STAŇTE SA SÚČASŤOU
STABILNEJ FIRMY

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA
Oblastné riaditeľstvo Trnava
Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava
PRÍJMU
•
•

NAŠU ČINNOSŤ REALIZUJEME V SEKCIÁCH:

RIADENIE
DOPRAVY

PRE ŽELEZNIČNÉ STANICE
PRE STREDISKÁ MIESTNEJ SPRÁVY A ÚDRŽBY

ABSOLVENTOV DOPRAVNÝCH A TECHNICKÝCH ODBOROV SŠ A VŠ

•
•
•

ŽELEZNIČNÉ
TRATE
A STAVBY

•

•
•

OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO
TRNAVA ZABEZPEČUJE:

•

riadenie, organizovanie a koordinovanie
v oblasti dopravnej činnosti

OPRAVÁRENSKÉ PRÁCE
A SERVISNÉ SLUŽBY
INFRAŠTRUKTÚRY ŽSR
V OBLASTI:

•
•

železničných tratí a stavieb
zariadení rádiokomunikačnej,
výpočtovej, zabezpečovacej
a triediacej techniky
pevných elektrických trakčných zariadení
silnoprúdových a ostatných špeciálnych
elektrotechnických zariadení

•
•

OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO
TRNAVA VYKONÁVA
SVOJU ČINNOSŤ NA:
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•
•
•
•
•
•
•

141 železničných staniciach a dopravniach
1 015 km tratí normálneho rozchodu
294 priecestiach so zabezpečovacím zariadením
2 705 výhybkách
11 tuneloch o celkovej dĺžke 9,1 km
498 mostoch o celkovej dĺžke 13,6 km
912 budovách

OZNAMOVACIA
A ZABEZPEČOVACIA
TECHNIKA

•
•
•

•

ELEKTROTECHNIKA
A
ENERGETIKA

•
•

•
•

•

zabezpečenie riadenia a organizácie
vlakovej dopravy a posunu
spracovanie prevádzkových
poriadkov železničných staníc
spracovanie technológie
železničných staníc
realizácia údržby, obnovy a rekonštrukcie
objektov železničného zvršku,
železničného spodku, mostov,
priepustov, nástupíšť, tunelov
a ostatných stavieb na železničnej
dopravnej ceste
regenerácia a zváranie koľajníc
konzultačné a odborné poradenstvo
v oblasti železničných tratí a stavieb

okamžitá a plánovaná údržba zariadení OZT
vykonávanie opráv priecestných
zabezpečovacích zariadení
vykonávanie opráv a nastavenia
oznamovacích a informačných
zariadení zabudovaných v sieti ŽSR
spolupráca pri uvádzaní nových zariadení
OZT v rámci ŽSR so správnym orgánom

plánovaná a okamžitá údržba
na elektrotechnických zariadeniach
opravy, modernizácie pevných
elektrických trakčných,
silnoprúdových a ostatných
elektrotechnických zariadení
komplexná rekonštrukcia zariadení
spolupráca pri zavádzaní nových
zariadení EE v rámci ŽSR so štátnym
odborným technickým dozorom
odstraňovanie porúch, havárií
a mimoriadností v železničnej prevádzke
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ČO PONÚKAME:

PRACOVNÁ POZÍCIA
VÝPRAVCA

STABILITA
•

170 ročnú históriu, tradíciu odbornosti a hodnôt

CHARAKTERISTIKA TYPOVEJ POZÍCIE:

MODERNÁ PERSONÁLNA STRATÉGIA
•

maximálnu pozornosť profesijnému rozvoju zamestnancov, lebo len ich odbornosť,
profesionalita a sociálna rovnováha sú zárukou kvality a úspechu

ODBORNOSŤ A PROFESIONALITA
•

vybudovaný systém celoživotného odborného vzdelávania, zaručujúci
stály odborný rast a profesionalitu

SOCIÁLNY PRÍSTUP
•

sociálny dialóg so zamestnancami prostredníctvom odborov vyjadruje uzatvorená
kolektívna zmluva, ktorá patrí medzi najkvalitnejšie na Slovensku

ODMEŇOVANIE:

