
Evidované vo né pracovné miesta v okrese Banská Štiavnica
Údaje k 06.07.2019 Zverejniť na internete a v tlači: Áno, Vytvorené 08.07.2019 o 05:45

Názov profesie 
(počet miest)

Zamestnávate  (adresa 
pracoviska)

Kontakt u zamestn. Dátum 
nahlásenia 

VPM

Mzda - forma 
(od-do)

Požadované 
vzdelanie

Požad. 
prax

Popis miesta

Asistent(ka) 
obchodného a 
marketingového 
oddelenia (1)

ERB - Eduard Rada 
Breweries, 
s.r.o.(Novozámocká 2, 
Banská Štiavnica, 
96901)

Andrea Garaiová (tel.: 
+421905446901, e-mail: 
sekretariat@pivovarerb.sk)

26.6.2019 za mesiac (od 
650) Úplné stredné 

odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; - Dohadovanie pracovných schôdzok  
- Tvorba článkov a prezentácií  
- Administratívna sociálnych sietí (LinkedIn, Facebook, Instagram)  
- Príprava newsletrrov  
- Organizácia divadelných predstavení  
- Organizácia eventov pre obchodné oddelenie  
- Vytváranie obsahu marketingových materiálov

Automechanik 
(1) DURPAL - Miloš 

Ďurica, s.r.o.(Ladislava 
Exnára 1307/11, 
Banská Štiavnica 1, 
96901)

p. Psotná (tel.: +421904517973) 21.8.2018 za mesiac (od 
480)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Barman/ka (2) Juraj Mĺkvy(Radničné 
námestie 10/B, Banská 
Štiavnica, 96901)

Juraj Mĺkvy (tel.: +421915365371, 
e-mail: jurajmlkvy@gmail.com)

2.7.2019 za mesiac (od 
1000)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; práca v bare, príprava a výdaj kávy a 

nápojov, údržba baru, práca s pokladňou, strarostlivosť o celkový 
chod baru

Čašník - čašníčka 
(2)

Alena Dobrovičová  
PENZION NA 
KOPCI(Športová 
781/8, Banská 
Štiavnica, 96901)

Alena Dobrovičová (tel.: 
+421905317122, e-mail: 
dobrovicova@nakopci.sk)

2.6.2019 za mesiac (od 
900)

Základné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluhovanie hostí, recepcia, podávanie 
informácii.

Čašník, servírka 
(1)

HGM 
s.r.o.(Kammerhofská 5, 
Banská Štiavnica, 
96901)

p. Kaníková (tel.: 421903518316) 28.6.2018 za mesiac (od 
550)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Čašník, servírka 
(1)

NES FORTUNE s. r. 
o.(Námestie Sv. Trojice 
17, Banská Štiavnica, 
96901)

p. Marko (tel.: +421907039187) 16.7.2018 za mesiac (od 
470)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; 
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Čašník/Čašníčka 
(1)

Imrich Kecskés - 
LUX(Kammerhofská 
18, Banská Štiavnica, 
96901)

Imrich Kecskés (, e-mail: 
penzion.kachelman@gmail.com)

28.3.2019 za hodinu (od 
4)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluhovanie zákazníkov, príprava 
nápojov, účtovanie zákazníkov, prijímanie objednávok, 
upratovanie, inventúry.

Čašník/servírka 
(2)

ERB - Eduard Rada 
Breweries, 
s.r.o.(Novozámocká 2, 
Banská Štiavnica, 
96901)

Andrea Križanová (tel.: 
+421918182801, e-mail: 
prevadzkar@pivovarerb.sk)

