
 
Mesto Nováky 

so sídlom Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky 
 

vyhlasuje 
výberové konanie na pracovné miesto 

upratovač/ka 

 
Pracovné miesto sa obsadzuje pre výkon činnosti pracovníka Kontaktného centra Nováky - 

podporného tímu počas trvania projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“ s 

miestom výkonu práce v meste Nováky. 

Počet voľných pracovných miest: 2 

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: 

• Kompletné čistenie sociálnych zariadení, 

• Dopĺňanie hygienických potrieb, 

• Dezinfikovanie sociálnych zariadení, kľučiek, kuchynky 

• Kompletné čistenie kuchynských priestorov, 

• Umývanie, utieranie riadu, 

• Príprava konferenčnej miestnosti, 

• Polievanie a starostlivosť o kvety, 

• Vysávanie toaliet, kuchynských priestorov a vonkajších chodieb, 

• Umývanie dlážky na toaletách, v kuchynských priestoroch, na chodbe a schodoch, 

• Zametanie podláh, 

• Dezinfekcia priestorov pomocou horúcej pary, 

• Čistenie. Leštenie a utieranie kancelárskeho nábytku, 

• Čistenie a údržba multifunkčných zariadení, 

• Umývanie okien a parapet (zvnútra), 

• Dezinfekcia kancelárskych priestorov, 

• Vysýpanie smetných košov, 

• Kompletné čistenie, údržba a dopĺňanie kávovaru, 

• Zametanie kancelárskych priestorov, 

• Vysávanie kancelárskych priestorov, 

• Umývanie dlážky v kanceláriách, 

• Starostlivosť o vonkajšie priestory (odhŕňanie snehu, zametanie, umývanie vonkajších dverí), 

• Umývanie zábradlia. 

Kvalifikačné predpoklady: 

Ukončené stredné vzdelanie. 

Pozícia je vhodná pre absolventa. 

Osobnostné predpoklady: 

• bezúhonnosť, 

• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 



• samostatnosť a flexibilita v práci, 

• pozitívny prístup k práci, 

• komunikatívnosť. 

Druh pracovného pomeru: Dohoda o pracovnej činnosti do ukončenia realizácie aktivít národného 

projektu (november 2023), rozsah (5 Hod./týždeň). 

Predpokladaný termín nástupu: 1.12.2022 

Mzdové ohodnotenie: 4,50 €/1 hodina. 

Zoznam požadovaných dokladov: 

• Žiadosť o účasť na VK, 

• profesijný štruktúrovaný životopis, 

• doklad o dosiahnutom stupni vzdelania. 

Žiadosti o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne do 

podateľne mestského úradu, poštou na adresu: Mestský úrad, Námestie SNP 349/10, 972 71 Nováky 

v zalepenej obálke označenej heslom: „Výberové konanie – upratovač/ka – neotvárať.“ alebo 

elektronicky e-mailom na adresu: kontaktnecentrum@novaky.sk. V prípade e-mailovej komunikácie 

je potrebné do predmetu správy uviesť : Výberové konanie – upratovač/ka.  

Termín uzávierky prijímania žiadostí o účasť vo výberovom konaní je 23.11.2022 do 12.00 hod..         

Pred uzavretím pracovného pomeru bude vybraný uchádzač vyzvaný k predloženiu údajov potrebných 

na vyžiadanie výpisu z registra trestov.         

Dátum, miesto a hodinu4 výberového konania písomne oznámi príslušná výberová komisia tým 

uchádzačom, ktorí splnia požadované kvalifikačné kritériá. 

 

V Novákoch, dňa 16.11.2022  

 

Ing. Dušan Šimka 

                                                                                                                                                        primátor mesta 

  