Mesačná mzda (tarifná mzda + prémie)
Príplatky a mzdové zvýhodnenia:
• za pracovnú pohotovosť
• za prácu nadčas
• za prácu vo sviatok
• za nočnú prácu
• za prácu v sobotu a v nedeľu

BENEFITY

•
•
•
•
•

•
•
•

Chceš sa
podieľať
na jej riadení
a prevádzke?
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•
•

•

pracovný pomer na dobu neurčitú
každoročný nárast mzdy
stravné lístky
rekondičné pobyty
cestovné výhody vnútroštátne
a zahraničné pre zamestnancov
ŽSR a ich rodinných príslušníkov
príspevky na rekreáciu
odmeny pre darcov krvi
odmeny pri pracovných výročiach
a životných jubileách
doplnkové dôchodkové sporenie
v DDS Stabilita, a.s.
životné poistenie zamestnancov
ŽSR DYNAMIK Ž v Generali
poisťovni, a.s.
pravidelné lekárske prehliadky
v závislosti od veku a funkcie
zamestnanca

Riadenie, koordinovanie a zabezpečovanie
vlakovej dopravy v pridelenom obvode
železničnej stanice, trate alebo na diaľkovo
obsluhovaných úsekoch tratí. Riadenie
a kontrola posunu a vlakotvornej činnosti.
Riadenie a koordinácia práce prislúchajúcich
zamestnancov v železničnej stanici, vlakového
personálu pri pobyte v železničnej stanici
a v priľahlom medzistaničnom úseku
a v ovládaných dopravniach.

Chceš sa
podieľať
na jej riadení
a prevádzke?

KVALIFIKAČNÉ
PREDPOKLADY:
UKONČENÉ
ÚPLNÉ STREDNÉ
VZDELANIE

PODMIENKY PRE VÝKON PRÁC NA POZÍCII
VÝPRAVCA:
Pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu
absolvovanie vstupnej lekárskej preventívnej
prehliadky na zmyslovú skupinu 2 a vstupného
psychologického vyšetrenia na pozíciu výpravca
v zmysle vyhlášky MDPT SR č. 245/2010 Z. z.
o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti
a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní
dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších
predpisov.
Po uzatvorení pracovnoprávneho vzťahu získanie
spôsobilosti BOZP a získanie odbornej spôsobilosti
– odborná skúška č. 15 Malá dopravná formou
internátneho kurzu a odborná skúška č.19 Veľká
dopravná formou internátneho kurzu v rozsahu:
• 411 hodín teoretickej prípravy
• 160 hodín výcviku pred odbornými skúškami
15 T a 19 T (časť teoretická)
• minimálne 28 striedavých denných a nočných
zmien pred odbornými skúškami 15 P a 19 P
(časť praktická).
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PRACOVNÁ POZÍCIA
DOZORCA VÝHYBIEK

PRACOVNÁ POZÍCIA
VÝHYBKÁR

CHARAKTERISTIKA TYPOVEJ POZÍCIE:

CHARAKTERISTIKA TYPOVEJ POZÍCIE:

Samostatná činnosť alebo riadenie práce
pridelených výhybkárov pri zabezpečovaní
vlakovej cesty a posunu ručne ovládanými
výmenami a výkoľajkami. Zodpovednosť
za bezpečnú prácu výhybkárov, za správne
postavenie výmen, voľnosť vlakovej cesty,
úschova a stráženie kľúčov od výmen, výkoľajok
a koľajových zábran. Prehliadka a prevádzkové
ošetrenie výhybiek.

Obsluha ručne a miestne prestavovaných
výhybiek pre jazdu vlakov a pri posune.
Zisťovanie voľnosti vlakovej cesty, sledovanie
jazdy vlakov. Kontrola a prevádzkové
ošetrovanie výhybiek a výkoľajok. Obsluha
priecestného zabezpečovacieho zariadenia.

