
PRACOVNÍK OBSLUHY ČOV 

 Miesto práce: 

Slovensko 

Prešovský kraj 

okres Kežmarok 

Obecný úrad  Červený Kláštor 65, 059 06 

 Typ pracovnej ponuky: 
Prevádzkový pracovník čistiarne odpadových vôd 

a údržbár, pracovník VPP 

Ponúkaný plat (základná mzda): 680 EUR 

 Termín nástupu do práce: 1. 2. 2021 (príp. neskorší – po dohode) 

 Druh pracovného pomeru: hlavný 

 Počet voľných miest: 1 

Informácie o pracovnom mieste 

Iné výhody: 

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

Informácie pre uchádzača: 

 
Základná zložka mzdy (v hrubom): 
680 € za mesiac + príplatky za prácu v sobotu, nedeľu a sviatky formou mesačných 
odmien + príplatok za dochádzanie do práce z miesta bydliska 
 
Pracovný a mimopracovný pomer: 
pracovný pomer na určitú dobu 
počet mesiacov: 12 
 
Pracovná oblasť: 
 
Vodné hospodárstvo a vodárenstvo 
 
Náplň (druh) práce 
- A)  pracovník vykoná   nasledovné práce pre zamestnávateľa -  údržbárske práce ako 
prevádzkový pracovník Čistiarne odpadových vôd   

 
POPIS VYKONÁVANÝCH PRÁC: 

Zamestnanec zodpovedá za poriadok a čistotu v objekte ČOV1 a ČS pri cintoríne a 
za vedenie predpísanej evidencie o prevádzke. Smie vykonávať iba tie činnosti, na ktoré má 
oprávnenie. Zodpovedá za dosahované parametre vyčistenej vody v rámci svojej pôsobnosti. 



Nesmie zasahovať do elektro časti ČOV1, vykonávať práce v blízkosti nechránených vedení 
pod el. prúdom.  

PRÁCE VYKONÁVANÉ DENNE 
a/ Vizuálna kontrola: 
- chod technologických zariadení 
- stav odtoku z dosadzovacích nádrží 
b/ Praktická činnosť: 
- čistenie hrablíc vrátane hygienizácie zhrabkov v kontajneri ČOV1 a ČS 
- čistenie odtokových žľabov z dosadzovacích nádrží 
- záznam o pretečenom množstve odpadových vôd 

 
 PRÁCE VYKONÁVANÉ TÝŽDENNE  

- vykonávať sedimentačnú skúšku aktivovaného aj vratného kalu 
- zavrieť a opäť otvoriť do pôvodnej polohy ventily na prívod vzduchu do aeračných 

elementov (prevencia voči ich zakorodovaniu) 
 
 PRÁCE VYKONÁVANÉ PODĽA POTREBY 

- rozraziť vyflotovaný kal na hladine dosadzovacej nádrže 
- odčerpať prebytočný kal do kalojemu 
- strojne odvodniť stabilizovaný kal 
- čistenie objektov 
- obnova ochranných náterov, údržba okolia ČOV1 a ČS 
 
 
B)  pracovník vykoná   nasledovné práce pre zamestnávateľa -  práce verejno prospešného 
charakteru ako: 
 
- kosenie zelených plôch na pozemkoch vo vlastníctve obce 
- zber odpadkov z košov umiestnených na verejných priestranstvách – denne, príp. aj 2 s x 

denne podľa preplnenia košov 
- zametanie, a údržba verejných priestranstiev 
- odmetanie snehu v zimnom období ručne aj strojne snehovou frézou 
- posyp posypovou soľou a inertným materiálom v zimnom období – miestnych 

komunikácii a verejných priestranstiev podľa pokynov nadriadeného 
- o zimnej údržbe komunikácii vedie záznamy v denníku zimnej údržby 
- murárske, betonárske, zámočnícke, tesárske práce podľa potreby 
- práce na zveľaďovaní majetku obce 
a príp. ďalšie práce podľa nariadenia priameho nadriadeného  

 

Pracovné podmienky 

37,5 hod. pracovný týždeň. V prípade nutnosti práce v soboty, nedele , sviatky 

Prípadne je možné dojednať pri osobnom pohovore  aj kratší pracovný pomer 
Práca na zmeny: 
jednozmenný pracovný režim 
Požadované vzdelanie 
- základné vzdelanie 
- zaškolenie zabezpečí zamestnávateľ, bezplatne získanie oprávnenia na požadované 

práce pre oblasť vodného hospodárstva 
 
Zručnosti, schopnosti 
 
Vodičské oprávnenie: 

• Skupina B 
• iniciatívnosť 



• spoľahlivosť 
 
Doručenie životopisu:  
Osobne alebo poštou, resp. kurierom: 
Obecný úrad Červený Kláštor 
Červený Kláštor 65, 
059 06 
 
Alebo 
 
El. poštou na: obecck@orangemail.sk 
Alebo doručením do el.schránky obce Červený Kláštor 
 
INFORMÁCIE: 0905 157 615, Ing. Štefan Džurný, starosta 
 
 
 