16.5.2019 za mesiac (od 
600)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; po dôkladnom zaučení na danú pozíciu 
(môže trvať od 2 týždňov do 2 mesiacov - závisí od šikovnosti 
uchádzača). Nový kolega začína obsluhovať hostí až po tom, ako si 
je on, aj my istí, že všetko ovláda.  
Po zaučení náplňou práce je:  
- usádzanie hostí  
- prezentácia podniku aktívnym ponúkaním nápojov (najmä piva, 
ktoré je varené v našom pivovare ERB)  
- odporúčanie jedál  
- objednávanie nápojov a jedál  
- servírovanie objednaných nápojov, jedál  
- práca s pokladňou (blokovanie objednaných položiek, 
vystavovanie účtov zákazníkom)  
-práca s aplikáciou mobilný čašník  
- debarasovanie stolov  
- príprava studených a teplých nápojov  
- udržiavanie čistoty baru, stolov a priestorov reštaurácie

Elektrikár (1) COMBIN BANSKÁ 
ŠTIAVNICA, 
s.r.o.(Kysihýbe ská 29, 
Banská Štiavnica, 
96901)

Dana  Trcková (tel.: 
+421911890018, e-mail: 
trckova@combin.sk)

20.5.2019 za mesiac (od 
700)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 2 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; -elektroinštalačné práce na stavbách - 
káblovanie - osádzanie elektrických káblov  
- žlabovanie   
- demontáž a montáž svietidiel, zapájanie svietidiel  
- zapájanie rozvádzačov   
- napájanie zásuviek, vypínačov, elektro rozvodných skríň  
- montáž elektrických zariadení

Elektrikár (3) iTechMont, 
s.r.o.(Pletiarska 
1616/12, Banská 
Štiavnica, 96901)

p. Maruniak (tel.: +421911973200, 
e-mail: 
maruniak.jan.ml@gmail.com)

12.9.2018 za mesiac (od 
600)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; elektromontážne práce, kabeláže, 
zapojovanie koncových prvkov, výroba rozvádzačov
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Klientský 
poradca - Nová 
Baňa, Banská 
Štiavnica (2)

KOOPERATIVA 
poisťovňa, a.s. Vienna 
Insurance 
Group(Robotnícka   3, 
Banská Štiavnica, 
96901)

PhDr. Martina Orságová (tel.: 
+421918410204, e-mail: 
orsagovam@koop.sk)

7.2.2019 za mesiac (od 
624)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Láka Vás práca vo finančnom 
poradenstve?  
Chceli by ste zvýšiť svoju finančnú gramotnosť, ale stále nebol ten 
správny čas?  
Máte skúsenosti s predajom a klientmi a chceli by ste ich zúročiť u 
stabilného zamestnávate a?   
Chcete sa spolu s nami stať poradcami PRVEJ VOĽBY?  
  
TERAZ NASTAL VÁŠ ČAS  
  
Vašou úlohou bude:  
• vykonávanie aktívnej predajnej a poradenskej činnosti,  
• ponuka a predaj poistných a bankových produktov s orientáciou 
na potreby klienta,  
• servis pre prichádzajúcich klientov na miestach prvého kontaktu 
spoločnosti,  
• starostlivosť o pridelenú databázu existujúcich klientov.

Krupiér(ka)/
čašník(čka), 
pracovník(čka) 
stávkovej 
kancelárie (1)

ORION TIP, 
s.r.o.(Ľudvíka Svobodu  
1778/42, Banská 
Štiavnica, 96901)

Zuzana  Šuchterová (, e-mail: 
jolly@magicclub.sk)

14.6.2019 za hodinu (od 
3,7)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; - Obsluha zákazníkov baru,  
- práca s pokladňou,  
- obsluha výherných hracích prístrojov, videolotérií,  
- príjem kurzových stávok,   
- zabezpečenie bežného chodu prevádzky.

Kuchár (1) DISTAHO s.r.o.(Svätý 
Anton 81, Svätý Anton, 
96972)

Bc. Ditta  Baranyaiová Hocková 
(tel.: +421903755770, e-mail: 
info@staryhostinec.sk)

20.3.2019 za mesiac (od 
800)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava jedál pod a jedálneho lístka, 

návrh menu

Kuchár (okrem 
šéfkuchára) (1)

HGM 
s.r.o.(Kammerhofská 5, 
Banská Štiavnica, 
96901)

Ing. Darina Kaníková (tel.: 
421903518316, e-mail: 
kanikova@grandmatej.sk)

28.6.2018 za mesiac (od 
700)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Samostatné varenie, organizovanie práce v 
kuchyni

Kuchár (okrem 
šéfkuchára) (1) Miloš Tužinský(A. 

