
Evidované vo né pracovné miesta v okrese Banská Štiavnica
Údaje k 13.01.2018 Zverejniť na internete a v tlači: Áno, Vytvorené 15.01.2018 o 05:45

Názov profesie 
(počet miest)

Zamestnávate  (adresa 
pracoviska)

Kontakt u zamestn. Mzda - forma 
(od-do)

Požadované 
vzdelanie

Požad. 
prax

Popis miesta

Barman/ka (1) Juraj Mĺkvy(Radničné 
námestie 10/B, Banská 
Štiavnica, 96901)

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

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; Práca v bare. Príprava nápojov, obsluha zákazníkov. Práca 

s pokladňou.

Čašník, servírka 
(1)

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

Ing. Kaníková (tel.: 
+421903518316)

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Obsluha hostí

Čašník, servírka 
(1)

Ing. Anton 
Tokár(Bratská 9, 
Banská Štiavnica, 
96901)

Ing. Anton Tokár (tel.: 
+421911206103)

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; čapovanie piva, lievanie alko a nealko nápojov, obsluha 
terminálu TIPOS  
  

Čašník, servírka 
(2)

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

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

Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Dojička kráv (1) AGRO BELÁ, 
s.r.o.(Banská Belá  191, 
Banská Belá, 96615)

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

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

aspoň 3 
mesiace

Dátum nástupu: Ihneď ; ošetrovanie dojníc a teliat, dojenie kráv, čistenie a 
dezinfekcia mliečnice

F&B Manager, 
rezort na 
strednom 
Slovensku (1)

HOTELITY s. r. 
o.(Hodruša 796, 
Banská Štiavnica, 
96663)

Mgr. Renáta Sedminová (tel.: 
+421908280000, e-mail: 
career@hotelity.sk)

dohodou (-) Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 4 
roky

Dátum nástupu: Ihneď ; • zodpovednosť za dosahovanie naplánovaných tržieb, 
nákladov a celkovej profitability  
• vybavovanie požiadaviek zákazníkov na dennej báze  
• zodpovednosť za včasnú analýzu F&B cien v súvislosti s konkurenciou  
• zúčastňovanie sa na marketingových aktivitách rezortu  
• starostlivosť sa o potenciálnych a existujúcich zákazníkov  
• zabezpečenie a rozvoj kontroly procedúr na jednotlivých oddeleniach  
• zodpovednosť za dodržiavanie termínov dopytov  
• spolupráca so všetkými skupinami, ktoré majú akciu v stredisku, plní špecifické 
požiadavky, ktoré sa týkajú servisu a miesta konania akcie.  
• doh ad na bežnú dennú administratívnu prácu vyplývajúcu z už 
nakontrahovaných zmlúv a návrhov.  
• zodpovednosť za oddelenie, dodržiavanie platobnej politiky spoločnosti   
• príprava a vyhodnotenie predpokladov tržieb  
• asistencia pri tvorbe cenových ponúk   
• zúčastňovanie sa pri plánovaní rozpočtov   
• plnenie úloh pridelených riadite om hotela  
Viac na: https://www.hotelityjobs.sk/praca/hotelity-s-r-o/23482-f-b-manazer.html
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Iný montážny 
pracovník inde 
neuvedený (7)

AVG group, 
a.s.(nezadaná , Banská 
Štiavnica, 96901)

p. Viznerová (tel.: +421915833512, 
e-mail: info@avg-group.com)

za hodinu 
(3,6 - 4)

Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; montážne skupiny sú rozdelené pod a zamerania na:  
- montáž oce ových konšrukcií, rôznych pomocných konštrukcií, schodísť, rebríkov 
a pod.  
- montáž opláštenia z tepelnoizolačných sendvičových panelov s výplňou PUR peny 
alebo minerálne vlny a montážou skladaných strešných plásťov  
- montáž odvetraných hliníkových a laminátových fasád  
montáž hliníkových okien, dverí a presklených vonkajších fasád a interiérových  
stien. Každá montážna skupina má svojho šéfmontéra, ktorý si danú skupinu vedie, 
pride uje prácu a zároveň s montážnikmi prevádza montážne práce. Skupiny sú 
vybavené dodávkovým vozidlom a náradím. Montážnici majú zabezpečené 
každoročne potrebné skolenia k výkonu práce, dostávajú pracovné odevy, náradie.   
Výberový pohovor za účasti zamestnávate a, ÚPSVaR v Banskej Štiavnici , 
zasadačka, 30.10.2017 o 9.00 hod. 