KVALIFIKAČNÉ
PREDPOKLADY:

KVALIFIKAČNÉ
PREDPOKLADY:

UKONČENÉ STREDNÉ
ALEBO STREDNÉ
ODBORNÉ VZDELANIE

UKONČENÉ STREDNÉ
ALEBO STREDNÉ
ODBORNÉ VZDELANIE

PODMIENKY PRE VÝKON PRÁC
NA POZÍCII DOZORCA VÝHYBIEK:

Chceš sa
podieľať
na jej riadení
a prevádzke?
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Pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu
absolvovanie vstupnej lekárskej preventívnej
prehliadky na zmyslovú skupinu 2 a vstupného
psychologického vyšetrenia na pozíciu dozorca
výhybiek v zmysle vyhlášky MDPT SR č. 245/2010
Z. z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti
a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní
dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších
predpisov.
Po uzatvorení pracovnoprávneho vzťahu získanie
spôsobilosti BOZP a získanie odbornej spôsobilosti
- odborná skúška č. 15 Malá dopravná formou
internátneho kurzu v rozsahu:
• 142 hodín teoretickej prípravy
• 80 hodín výcviku pred odbornou skúškou 15 T
(časť teoretická)
• minimálne 14 striedavých denných a nočných
zmien pred odbornou skúškou 15 P
(časť praktická).

Chceš sa
podieľať
na jej riadení
a prevádzke?

PODMIENKY PRE VÝKON PRÁC
NA POZÍCII VÝHYBKÁR:
Pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu
absolvovanie vstupnej lekárskej preventívnej
prehliadky na zmyslovú skupinu 2 a vstupného
psychologického vyšetrenia na pozíciu výhybkár
v zmysle vyhlášky MDPT SR č. 245/2010 Z. z.
o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti
a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní
dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších
predpisov.
Po uzatvorení pracovnoprávneho vzťahu získanie
spôsobilosti BOZP a získanie odbornej spôsobilosti
- odborná skúška č. 15 Malá dopravná formou
internátneho kurzu v rozsahu:
• 142 hodín teoretickej prípravy
• 80 hodín výcviku pred odbornou skúškou 15 T
(časť teoretická)
• minimálne 14 striedavých denných a nočných
zmien pred odbornou skúškou 15 P
(časť praktická).

7

PRACOVNÁ POZÍCIA
DOZORCA DOPRAVNE
NA DIAĽKOVO OVLÁDANEJ TRATI

CHARAKTERISTIKA TYPOVEJ
POZÍCIE:

CHARAKTERISTIKA TYPOVEJ POZÍCIE:
Univerzálny výkon činností pre zabezpečenie
dozoru nad dopravňou, dopravných prác pri
mimoriadnostiach a pri posune, informovanie
cestujúcej verejnosti na diaľkovo ovládanej trati.

KVALIFIKAČNÉ
PREDPOKLADY:
UKONČENÉ STREDNÉ
ALEBO STREDNÉ
ODBORNÉ VZDELANIE

PODMIENKY PRE VÝKON PRÁC
NA POZÍCII DOZORCA DOPRAVNE
NA DIAĽKOVO OVLÁDANEJ TRATI:
Pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu
absolvovanie vstupnej lekárskej preventívnej
prehliadky na zmyslovú skupinu 2 a vstupného
psychologického vyšetrenia na pozíciu
dozorca dopravne na diaľkovo ovládanej trati
v zmysle vyhlášky MDPT SR č. 245/2010 Z. z.
o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti
a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní
dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších
predpisov.
Po uzatvorení pracovnoprávneho vzťahu
získanie spôsobilosti BOZP a získanie odbornej
spôsobilosti - odborná skúška č. 15 Malá
dopravná formou internátneho kurzu
v rozsahu:
• 142 hodín teoretickej prípravy
• 80 hodín výcviku pred odbornou skúškou
15 T (časť teoretická)
• minimálne 14 striedavých denných
a nočných zmien pred odbornou skúškou
15 P (časť praktická).
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PRACOVNÁ POZÍCIA
SIGNALISTA

Zabezpečovanie dopravnej cesty pre vlaky
a posun pomocou ústredne, miestne a ručne
stavaných výmen, výkoľajok, návestidiel.
Sledovanie návestidiel a dávaných návestí
a jazdy vlakov. Obsluha oznamovacích a
zabezpečovacích zariadení a ich kontrola,
obsluha koľajových bŕzd. Vedenie dopravných
záznamov. Prehliadka a prevádzkové
ošetrovanie výhybiek v pridelenom obvode.