Kmeťa 14, Banská 
Štiavnica, 96901)

p. Tužinský (tel.: +421903506693, 
e-mail: senk.sk@post.sk)

14.6.2019 za mesiac (od 
600)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 3 
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; 
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Lekár (2) Svet zdravia, 
a.s.(Bratská  17, 
Banská Štiavnica, 
96901)

Ľubomíra Zimanová (tel.: 
+421911330486, e-mail: 
lubomira.zimanova@svetzdravia.
com)

16.1.2019 za mesiac (od 
1192,5) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 6 
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; Poskytovanie konziliárnej a zdravotnej 
starostlivosti u hospitalizovaných pacientov.

Lekár špecialista 
- internista (1)

Svet zdravia, 
a.s.(Bratská  17, 
Banská Štiavnica, 
96901)

Ľubomíra Zimanová (, e-mail: 
lubomira.zimanova@svetzdravia.
com)

12.4.2019 za mesiac (od 
2195) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; INTERNISTA VYKONÁVA 
ŠPECIALIZOVANÉ PRACOVNÉ ČINNOSTI A V RÁMCI 
POSKYTOVANIA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI SA 
ZAOBERÁ PREVENCIOU, VYHĽADÁVANÍM, 
DIAGNOSTIKOU, LIEČBOU, REHABILITÁCIOU, 
DISPENZARIZÁCIOU, POSUDKOVOU ČINNOSŤOU A 
URČOVANÍM PROGNÓZY VNÚTORNÝCH CHORÔB.

Lekár špecialista 
- internista na 
ODCH (1)

Svet zdravia, 
a.s.(Bratská  17, 
Banská Štiavnica, 
96901)

Ľubomíra Zimanová (, e-mail: 
lubomira.zimanova@svetzdravia.
com)

12.4.2019 za mesiac (od 
2195) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; INTERNISTA VYKONÁVA 
ŠPECIALIZOVANÉ PRACOVNÉ ČINNOSTI A V RÁMCI 
POSKYTOVANIA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI SA 
ZAOBERÁ PREVENCIOU, VYHĽADÁVANÍM, 
DIAGNOSTIKOU, LIEČBOU, REHABILITÁCIOU, 
DISPENZARIZÁCIOU, POSUDKOVOU ČINNOSŤOU A 
URČOVANÍM PROGNÓZY VNÚTORNÝCH CHORÔB.

Lekár záchrannej 
zdravotnej služby 
(2)

Záchranná zdravotná 
služba 
Bratislava(Kolpašská 
cesta 4, Banská 
Štiavnica, 96901)

Barbora Murčová (tel.: 
+421268206131, e-mail: 
barbora.murcova@emergency-
ba.sk)

20.9.2018 za mesiac (od 
1500) Vysokoškolské 

vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 6 
mesiacov

Dátum nástupu: Ihneď ; Výkon činností lekára záchrannej 
zdravotnej služby, čo je poskytovanie neodkladnej zdravotnej 
starostlivosti,

Lektor 
sokoliarstva s 
anglickým 
jazykom (1)

Základná škola s 
materskou školou 
Maximiliána Hella, 
Štiavnické Bane č. 
128(Štiavnické Bane 
128, , 96981)

Mgr. Pavel Michal-riadite  (tel.: 
+421456929187, e-mail: 
zsmhella@pobox.sk)

24.10.2018 za mesiac (od 
583,5)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Lektor sokoliarstva s vyučovacím jazykom 
anglickým pre žiakov základnej školy, asistenčné práce pri výuke 
cudzích jazykov-anglický jazyk, španielsky jazyk, reprezentáca 
školy
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Majster stavenej 
výroby-
stavbyvedúci (1)

