
 
 

 

Slovenské národné múzeum – Spišské múzeum v Levoči hľadá zamestnanca na 

pozíciu: správca budov.   

 

Miesto výkonu práce: SNM – Spišské múzeum v Levoči  

Druh pracovného pomeru: Pracovný pomer na určitú dobu – počet mesiacov: 12 mesiacov 

Termín nástupu:  01.07.2021 alebo dohodou 

 

Informácie o pracovnom mieste  

Náplň práce:  

Zabezpečovanie činností na technickom a investičnom oddelení súvisiacich s prevádzkou a 

správou budov, zabezpečovanie dodávateľsko-odberateľských vzťahov, kontrola výkonu 

dodávateľských organizácií vo vzťahu k správe a prevádzke budov, koordinácia a kontrola 

povinností na úseku BOZP, PO, spolupráca pri príprave technických špecifikácií k verejnému 

obstarávaniu v limitoch zákaziek s nízkou hodnotou. 

 

Platové podmienky:  

V zmysle platných právnych predpisov (pri štátnozamestnaneckých pracovných miestach a 

pracovných miestach vo verejnom záujme).  

 

Požiadavky na zamestnanca:  

- Ovládanie vyhlášky číslo 508/2009 Z.z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, 

elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa 

považujú za vyhradené technické zariadenia, 

- Ovládanie právnej úpravy v oblasti verejného obstarávania 

- Ovládanie práce s PC: WORD, EXCEL, OUTLOOK – pokročilá úroveň  

- Bezúhonnosť 

- Vodičské oprávnenie skupiny B  

- Anglický jazyk: elementárna úroveň A1 a A2  

 

Pracovnej pozícií vyhovujú uchádzači zo vzdelaním:  

- Úplné stredné odborné vzdelanie (s maturitou) technického smeru (zameranie: 

architektúra, pozemné stavby, strojárstvo) 

- Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa (bakalárske študijné programy vysokých škôl) 

technického smeru (zameranie: architektúra, pozemné stavby, strojárstvo) 

- certifikáty v odbore verejného obstarávania vítané    

 

Požadované doklady a prílohy:  

- štruktúrovaný životopis  



 
 

- motivačný list 

- fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní  

- súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 

 

Informácie o výberovom konaní:  

Žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis, motivačný list a súhlas so spracúvaním 

osobných údajov v zmysle platných právnych predpisov zasielajte e-mailom na 

muzeum@spisskemuzeum.com do 11.06.2021  

 

Termín zaslania žiadosti: doručené do 11.06.2021  

Termín výberového konania: vybraní uchádzači budú pozvaní na pracovný pohovor, 

ktorého miesto a čas im bude oznámené po ukončení zverejnenia pracovnej ponuky  

 

Kontakt:  

Ing. Zdenka Sninčáková, vedúca oddelenia investičnej a prevádzkovej činnosti 

E-mail na kontaktnú osobu: zdenka.snincakova@snm.sk  

Telefón: 053/2456111  
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