KVALIFIKAČNÉ
PREDPOKLADY:
UKONČENÉ STREDNÉ
ALEBO STREDNÉ
ODBORNÉ VZDELANIE

PODMIENKY PRE VÝKON PRÁC
NA POZÍCII SIGNALISTA:
Pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu
absolvovanie vstupnej lekárskej preventívnej
prehliadky na zmyslovú skupinu 2 a vstupného
psychologického vyšetrenia na pozíciu signalista
v zmysle vyhlášky MDPT SR č. 245/2010 Z. z.
o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti
a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní
dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších
predpisov.
Po uzatvorení pracovnoprávneho vzťahu
získanie spôsobilosti BOZP a získanie odbornej
spôsobilosti - odborná skúška č. 15 Malá
dopravná formou internátneho kurzu v rozsahu:
• 142 hodín teoretickej prípravy
• 80 hodín výcviku pred odbornou skúškou
15 T (časť teoretická)
• minimálne 14 striedavých denných
a nočných zmien pred odbornou skúškou
15 P (časť praktická).
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PRACOVNÁ POZÍCIA
NÁVESTNÝ MAJSTER

PRACOVNÁ POZÍCIA
ELEKTROMONTÉR PEVNÝCH TRAKČNÝCH
A SILNOPRÚDOVÝCH
ZARIADENÍ

CHARAKTERISTIKA TYPOVEJ POZÍCIE:
Vykonávanie pravidelnej technickej údržby
a odstraňovanie porúch na zverenom
železničnom zabezpečovacom alebo
oznamovacom zariadení. Účasť na
rekonštrukciách a budovaní nových zariadení
a technologických celkov zabezpečovacej
alebo oznamovacej techniky. Spolupráca
pri výlukových prácach na zariadeniach iných
zložiek železničnej infraštruktúry.

CHARAKTERISTIKA TYPOVEJ POZÍCIE:

KVALIFIKAČNÉ
PREDPOKLADY:
UKONČENÉ ODBORNÉ
ELEKTROTECHNICKÉ
VZDELANIE

PODMIENKY PRE VÝKON PRÁC
NA POZÍCII NÁVESTNÝ MAJSTER:
Pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu
absolvovanie vstupnej lekárskej preventívnej
prehliadky na zmyslovú skupinu 2 a vstupného
psychologického vyšetrenia na pozíciu návestný
majster v zmysle vyhlášky MDPT SR č. 245/2010
Z. z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti
a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní
dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších
predpisov.
Po uzatvorení pracovnoprávneho vzťahu získanie
spôsobilosti BOZP a získanie odbornej spôsobilosti
- odborná skúška č. 42 Kontrola a údržba
zabezpečovacej techniky formou internátneho kurzu
a odborná skúška č. 46 Špecialista zabezpečovacej
techniky formou interaktívneho školenia v rozsahu:
• 134 hodín teoretickej prípravy
• 80 hodín výcviku pred odbornými skúškami 42 T
a 46 T (časť teoretická)
• 120 hodín výcviku pred odbornými skúškami
42 P a 46 P (časť praktická).
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Vykonávanie údržby, obsluhy, komplexných
rekonštrukcií a opráv pevných trakčných
a silnoprúdových zariadení a zariadení
diaľkového a ústredného ovládania (riadenia),
väzby napájačov, ochrán a automatík
elektrických zariadení vrátane prenosových
zariadení, práca vo výškach.

Chceš sa
podieľať
na jej riadení
a prevádzke?

