
PONUKA PRÁCE 

 
Pracovná pozícia: prevádzkový elektrikár 

 

Miesto výkonu práce: SVP š.p., OZ BA, Závod Vodné dielo Gabčíkovo   

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:  

- Odpojenie a vybratie trojpólového odpojovača s uzemňovacími nožmi a vzduchovým 
pohonom zo skrine, vyčistenie odpojovača a výmena poškodených dielov, vyskúšanie funkcie 
odpojovača a umiestnenie do skrine, zapojenie odpojovača 

- Opravy revízie prenosného náradia 
- Sústavná kontrola stavu a chodu el. strojov a zariadení 
- Kontrola a oprava dielčich častí transformátorov 
- Vykonávanie montážnych a údržbárskych prác 
- Zriadenie a prevádzkovanie stanovišťa mobilnej čerpacej techniky 
- Odstraňovanie závad z revízií 
- Vedenie evidencie z prenosných elektrických zariadení 
- Kontrola a oprava spínačov 
- Opravy jednotlivých systémov elektrických rozvodov a diaľkovo ovládaných zariadení 
- Kontrola a oprava snímačov 
- Zabezpečenie opráv elektrických zariadení vo "VN" a "NN" 
- Vykonávanie elektroinštalačných prác na napätí do 1000 V a opravy bleskozvodov 
- Zhotovovanie dočasných prípojok zariadení staveniska 
- Obsluha transformačnej stanice o celkovom rozsahu do 50 kobiek VN 
- Lokalizuje poruchy na všetkých elektrotechnologických a elektrostavebných zariadeniach a 

systémoch PLK GA, BPVH GA a na vonkajších objektoch 
- Zabezpečuje rýchle a efektívne odstránenie porúch na elektrických zariadeniach a svojou 

odbornou znalosťou pomáha aj ostaným elektrikárom strediska pri tejto činnosti 
- Odstraňuje poruchy v dodávateľmi určenom rozsahu a podľa možnosti 
- Vykonáva údržbu na elektrických zariadeniach 
- Vykonáva manipulácie na rozvodných zariadeniach 
- vykonáva úlohy prevádzkového elektrikára 
- Vykonáva nastavenie zariadení na meranie polôh, hladín a pod. podľa pokynov výrobcu a 

návodu k predmetným zariadeniam 
- Sleduje technický stav všetkých zariadení (nie len elektrikárskych) a  

o nedostatkoch podá informáciu vedúcemu strediska 
- Spolupracuje pri zabezpečovaní úloh v oblasti povodňovej ochrany a haváriach ekologického 

charakteru 
 

Ponúkaný plat: dohodou 

Termín nástupu do práce: podľa dohody 

Druh pracovného pomeru: na dobu určitú  

Informácie pre uchádzača:  

ján.takács@svp.sk   Vedúci strediska                                  
beatrix.nagyova@svp.sk , oddelenie RĽZ 

tel.: 031/5594619 

mobil: 0914376943 

 

Požiadavky na zamestnanca 

Minimálne požadované vzdelanie:  SOU elektrotechnické 

Požadovaná odborná prax:  min. 2 roky 

Všeobecné spôsobilosti:  min. odborná spôsobilosť podľa § 22 

Počítačové schopnosti: nie je dôležité 
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Ďalšie požiadavky:   

- práca vo výške 

- odborná aj fyzická zdatnosť 

- práca v nočných hodinách 

- výkon práce v nepretržitej dvojzmennej prevádzke resp. kombinovaná pracovná doba 

- znalosť čítania výkresovej dokumentácie stavebných a technologických zariadení 

 

Vodičský preukaz:  nerozhodujúce 

 


