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 člen skupiny        

 
 
PONUKA  PRACOVNÉHO MIESTA  - vedúci oddelenia 
 
StVPS a. s. Úsek riaditeľa výrobno prevádzkových činností – oddelenie kanalizácií a ČOV 
Banská Bystrica 4 01 20 90 01 
 
hľadá pracovníka na obsadenie pracovného miesta: 
 
vedúci oddelenia– oddelenie kanalizácií a ČOV : pracovisko StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 
Banská Bystrica 
 
Termín nástupu:     jún 2020 
 
Stručný popis práce:  
 

 metodické usmerňovanie prevádzok kanalizácií a ČOV      
 vypracovanie pravidelných štandardizovaných reportov za oblasť kanalizácií a ČOV  
 príprava podkladov pre výpočet poplatkov za vypúšťanie odpadových vôd.   
 odborná vyjadrovacia činnosť k investičným zámerom v oblasti kanalizácií a ČOV.   
 návrhy optimalizačných opatrení pre prevádzky kanalizácií a ČOV     
 príprava podkladov, podávanie návrhov a účasť na vodoprávnych konaniach za oblasť 

kanalizácií a ČOV          
 riadenie výkonu činnosti TV prieskumu kanalizácií a dymových skúšok na kanalizácii.  

         
Požadované vzdelanie a prax: 
 

 Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore vodné hospodárstvo, vodohospodárske 
stavby  

 prax v odbore vodné hospodárstvo min. 5 rokov, NIE JE PODMIENKOU 
 

Počítačové znalosti :   
 

 MS Office - pokročilá 
 www, email – pokročilá 
 AutoCad – užívateľ 
 GIS 
 

Osobnostné predpoklady a zručnosti:  
 

 zodpovednosť a spoľahlivosť 
 skúsenosti s riadením ľudí 
 výborné komunikačné schopnosti, príjemný prejav slova 
 schopnosť rýchlo reagovať v neštandardných situáciách, odolnosť voči stresu 
 schopnosť samostatnej práce 

 
Čo Vám ponúkame: 
 

- uzatvorenie pracovnej zmluvy na 1 rok po prehodnotení na dobu neurčitú  



 

 

- primerané finančné ohodnotenie: mesačná mzda – nástupný zmluvný plat                            
1 250,- EUR + pravidelné výkonnostné odmeny do výšky 15 % zo základnej mzdy 

- pravidelné školenia a udržiavanie odbornej spôsobilosti, 
- príspevok na stravovanie nad zákonom ustanovenú hranicu, 
- benefity 

 
Pracovná doba: od 7,00 do 15,00 hod. - pružná pracovná doba  
                             
 
Žiadosť a životopis zasielať na e-mail:  helena.muzikova@stvps.sk do 26. 6. 2020 
 
Po tomto termíne na základe žiadostí  bude prebiehať pracovný pohovor uchádzačov 
 
 
 
 
 
Uchádzač o zamestnanie zaslaním životopisu a žiadosti o prijatie do zamestnania udeľuje v 
zmysle § 14 a 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov „Spoločnosti“ súhlas so 
spracovaním jeho osobných údajov uvedených v životopise a žiadosti o prijatie do zamestnania na 
účely výberového konania a evidenciu v databáze uchádzačov o zamestnanie. 
 
Tento súhlas je dobrovoľný a platí až do odvolania, najdlhšie však dva roky od jeho poskytnutia 
alebo do dňa podpisu príslušnej pracovnej zmluvy so Spoločnosťou / dohody o práci vykonávanej 
mimo pracovného pomeru. Obdobie dva roky, na základe skúseností považujeme za časový úsek 
počas ktorého sa neočakávajú výrazné zmeny týkajúce sa kvalifikačných predpokladov 
uchádzačov o zamestnanie a kvalifikačných požiadaviek na konkrétnu pracovnú pozíciu. 
 
Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu sídla 
spoločnosti 
 
StVPS,a.s., Partizánska cesta 5, 974 01  Banská Bystrica alebo e-mailom na adresu: 
helena.muzikova@stvps.sk  
 
Právoplatnosť spracúvania osobných údajov na základe tohto súhlasu pred odvolaním súhlasu 
zostáva nedotknutá. Uchádzač o zamestnanie zodpovedá za správnosť a pravdivosť osobných 
údajov, ktoré poskytol Spoločnosti. 
 
Uchádzač o zamestnanie má v zmysle § 19 ods. 2 písm. b), c) a d) zákona č. 18/2018 Z.z. o 
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovné práva: 
 
- právo požadovať od Spoločnosti prístup k osobným údajom týkajúcim sa uchádzača o 
zamestnanie 
- právo na opravu osobných údajov 
- právo na vymazanie osobných údajov 
- právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov 
- právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov 
- právo na prenosnosť osobných údajov 
- právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej 
republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika alebo kontaktovať 
úrad prostredníctvom jeho webového sídla www.dataprotection.gov.sk. 
 
 