Krmič 
hovädzieho 
dobytka (1)

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

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

dohodou (-) Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; kŕmenie a ošetrovanie hovädzieho dobytka

Kuchár (okrem 
šéfkuchára) (1)

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

Ing. Darina Kaníková (tel.: 
+421903518316)

dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Príprava jedál-slovenská a medzinárodná kuchyňa

Lekár záchrannej 
zdravotnej služby 
(2)

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

Bc. Martin Dobrovodský (tel.: 
+421911408584, fax: 
+421268206144, e-mail: 
dobrovodsky@emergency-ba.sk)

dohodou (-) Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 6 
mesiacov

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

Majster 
stavebnej výroby 
(1)

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

p. Hubačová-personalistka (tel.: 
+421456949032, e-mail: 
hubacova@combin.sk)

(-) Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 1 
rok

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

Majster v 
stavebníctve (1)

REKONBAU s.r.o. 
Banská 
Štiavnica(Horná Huta 
43, Banská Štiavnica, 
96901)

p. Šedibok t. č. +421905474452 dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; organizovanie stavebných prác
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Majster v 
stavebníctve (1)

TESKONT s.r.o.(SNP 
1802/29, Banská 
Štiavnica, 96901)

p. Mizera (tel.: +421905521938) dohodou (-) Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

6 alebo 
viac 

rokov
Dátum nástupu: Ihneď ; 

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

p. Hubačová (tel.: +421456949032, 
e-mail: hubacova@combin.sk)

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; Murárske práce  
Miesto výkonu: Banská Štiavnica + zákazky mimo B. Štiavnice

Nastavovač CNC 
strojov (1)

SIAL, s.r.o.(Na 
Žigmund šachtu 
1662/30, Banská 
Štiavnica, 96901)

Ľuboš  Caban (tel.: 
+421903650229, e-mail: 
info@designstone.sk)

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 6 

mesiacov
Dátum nástupu: Ihneď ; Nastavovač CNC strojov vykonáva osadenie stroja 
upínačmi  
náradia, náradím a upína materiál. Nastavuje stroj, skúša a  
odlaďuje program a nastavenie stroja. Vykonáva výmenu  
opotrebených alebo poškodených nástrojov v stroji a korekcie  
v nastavení stroja.

PHP 
programátor (1)

BIG BRANDING, 
s.r.o.(Dolná 18, Banská 
Štiavnica, 96901)

Jakub Rezníček (tel.: 
+421911186900, e-mail: 
info@bigbranding.sk)

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: 01.02.2018 ; Programovanie webových šablón prevažne na 
platforme Wordpress a vývoj online aplikácií a eshopov založených prevažne na 
Cake PHP frameworku.

Pomocné 
stavebné práce 
(1)

Marcel Voštiar(Banská 
Štiavnica , Banská 
Štiavnica, 96901)

p. Voštiar (tel.: +421905846195) dohodou (-) Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pomocné práce na stavbe  
pracovné miesto vytvorené cez NP PkZ, vhodné pre UoZ do 29 rokov veku min. 6 
mesiacov v evidencii , do 25 rokov veku min. 3 mesiace v evidencii
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Právny asistent 
(1) SLOVENSKÝ 

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

p. Machynová (tel.: 
+421911909054, +421456945327, 
e-mail: alena.machynova@svp.sk)

dohodou (-) Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 2 
roky

Dátum nástupu: 01.02.2018 ; Vypracovanie a posudzovanie zmlúv, návrhov, podaní 
a iných dokumentov súvisiacich s činnosťou podniku, vypracovanie právnych analýz 
a stanovísk jednotlivých prípadov, zastupovanie podniku v občianskoprávnych, 
obchodnoprávnych, pracovnoprávnych, trestných a iných veciach, tvorba a 
posudzovanie interných predpisov, poskytovanie právneho poradenstva iným 
organizačným útvarom

Prípravár 
vstupného 
materiálu vo 
výrobe (1)

ROTOBALANCE 
s.r.o.(Antolská 2, 
Banská Štiavnica, 
96901)

p. Palovičová (tel.: 
+421908501963)

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Prípravár vstupného materiálu vo výrobe-triedi kovové 
odpady potrebné pre výrobu  
Pracovné miesto vytvorené   s podporou NFP, vhodné pre UoZ do 29 rokov veku 6 
mesiacov v evidencii

Recepčný (okrem 
hotelového) (1)

J & T LOGISTIC 
s.r.o.(Dolná 12/A, 
Banská Štiavnica, 
96901)

(tel.: +421902903290) dohodou (-) Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie, Vyššie 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Pracovné miesto vytvorené s príspevkom pod a § 54 PkZ, 
vhodné pre Uoz do 29 rokov min. 6 mesiacov v evidencii, UoZ do 25 rokov, min. 3 
mesiace v evidencii  
Osobný pohovor je potrebné dohodnúť vopred telefonicky. 