COMBIN BANSKÁ 
ŠTIAVNICA, 
s.r.o.(Kolpašská 4, 
Banská Štiavnica, 
96901)

p. Trcková (tel.: +421456949032) 26.4.2019 za mesiac (od 
1300) Úplné stredné 

odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; riadenie stavieb, koordinácia stavebných 
prác, riadenie pracovníkov na stavbe

Maliar (3) Teplostavservis 
s.r.o.(A. Kmeťa 14, 
Banská Štiavnica, 
96901)

Ing. Sergii Shevchenko (tel.: 
+421901779115)

14.12.2018 za mesiac (od 
900)

Základné 
vzdelanie aspoň 2 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; ÚPRAVA VNÚTORNÝCH A 
VONKAJŠÍCH POVRCHOV STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ A 
OBJEKTOV APLIKÁCIOU RÔZNYCH DRUHOV MALIEB A 
NÁTEROV

Montážnik okien 
(2) Ľubomír Svetlík - 

MIRADOR(Pletiarska 
20, Banská Štiavnica, 
96901)

Ing. Ivana Štrbáková (tel.: 
+421456920616, e-mail: 
i.strbakova@mirador.eu)

8.1.2019 za mesiac (od 
624)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; - Montáž okien a dverí,  
- rozvoz okien,  
- servisné práce.

Murár (1) Obnova s.r.o.(Námestie 
Sv. Trojice 22, Banská 
Štiavnica, 96901)

Zora Mlynáriková (tel.: 
+421948900229, e-mail: 
job@obnova.eu)

3.1.2019 za hodinu (od 
6)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Realizuje murárske a omietkárske práce 

(prípadne iné stavebné remeslá pod a potreby) Viac informácií tu: 
http://www.obnova.eu/info/zamestnanie

Murár (3) Teplostavservis 
s.r.o.(A. Kmeťa 14, 
Banská Štiavnica, 
96901)

Ing. Sergii Shevchenko (tel.: 
+421901779115)

14.12.2018 za mesiac (od 
900)

Základné 
vzdelanie aspoň 2 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; Zhotovenie stavebných konštrukcií 
murovaním a betónovaním.
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Murár (4) REKONBAU s.r.o. 
Banská 
Štiavnica(Horná Huta 
43, Banská Štiavnica, 
96901)

p. Debnárik (tel.: +421902481182) 14.6.2019 za hodinu (od 
5) Neukončené 

základné 
vzdelanie, 
Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; stavebné práce pomocné

Murár (5) COMBIN BANSKÁ 
ŠTIAVNICA, 
s.r.o.(Kolpašská 4, 
Banská Štiavnica, 
96901)

p. Trcková (tel.: +421911890018, 
+421456949032)

6.5.2019 za hodinu (od 
5,7)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; 

Obchodný 
poradca (2) KOMUNÁLNA 

poisťovňa, a.s. Vienna 
Insurance 
Group(Dolná 6, Banská 
Štiavnica, 96901)

Ing. Bibová (tel.: +421905942900) 18.3.2019 za mesiac (od 
468) Úplné stredné 

odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; Poistné poradenstvo a administratívna 
činnosť na obchodnom mieste Banská Štiavnica, aktívne 
vyh adávanie klientov a následná starostlivosť o nich, analýza  a 
konzultácia potrieb s nájdením vhodného riešenia pre klienta, 
vypracovávanie návrhov na poistenie, uzatváranie poistných zmlúv.

Obkladač (5) Teplostavservis 
s.r.o.(A. Kmeťa 14, 
Banská Štiavnica, 
96901)

Ing. Sergii Shevchenko (tel.: 
+421901779115)

14.12.2018 za mesiac (od 
900)

Základné 
vzdelanie aspoň 2 

roky
Dátum nástupu: Ihneď ; ZHOTOVENIE OBKLADOV A 
DLAŽIEB
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vzdelanie

Požad. 
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Popis miesta

Obsluha 
motorového 
vozíka (1)

RD SITNO PRENČOV 
a.s.(Prenčov 260, 
Prenčov, 96973)

p. Macko (tel.: +421910978885) 4.12.2018 za hodinu (od 
3,32)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; obsluha motorového vozíka v linke- hala 
na špeciálne spracovanie a skladovanie produktov RV

