
Mesto Krompachy, Mestský úrad Krompachy, Námestie slobody č. 1, 053 42 Krompachy 

 
Oznam o voľnom pracovnom mieste 

 
Mesto Krompachy prijme do pracovného pomeru zamestnanca:  

 
Pracovný pozícia: Správca multifunkčného ihriska  

Predpokladaný nástup: 1.11.2018 

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie 

Požiadavky: 

- vodičský preukaz skupiny B 
- zdravotná spôsobilosť 
- kladný vzťah k športu 
- základné údržbárske zručnosti 
- samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, zodpovednosť, aktivita, 

Požadované doklady:  

- žiadosť o prijatie do pracovného pomeru podpísaná uchádzačom 
- životopis 
- kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní  
- súhlas so spracovaním osobných údajov  
- výpis z registra trestov (predložiť až po výbere uchádzača) 

Pracovná náplň:  

- správa multifunkčného ihriska, športovísk mesta, detských ihrísk a práce súvisiace so správou  
- hmotná zodpovednosť za sklad materiálu a vybavenie 

- príprava, udržiavanie a údržba ihrísk  
- udržiavanie čistoty a poriadku v priestoroch objektu a šatniach  
- kontrola dodržiavania prevádzkového poriadku  

- starostlivosť o športové pomôcky a náradie ich údržba  
- starostlivosť o detské ihriská, ich údržba 
- vykonávanie drobných údržbárskych prác  
- kosenie trávnatých plôch 

- vykonávanie pravidelných denných kontrol a hlásenie poškodenia 

- organizovanie využívania ihrísk podľa časového rozvrhu na základe záujmu jednotlivých 
športových klubov, škôl a občanov mesta 

- vedenie evidencie prenájmu ihriska 
- sprístupnenie ihriska a šatní 

- predaj vstupeniek na športové podujatia a ich zúčtovanie  
- kontrolovanie priestorov po skončení podujatia 
- v zimnom období zabezpečenie, prevádzkovanie  a starostlivosť o ľadovú plochu 
- byť nápomocný pri organizovaní mestských podujatí  

Ponúkaný plat  

- 520-, Eur v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce 
vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

Druh pracovného pomeru 

- hlavný pracovný pomer, na plný úväzok, pracovný čas vrátane práce v sobotu a nedeľu  
- pracovná zmluva sa uzatvára na dobu určitú 1 rok s možnosťou jej predĺženia  

Kontakt: 

Ing. Ján Znanec 

E-mail: jan.znanec@krompachy.sk 

Tel.: 053/419 22 20 
Adresa doručenia žiadosti: 
Mestský úrad Krompachy, Námestie slobody č. 1, 053 42 Krompachy 
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