Sestra na ODCH, 
DOS (1)

Challengest 
s.r.o.(Bratská 17, 
Banská Štiavnica, 
96901)

Magdaléna Winterová (tel.: +421, 
e-mail: magdalena@jobangels.co)

(-) Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; SVET ZDRAVIA, A. S.   
Sestra na oddelenie ODCH, oddelenie DOS   
Banská Štiavnica  
  
• Poskytuje ošetrovate skú starostlivosť s dôrazom na maximálnu kvalitu a 
efektívnosť  
• Pracuje pod a ošetrovate ských štandardov, chorých ošetruje v súlade s najnovšími 
zásadami  
• Samostatne realizuje výkony zodpovedajúce jej kvalifikácii, realizuje činnosti 
ošetrovate ského plánu  
• Dokumentáciu o pacientovi vedie v súlade s odborným usmernením MZ SR
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Souschef, rezort 
na strednom 
Slovensku (1)

HOTELITY s. r. 
o.(Hodruša 796, 
Banská Štiavnica, 
96663)

Mgr. Renáta Sedminová (tel.: 
+421908280000, e-mail: 
career@hotelity.sk)

(-) Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie

aspoň 5 
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; • organizácia a riadenie výroby jedál vrátane určenia 
technologických postupov a kalkulácii, kontrola ich dodržiavania  
• pravidelný up-grade existujúcich kalkulácií v programe GlueGastro  
• vedenie predpísanej evidencie  
• zostavovanie a la carte pri dodržiavaní ich správnej gastronomickej skladby  
• týždenne plánuje menu dňa s podmienkou dodržiavania obchodného rozpätia  
• kontrola činnosti vrátane oblasti ochrany spotrebite a, hygieny a bezpečnosti 
práce, dodržiavanie záručných lehôt a ošetrovanie materiálu, aby nedochádzalo 
stratám a ujme na zdraví hostí  
• vypracovanie rozpisov pracovných zmien a personálna činnosť v delegovanom 
rozsahu  
• vybavovanie reklamácií s dodávate mi, prípadne zákazníkmi  
• značná morálna a hmotná zodpovednosť za hodnoty zverené na vyúčtovanie  
• odborná výchova učňov a priame riadenie čiastkových odborných skupín 
pracovníkov  
• hodnotenie výkonu a kvality práce podriadených pracovníkov  
• využívanie výpočtovej techniky  
• sleduje spotrebite ský dopyt a na tomto podklade zavádza nový sortiment jedál a 
výroby s prihliadnutím na sezónnosť  
• kontroluje a zabezpečuje dodržiavanie HACCP a zásad správnej výrobnej praxe  
• zabezpečenie maximálneho šetrenia so všetkými druhmi energií, PM a DHIM  
• zostavovanie vlastných receptúr   
• študuje odbornú literatúru na prehĺbenie odborných vedomosti  
• zdokona ovanie kvality a hospodárnosti výroby jedál  
• vykonávanie ďalších úkonov na základe príkazu nadriadeného  
Viac na: https://www.hotelityjobs.sk/praca/hotelity-s-r-o/23718-sous-chef.html

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

p. Hubačová-personalistka (tel.: 
+421456949032, e-mail: 
hubacova@combin.sk)

dohodou (-) Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 5 
rokov

Dátum nástupu: Ihneď ; Riadenie stavieb, koordinácia stavebných prác, riadenie 
pracovníkov na stavbe  
Miesto výkonu: v rámci SR
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Stavebný 
robotník (1)

Stavebné riešenia s. r. 
o.(nezadaná , Banská 
Štiavnica, 96901)

p. Lupták Ján (tel.: 
+421944410636)

dohodou (-) Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Miesto výkonu práce: okres Banská Štiavnica + zákazky 
mimo BŠ  
  
Pracovné miesto vytvorené s príspevkom v súlade s NP Praxou k zamestnaniu, 
vhodné pre UoZ :  
- do 29 rokov min. 6 mesiacov v evidencii,   
- do 25 rokov min. 3 mesiace v evidencii

Stavebný 
robotník (4) COMBIN BANSKÁ 

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

p. Hubačová (tel.: +421456949032, 
e-mail: hubacova@combin.sk)

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; Vykonávanie pomocných stavebných prác pod a pokynov 
majstra

Stavebný 
rozpočtár (1)

Stavebné riešenia s. r. 
o.(1. mája 1168/8, 
Banská Štiavnica, 
96901)

p. Lupták (tel.: 0944410636) (-) Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie prvého 
stupňa, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