Obsluha 
pracovných 
strojov (4)

SLOVENSKÝ 
VODOHOSPODÁRSK
Y PODNIK, štátny 
podnik(Radničné 
námestie 8, Banská 
Štiavnica, 96955)

Mgr. Daniel Kiss (, e-mail: 
daniel.kiss@svp.sk)

17.6.2019 za hodinu (od 
5,4) Úplné stredné 

odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; - Riadenie, obsluha a bežná údržba strojov 
a vozidiel o výkone motora nad 30kW výkonu  
- Obsluha a bežná údržba mechanických a elektrických častí 
triediča a drviča  
- Montáž, kontrola, nastavenie, demontáž, úprava a výmena dielov 
dopravných prostriedkov a strojov  
- Zodpovednosť za technický stav a úplnosť dopravných 
prostriedkov a strojov

Obsluha šmykom 
riadeného 
samohybného 
pracovného 
stroja ( UNC) (1)

RD SITNO PRENČOV 
a.s.(Prenčov 260, 
Prenčov, 96973)

Ing. Ján Macko (tel.: 
+421910978885)

26.4.2019 za hodinu (od 
3,32)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha stroja v linke- hala na špeciálne 
spracovanie a skladovanie poduktov RV

Opatrovate  v 
zariadení pre 
staršie osoby a 
osoby so 
zdravotným 
postihnutím (8)

JA Home life, 
n.o.(Pletiarska 1614/10, 
Banská Štiavnica, 
96901)

p. Tereň (tel.: +421902903290) 17.5.2019 za mesiac (od 
680)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie

aspoň 6 
mesiacov

Dátum nástupu: 01.10.2019 ; 

Personalistka (1) ERB Finančné služby, 
s. r. o.(Novozámocká 2, 
Banská Štiavnica, 
96901)

Andrea Garaiová (tel.: 
+421905446901, fax: 0905446901, 
e-mail: 
sekretariat@pivovarerb.sk)

10.4.2019 za mesiac (od 
1000)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Kompletné spracovanie mzdovej agendy a 
personálnej agendy. Komunikácia so SP, ZP, DÚ, štatistika, úrad 
práce. Podávanie preh adov a hlásení na DÚ a výkazov SP a ZP. 
Vedenie, aktualizácia a archivácia osobných spisov. Sledovanie 
zmien v legislatíve. Zodpovednosť za správnosť a úplnosť zverenej 
agendy.
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Pletiarka (1) Stanislav Kuka - 
WINER(Drevená 9, 
Banská Štiavnica, 
96901)

(tel.: +421910573037, 
+421456921263)

23.5.2019 za mesiac (od 
600)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Pomocník v 
kuchyni (2) Miloš Tužinský(A. 

Kmeťa 14, Banská 
Štiavnica, 96901)

p. Tužinský (tel.: +421903506693, 
e-mail: senk.sk@post.sk)

14.6.2019 za mesiac (od 
600)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 3 
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocná sila v kuchyni- pomocné práce

Pomocný 
pracovník v 
stolárskej dielni 
(1)

Sedačky, s.r.o. 
(Tabaková 1, Banská 
Štiavnica, 96901)

Ing. Zvrškovec (tel.: 
+421903405900, e-mail: 
sedacky@sedacky.com)

2.4.2019 za hodinu (od 
2,989)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; pomocné práce v stolárskej dielni

Pracovník vo 
výrobe drevených 
a 
drevohliníkových 
okien (1)

Ľubomír Svetlík - 
MIRADOR(Pletiarska 
20, Banská Štiavnica, 
96901)

Ing. Ivana Štrbáková (tel.: 
+421456920616, e-mail: 
i.strbakova@mirador.eu)

8.1.2019 za mesiac (od 
624)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Práce vo výrobe drevených a drevo-
hliníkových okien, príprava materiálu, frézovanie, povrchová 
úprava, montáž kovania, zasklievanie okien.

