrum pre deti a rodiny Bratislava – Röntgenova 

- zabezpečenie správy majetku zamestnávateľa 

- koordinovanie a zabezpečovanie činností spojených s procesom 

výberu zmluvného partnera pri obstarávaní tovarov, prác 

a služieb 

- koordinuje a organizuje starostlivosť  o technickú úroveň 

zariadenia, zabezpečuje údržbu a opravy technických zariadení 

- organizuje, riadi a zabezpečuje prácu prevádzkových 

zamestnancov na úseku údržby, dopravy, práčovne, upratovačiek  

- dbá o bezporuchový chod všetkých pracovísk 

- vedie a eviduje rozpis služieb 

- zabezpečuje vykonanie revízií  v celom zariadení DeD Studienka 

- zabezpečuje zaškolenie a preškolenie jednotlivých zamestnancov 

- rozvrhuje jazdy šoférov, kontroluje stasky, vedie evidenciu 

pohonných hmôt a celej automobilovej dopravy 

Termín nástupu:   01. apríla 2020 

 

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA: 

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie s maturitou alebo vyššie odborné vzdelanie      

                                                   alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo druhého 

Jazykové znalosti:   nevyžaduje sa 

Počítačové znalosti:  MS Outlook, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet 

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: zodpovednosť, precíznosť, pozitívny prístup pri 

riešení problémov, komunikatívnosť, asertivita, organizačné schopnosti, odolnosť voči stresu, 

flexibilita. 



Osobitné kvalifikačné požiadavky: výhodou odborná spôsobilosť na verejné obstarávanie 

Kontakt pre poskytnutie informácií:  02/67 20 94 11 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:  Ing. Anna Bradiaková 

Telefón: 0918 337 952 

Fax: 02/67 20 94 11 

E-mail: ved.ekonom@cdrba-rontgenova 

Adresa detského domova: Röntgenova 6, 851 01  Bratislava 

 

Zoznam požadovaných dokladov pre prihlásenie sa na pracovnú pozíciu hospodár detského 

domova, zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme: 

a) Písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s uvedením čísla výberového konania, 

b) kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom 

vzdelaní podľa osobitného predpisu, 

c) kópia výpisu z registra trestov nie staršia ako tri mesiace 

d) profesijný štruktúrovaný životopis, 

e) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v písmenách b) až d) 

f) písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti, 

g) Písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním svojich osobných údajov za účelom posúdenia 

vhodnosti kandidáta na inzerovanú pracovnú pozíciu v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 

Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

 

Termín podanie žiadosti o pracovnú pozíciu spolu so všetkými požadovanými dokladmi je 

do 30.3.2020. V určenom termíne ich zasielajte na adresu detského domova, ktorý je vedený 

v texte inzerátu. Po tomto termíne budú Vaše žiadosti posúdené a vybraní uchádzači budú 

pozvaní na osobný pohovor. 

 

V Bratislave, dňa 10.3.2020 

 

 

 

        Mgr. Viliam Gyürke 

       riaditeľ DeD 
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