Dátum nástupu: Ihneď ; stavebný rozpočtár 

Stavebný 
rozpočtár, 
kalkulant (2)

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

p. Hubačová (tel.: 
+421456949032)

dohodou (-) Úplné stredné 
odborné 
vzdelanie, 
Vysokoškolské 
vzdelanie 
druhého stupňa

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Rozpočtár prípravy výroby a realizácie stavieb pre 
pozemné stavby a inžinierske siete

Stolár (2) SIAL, s.r.o.(Na 
Žigmund šachtu 
1662/30, Banská 
Štiavnica, 96901)

Ľuboš  Caban (tel.: 
+421903650229, e-mail: 
info@designstone.sk)

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 6 

mesiacov
Dátum nástupu: Ihneď ; výroba a montáž kuchynských pracovných dosiek

Stolár,konštrukté
r (1) Sedačky, s.r.o. 

(Tabaková 1, Banská 
Štiavnica, 96901)

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

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné 
všeobecné 
vzdelanie

aspoň 1 
rok

Dátum nástupu: Ihneď ; Stolárske práce- výroba kostier na sedacie súpravy  
  
Poznámka zamestnávate a k obsadzovaniu pracovného miesta: Osobný pohovor u 
zamestnávate a je potrebné dohodnúť si vopred telefonicky.
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Zamestnávate  (adresa 
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Kontakt u zamestn. Mzda - forma 
(od-do)

Požadované 
vzdelanie

Požad. 
prax

Popis miesta

Tesár, klampiar 
(1)

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

p. Hubačová-personalistka (tel.: 
+421456949032, e-mail: 
hubacova@combin.sk)

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie aspoň 1 

rok
Dátum nástupu: Ihneď ; Tesárske a klampiarske práce  
Miesto výkonu : v rámci SR

Tesár/ pomocný 
tesár (2)

TESKONT s.r.o.(SNP 
1802/29, Banská 
Štiavnica, 96901)

p. Mizera (tel.: +421905521938) dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Vedúca 
prevádzkovej 
jednotky 145 
Podsitnianska (1)

COOP JEDNOTA 
ŽARNOVICA, 
spotrebné 
družstvo(Štefultov 34, 
Banská Štiavnica, 
96903)

Helena  Benčová (tel.: 
+421456813051, fax: 
+421546812102, e-mail: 
hbencova@cjz.sk)

dohodou (-) Stredné odborné 
vzdelanie, Úplné 
stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Vedenie predpísanej evidencie, objednávanie a oceňovanie 
tovaru, predaj a účtovanie tovaru, sledovanie záručných lehôt.

Vodič autobusu 
(1)

Slovenská autobusová 
doprava Zvolen, 
akciová 
spoločnosť(Antolská 1, 
Banská Štiavnica, 
96901)

p. Kosztolányová (tel.: 
+421455313401)

dohodou (-) Základné 
vzdelanie Dátum nástupu: Ihneď ; 

Vodič kamiónu 
(3)

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

p. Lupták (tel.: +421905749355) dohodou (-) Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; 

Vodič MKD (1) Žák Trans s.r.o.(SNP 
1828/38, Banská 
Štiavnica, 96901)

Erich Žák (tel.: +421903565753, e-
mail: erich@zaktrans.sk)

(-) Základné 
vzdelanie, Nižšie 
stredné odborné 
vzdelanie, 
Stredné odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Vodič MKD, jazdí sa do Škandinávie.

Zlievarenský 
robotník- 
odlievač kovov 
(3)

FOUR TRADE, 
s.r.o.(Antolská 27, 
Banská Štiavnica, 
96901)

p. Hricová (tel.: +421908676304) dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; odlievanie do kokilových foriem

Zlievarenský 
robotník-
formovač (2)

FOUR TRADE, 
s.r.o.(Antolská 27, 
Banská Štiavnica, 
96901)

p. Hricová (tel.: +421908676304) dohodou (-) Nižšie stredné 
odborné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; formovanie do rámov na strojných zariadeniach
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(od-do)

Požadované 
vzdelanie

Požad. 
prax

Popis miesta

Zlievarenský 
robotník-
vytriasač (1)

FOUR TRADE, 
s.r.o.(Antolská 27, 
Banská Štiavnica, 
96901)

p. Hricová (tel.: +421908676304, 
e-mail: ft@ft.sk)

za hodinu 
(3,73 - 4,12) Neukončené 

základné 
vzdelanie, 
Základné 
vzdelanie

Dátum nástupu: Ihneď ; Odjadrovanie odliatkov-zbavovanie odliatkov pieskových 
jadier
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