Sestra na 
lôžkovom 
oddelení (1)

Svet zdravia, 
a.s.(Bratská  17, 
Banská Štiavnica, 
96901)

Ľubomíra Zimanová (tel.: 
+421911330486, e-mail: 
lubomira.zimanova@svetzdravia.
com)

16.1.2019 za mesiac (od 
849,06)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Ošetrovate ská starostlivosť o pacienta na 
lôžkovom oddelení.

Stavbyvedúci (2) COMBIN BANSKÁ 
ŠTIAVNICA, 
s.r.o.(Kysihýbe ská 29, 
Banská Štiavnica, 
96901)

Dana  Trcková (tel.: 
+421911890018, e-mail: 
trckova@combin.sk)

20.2.2019 za mesiac (od 
1100)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 5 

rokov
Dátum nástupu: Ihneď ; Riadenie a koordinovanie stavebných prác 
pod a technickej dokumentácie. Organizovanie prác v súlade s 
časovým plánom výstavby.  Dodržiavanie termínov, kvality, 
stavebných postupov v zmysle platných technických noriem. 
Koordinácia subdodávate ov a dodávok materiálu. Vedenie 
stavebného denníka, komplexnej dokumentácie stavby. Operatívne 
riešenie reklamácií a dodávok materiálu.

Stavebný 
klampiar (1)

COMBIN BANSKÁ 
ŠTIAVNICA, 
s.r.o.(Kolpašská 4, 
Banská Štiavnica, 
96901)

p. Trcková (tel.: +421911890018, 
+421456949032)

6.5.2019 za hodinu (od 
5,7)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; klampiarske práce

8



Evidované vo né pracovné miesta v okrese Banská Štiavnica
Údaje k 06.07.2019 Zverejniť na internete a v tlači: Áno, Vytvorené 08.07.2019 o 05:45

Názov profesie 
(počet miest)

Zamestnávate  (adresa 
pracoviska)

Kontakt u zamestn. Dátum 
nahlásenia 

VPM

Mzda - forma 
(od-do)

Požadované 
vzdelanie

Požad. 
prax

Popis miesta

Stavebný 
robotník (7)

COMBIN BANSKÁ 
ŠTIAVNICA, 
s.r.o.(Kolpašská 4, 
Banská Štiavnica, 
96901)

p. Trcková (tel.: +421911890018, 
+421456949032)

6.5.2019 za hodinu (od 
4,7)

Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; stavebné práce na stavebných zákazkach  

Miesto výkonu: okres BŠ, celá SR pod a zákaziek

Stolár, montážnik 
(2) Ľubomír Svetlík - 

MIRADOR(Pletiarska 
20, Banská Štiavnica, 
96901)

Ing. Ivana Štrbáková (tel.: 
+421456920616, e-mail: 
i.strbakova@mirador.eu)

12.12.2018 za mesiac (od 
624)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Stolár - príprava materiálu, frézovanie 

okien, brúsenie, pílenie, okovávanie, zasklievanie, povrchová 
úprava / Montážnik okien na stavbe

Šéfkuchár/
Kuchár (2)

LUX - BS, 
s.r.o.(Kammerhofská 
18, Banská Štiavnica, 
96901)

Ing. Imrich Kecskés (, e-mail: 
kecskes@kachelman.sk)

21.2.2019 za hodinu (od 
6)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie

aspoň 3 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Pripravovanie ponúkaných jedál  
Dodržiavanie presne stanovených postupov prípravy jedál.  
Dodržiavanie prísnych hygienických štandardov a čistoty na 
pracovisku.  
Zodpovednosť za kvalitu pripravených pokrmov  
Tvorba nových ponúk pod a aktuálnych trendov  
Objednávanie tovaru

Šička - šitie 
kožených a 
textilných 
výrobkov (3)

FALCO SK, 
s.r.o.(Zigmundšachta 
13, Banská Štiavnica, 
96901)

p. Vajda (tel.: +421911294198, e-
mail: info@falco.sk)

13.3.2019 za mesiac (od 
520)

Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; šitie kožených a textilných výrobkov  
Osobný pohovor u zamestnávate a je potrebné dohodnúť si vopred 
telefonicky!  
  

