
 
 

 

PONUKA PRACOVNÉHO MIESTA 
 
Stavebný dozor centra vedy v Žiline 
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), hľadá stavebný dozor pre realizáciu 
rekonštrukcie budovy „A“ na Hurbanovej ulici v Žiline, ktorá má byť zrealizovaná za účelom 
zriadenia centra vedy (CV) v Žiline. CV v Žiline bude primárne určené na popularizáciu vedných 
a technických odborov smerom k mladým ľuďom a verejnosti prostredníctvom exponátov 
a ďalších popularizačných metód.  
 
Popis pracovných činností  
- povinnosti vyplývajú z §46b Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov:  
 Sleduje : 

- spôsob a postup realizácie stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, 
- riadnu inštaláciu a prevádzku technického vybavenia na stavbe, 
- odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt a vhodnosť ich použitia, 
- odborné ukladanie strojov a zariadení, 
- vedenie stavebného denníka; 

 Zodpovedá za súlad priestorovej polohy stavby s projektovou dokumentáciou; 

 Zodpovedá za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu; 

 Spoluzodpovedá za dodržanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie stavby; 

 Vplýva na odstránenie závad, ktoré na stavbe zistil; 
 

Ďalšie povinnosti 
 Organizuje, riadi a koordinuje stavebné práce a iné činnosti na stavenisku a na stavbe, vedie o nich 

evidenciu v stavebnom denníku; 

 kontroluje plánovanie a riadenie stavebných prác vrátane čerpania rozpočtu;  

 Podieľa sa na koncepčnom rozvoji stavebného projektu a dohľade nad plánovaním, organizovaním 
a realizáciou;  

 Podieľa sa na efektívnom a hospodárnom čerpaní pridelených finančných prostriedkov; 

 Usmerňovanie a dohľad nad ostatnými stavebnými pracovníkmi a celková koordinácia 
pracovníkov na stavenisku; 

 Zabezpečuje hodnotenie stavebných metód a stanovenie nákladovej efektívnosti každého plánu; 

 Riadi získavanie všetkých potrebných povolení, pripravuje zmluvy a rokuje o revíziách;  

 Poskytuje súčinnosť pri kolaudačnom konaní a pri inštalácii exponátov a zariadenia centra vedy; 

 Aktívne komunikuje s projektovou kanceláriou v Bratislave, a zodpovedá za spracovanie a dodanie 
administratívnych podkladov (hlásenia, monitoring, pracovné výkazy a podobne). 

 

Požiadavky na uchádzača:  
 Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom programe pozemné staviteľstvo;  

 Odborná spôsobilosť na výkon stavebného dozoru v odbore pozemné stavby podľa Zákona č. 
138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení 
neskorších predpisov; 

 Min. 10 rokov praxe stavebného dozoru v odbore pozemné stavby; 



 
 

 

 Min. 5 rokov skúsenosti s projektami financovanými zo štrukturálnych fondov EU 

 Min. 1 referencia na stavbu v hodnote 5.000.000,- EUR s DPH 

 Min. 2 referencie stavieb,  každá  v hodnote min. 2.000.000,- EUR  s DPH 

 Práca na PC – Autocad, Cenkros, MS Office na pokročilej úrovni  

 Anglický jazyk na komunikatívnej úrovni  

 Vodičský preukaz typu B – aktívny vodič  

 Flexibilita, odolnosť voči stresu, ochota cestovať, spoľahlivosť a ochota pracovať vo vysokom 
nasadení, napr. aj cez víkendy 

 Kritické myslenie a matematické zručnosti 
 

Druh pracovného pomeru: TPP na dobu určitú  
Ponúkaný plat (brutto):  
Ponúkaný plat od 900 € brutto (podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov).  
Predpokladaný termín nástupu: jún 2021, prípadne podľa dohody  
Miesto výkonu práce: Žilina, Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1 
 
Benefity:  

 príjemné pracovné prostredie a kolektív  

 pohyblivý pracovný čas  

 5 dní dovolenky navyše nad rámec Zákonníka práce  

 podpora odborného rastu a vzdelávania  

 možnosť zakúpenia Multisport karty  

 možnosť príspevku do III. piliera od zamestnávateľa 
 
Životopis v elektronickej forme zasielajte na e-mailovú adresu ivana.raslavska@cvtisr.sk – 
Vybraní záujemcovia budú pozvaní na osobný pohovor. 
K zaslanému životopisu pripojte aj súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v životopise 
za účelom výberového konania v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
Na pohovor budú pozvaní len uchádzači, ktorí spĺňajú vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady. 
 
Inzerujúca spoločnosť  
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, 
techniku, inovácie a vzdelávanie a vedeckou knižnicou Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a 
zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných 
infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie. 
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