
 

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko ponúka voľné pracovné miesto: Údržbár _ 

kurič 

Miesto výkonu práce: Bratislava, Židovská 1 
 
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: 

 Opravovanie a vymieňanie poškodených častí nábytku, elektrických prístrojov, 
elektroinštalačného a vodoinštalačného materiálu (menej náročné opravy). 

 Montovanie a demontovanie svietidiel, vypínačov, elektrických zásuviek, vypálených 
žiaroviek a žiariviek, vodovodných batérií, kľučiek, zámok a pod. 

 Uvoľňovanie zaneseného a upchatého vodovodného potrubia. 
 Vymieňanie prasknutého a utesňovanie presakujúceho či inak poškodeného 

vodovodného potrubia, umývadiel, toaliet, sprchových kútov, vaní, pisoárov a pod. 
 Vymieňanie poistiek, zapínanie vyrazených ističov 
 Kladenie linoleí, drevených podláh, laminátových parkiet a dlaždíc 
 Uťahovanie uvoľnených skrutiek, matiek a pod. 
 Maliarske a natieračské práce 
 Zabezpečovanie prevádzky kotolne na plynné palivo s poloautomatizovaným alebo 

automatizovaným meraním alebo reguláciou vrátane údržby a odstraňovania porúch, 
 Platný  preukaz kuriča na samostatnú obsluhu kvapalinových kotlov V. triedy 

s kúrením na plynné palivo 

  
 Požiadavky na vzdelanie a iné odborné znalosti: 

 nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie 
 stredoškolské bez maturity 
 stredoškolské s maturitou 
 preukaz obsluhy kotla V. triedy 
 obsluha vyhradených technických zariadená 

odbor inštalatér výhodou 

  
Predpoklady:  

 Manuálna zručnosť 

 Fyzická zdatnosť 

 Schopnosť riešiť problémy 

 
Ponúkaný plat: 
728,00 EUR  plus osobný príplatok v závislosti od dosiahnutého vzdelania,  odborných 
znalostí a pracovných skúseností    
 
Benefity: 

 Pružný pracovný čas 
 Zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona 
 Príspevok na stravovanie, sociálna výpomoc 
 Vstup na kultúrne podujatia organizované Bratislavským kultúrnym a informačným 

strediskom 
 
Termín osobného stretnutia:  



Dohodou  
 
Termín nástupu: 
Dohodou 

 
Poznámka: 
Na osobné stretnutie si vyhradzujeme pozvať kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritériá 
 
Štrukturovaný životopis zasielajte na adresu: j.kubovicova@bkis.sk 

  
V prípade zaslania životopisu:  
Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a poskytovaním všetkých mojich osobných údajov uvedených v osobnom 
profile, resp. životopise podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 
95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), zamestnávateľovi Bratislavské kultúrne a informačné 
stredisko, IČO: 30794544, na účely ich zaradenia do evidencie uchádzačov o prácu a obsadenia voľných 
pracovných miest. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, 
videoživotopisu alebo informácie o zdravotnom stave, patria do osobitnej kategórie osobných údajov. Vyhlasujem, 
že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, správne a úplné. Tento súhlas je dobrovoľný a je udelený 
na dobu 3 rokov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. 
  

 