Štukatér - 
omietkar (1)

Obnova s.r.o.(Námestie 
Sv. Trojice 22, Banská 
Štiavnica, 96901)

Zora Mlynáriková (tel.: 
+421948900229, e-mail: 
job@obnova.eu)

16.4.2019 za hodinu (od 
6)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Realizuje nové omietkárske, štukatérske a 

maliarske práce tradičným aj menej tradičným spôsobom a opravy 
pôvodných konštrukcií. Výroba a repasácia pre pamiatkové 
objekty. Viac informácií tu: 
http://www.obnova.eu/info/zamestnanie

Technik 
monitorovacieho 
kamerového 
systému (1)

COMBIN BANSKÁ 
ŠTIAVNICA, 
s.r.o.(Kysihýbe ská 29, 
Banská Štiavnica, 
96901)

Dana  Trcková (tel.: 
+421911890018)

19.6.2019 za mesiac (od 
800)

Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Technik monitorovacieho kamerového 
systému zabezpečuje odborné práce pri novovybudovaných 
kanalizačných sieťach a opravy existujúcich kanalizačných  a 
vodovodných rozvodov s lokalizovaním porúch pomocou 
technického zariadenia s následným vydaním správy.

Tesár (1) COMBIN BANSKÁ 
ŠTIAVNICA, 
s.r.o.(Kolpašská 4, 
Banská Štiavnica, 
96901)

p. Trcková (tel.: +421911890018, 
+421456949032)

6.5.2019 za hodinu (od 
5,7)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; tesárske práce na stavbe  
Miesto výkonu: okres BŠ a celá SR pod a zákaziek
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Tesár (1) Obnova s.r.o.(Námestie 
Sv. Trojice 22, Banská 
Štiavnica, 96901)

Zora Mlynáriková (tel.: 
+421948900229, e-mail: 
job@obnova.eu)

3.1.2019 za hodinu (od 
6)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Realizuje nové tesárske práce tradičným 

spôsobom a opravy pôvodných konštrukcií. Výroba a repasácia pre 
pamiatkové objekty. Viac informácií tu: 
http://www.obnova.eu/info/zamestnanie

Traktorista (2) AGRO BELÁ, 
s.r.o.(Banská Belá  191, 
Banská Belá, 96615)

O ga Halajová (tel.: 
+421903706063, fax: 0456933295, 
e-mail: o.halajova@centrum.sk)

13.5.2019 za hodinu (od 
4,2)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; obsluha ťahaných zariadení - kosba  a  
zber krmovín , mulčovanie,  pomocné práce v rastlinnej a 
živočíšnej výrobe, práce s po nohospodárskou technikou

Účtovníčka (1) ERB - Eduard Rada 
Breweries, 
s.r.o.(Novozámocká 2, 
Banská Štiavnica, 
96901)

Andrea Garaiová (tel.: 
+421905446901, e-mail: 
sekretariat@pivovarerb.sk)

4.6.2019 za mesiac (od 
1000) Úplné stredné 

odborné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Vedenie došlých faktúr, vedenie pokladne, 
evidencia majetku, evidencia DPH.

Upratovacie 
práce, vydávanie 
stravy, čistenie 
penziónu (1)

N.I.K. SLOVAKIA, 
spol. s r.o.(Kremenisko 
1, Banská Štiavnica, 
96901)

p. Zubková Darina-prevádzkárka 
(tel.: +421910261105)

25.2.2019 za mesiac (od 
520)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Upratovačka (2) D.J.D., spol. s 
r.o.(Štiavnické Bane 
1001, Štiavnické Bane, 
96981)

Alžbeta Kortišová (tel.: 
0908500174, e-mail: shop@z-z.sk)

3.7.2019 za mesiac (od 
290)

Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; upratovanie rekreačných domov/chát a 

kongresovej haly
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Vedúci 
ekonomicko-
prevádzkového 
úseku (1)

Domov 
MÁRIE(Špitálska 3, 
Banská Štiavnica, 
96901)

Ing. Bernáthová (tel.: 
+421456933116, e-mail: 
riadite @domovmarie.sk)

31.5.2019 (-) Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie tretieho 
stupňa

aspoň 3 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Riadenie rozpočtu, vedenie rozpočtu, 
príprava interných smerníc za úsek, finančná politika zariadenia  
Uchádzači spĺňajúci požiadavky, zašlú písomnú prihlášku do 
výberového konania s nasledovnými prílohami ( originál alebo 
úradne overená kópia): žiadosť o účasť na výberovom konaní, 
profesijný štrukturovaný životopis, motivačný list, fotokópia 
dokladu o vysokoškolskom vzdelaní, výpis registra trestov nie starší 
ako 3 mesiace, doklady o absolvovaných kurzoch a výcvikoch, 
referencie od posledných zamestnávate ov, súhlas dotknutej osoby 
so spracovaním osobných údajov na účely výb. konania , presná 
adresa pre doručovanie písomností, emailová adresa, telefonickcýh 
kontakt. Koncepaia sa predkladá v písomnej forme v rozsahu 4 
strán. Štruktúra koncepcie: úvod, zamerania projektu, analýza 
súčasného stavu s použitím napr. swot analýzy a strategických 
dokumentov, ciele dokumentu, akčný plán realizácie pojektu s 
návrhom inovatívnch aktivít časového harmonogramu, zdrojov 
financovania vrátane vlastných príjmov, personálne obsadenie, 
spôsob hodnotenia, plnenia koncepcie ako celku a po jednotlivých 
etapách, resp. častiach, očakávaný prínos po realizácii koncepcie, 
záver.  Prípadné informácie o Domove Márie, Špitálska 3, BŠ.  
poskytne úsek riadite a Domova Márie.  
Na výberové konanie  budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí spĺňajú 
vyššie uvedené podmienky. O dátume mieste a čase VK budú 
uchádzači  informovaní písomne. Písomnú prihlášku do VK  s 
vyššie uvedenými prílohami je potrebné zaslať najneskôr do 17. 
júna 2019 ( rozhoduje dátum podania na poštovej pečiatke) v 
zalepenej obálke s označením " Výberové konanie-vedúci EPÚ" na 
adresu : Domov Márie, Špitálska 3, 969 01  Banská Štiavnica. 

Vedúci prípravy 
rozpočtov 
( cenových 
kalkulácií) (1)

COMBIN BANSKÁ 
ŠTIAVNICA, 
s.r.o.(Kolpašská 4, 
Banská Štiavnica, 
96901)

p. Trcková (tel.: +421456949032) 26.6.2019 za mesiac (od 
1330) Úplné stredné 

odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 3 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; Kontrola rozpočtov a súvisiacich 
dokumentov predkladaných do VO rozpočtármi. Dokonalá znalosť 
rozpočtovania stavieb, vypracovanie cenových ponúk pre 
subdodávky a ponúk do výrobných konaní
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Mzda - forma 
(od-do)

Požadované 
vzdelanie

Požad. 
prax

Popis miesta

Vodič kamiónu 
(3)

BS TRANS s.r.o.(SNP 
815/13, Banská 
Štiavnica, 96901)

p. Lupták (tel.: +421905749355) 26.4.2019 za mesiac (od 
576)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Vodič 
nákladného 
motorového 
vozidla (1)

COMBIN BANSKÁ 
ŠTIAVNICA, 
s.r.o.(Kysihýbe ská 29, 
Banská Štiavnica, 
96901)

Dana  Trcková (tel.: 
+421911890018, e-mail: 
trckova@combin.sk)

27.6.2019 za mesiac (od 
950)

Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 3 

roky
Dátum nástupu: 15.07.2019 ; Vedenie a obsluha nákladného 
motorového vozidla, hlavne na stavebných zákazkách spoločnosti.

Vodič 
nákladného 
motorového 
vozidla (2)

PRESTOT, 
s.r.o.(Banská Belá 328, 
96615)

p. Piffko (tel.: +421911248530) 21.1.2019 za mesiac (od 
1000)

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; 
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