KVALIFIKAČNÉ
PREDPOKLADY:
UKONČENÉ ODBORNÉ
ELEKTROTECHNICKÉ
VZDELANIE

PODMIENKY PRE VÝKON PRÁC
NA POZÍCII ELEKTROMONTÉR PEVNÝCH
TRAKČNÝCH A SILNOPRÚDOVÝCH
ZARIADENÍ:
Pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu
absolvovanie vstupnej lekárskej preventívnej
prehliadky na zmyslovú skupinu 3 v zmysle
vyhlášky MDPT SR č. 245/2010 Z. z. o odbornej
spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej
spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy
a dopravy na dráhe v znení neskorších predpisov.
Po uzatvorení pracovnoprávneho vzťahu získanie
spôsobilosti BOZP a získanie odbornej spôsobilosti
- odborná skúška č. 60 Elektromontér silnoprúdových
zariadení formou interaktívneho školenia v rozsahu:
• 14 hodín teoretickej prípravy
• 160 hodín výcviku pred odbornou skúškou č. 60
resp. odborná skúška č. 61 Elektromontér trakčného
vedenia formou interaktívneho školenia v rozsahu:
• 22 hodín teoretickej prípravy
• 160 hodín výcviku pred odbornou skúškou č. 61.
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PRACOVNÁ POZÍCIA
RUŠŇOVODIČ – ELEKTROMONTÉR
CHARAKTERISTIKA TYPOVEJ POZÍCIE:
Vykonávanie údržby, obsluhy, komplexných rekonštrukcií
a opráv pevných elektrických trakčných a silnoprúdových
zariadení, vrátane zariadení diaľkového a miestneho
riadenia procesu napájania pevných elektrických trakčných
a silnoprúdových zariadení, ďalej súvisiacich zariadení väzieb napájačov, ochrán, automatík elektrických zariadení,
prenosových zariadení, zariadení pre konverziu signálov
a zariadení pre napájanie zabezpečovacích zariadení v správe
a údržbe odvetvia elektrotechniky a energetiky. Riadenie, obsluha,
údržba a opravy motorového univerzálneho vozíka, montážneho
vozu trakčného vedenia a ostatnej mechanizácie určených pre
stavbu, údržbu, opravy a rekonštrukcie zariadení elektrotechniky.

KVALIFIKAČNÉ
PREDPOKLADY:
UKONČENÉ ÚPLNÉ
STREDNÉ ODBORNÉ
ELEKTROTECHNICKÉ
VZDELANIE; DOPRAVNÉ
S TECHNICKÝM
ZAMERANÍM; STROJNÍCKE;
VYUČENIE V ODBORE
ELEKTROTECHNICKÉHO
ALEBO STROJNÍCKEHO
ZAMERANIA
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PRACOVNÁ POZÍCIA
RUŠŇOVODIČ –
TRAŤOVÝ STROJNÍK
CHARAKTERISTIKA TYPOVEJ POZÍCIE:

Chceš sa
podieľať
na jej riadení
a prevádzke?

PODMIENKY PRE VÝKON PRÁC
NA POZÍCII RUŠŇOVODIČ –
ELEKTROMONTÉR:
Pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu
absolvovanie vstupnej lekárskej preventívnej
prehliadky na zmyslovú skupinu 1 a vstupného
psychologického vyšetrenia na pozíciu rušňovodič
– elektromontér v zmysle vyhlášky MDPT SR č.
245/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej
spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri
prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení
neskorších predpisov.
Po uzatvorení pracovnoprávneho vzťahu získanie
spôsobilosti BOZP a získanie odbornej spôsobilosti
- odborná skúška č. 61 Elektromontér trakčného
vedenia formou interaktívneho školenia a odborná
skúška č. 25-B2 Rušňovodič – Kategória B 2 formou
internátneho kurzu v rozsahu:
• 451 hodín teoretickej prípravy pred odbornou
skúškou z technického okruhu
• 165 hodín teoretickej prípravy pred odbornou
skúškou z dopravného okruhu.

Riadenie, obsluha, údržba a opravy strojov,
železničných koľajových žeriavov a zariadení
ťažkej mechanizácie pre stavbu, údržbu
a rekonštrukciu železničných tratí. Nastavovanie
parametrov automatických strojov vrátane opráv
motorov, elektrických a hydraulických častí
agregátov. Riadenie, obsluha a údržba hnacích
vozidiel na železničných tratiach, podnikových
a závodných tratiach a vlečkách.

Chceš sa
podieľať
na jej riadení
a prevádzke?

KVALIFIKAČNÉ
PREDPOKLADY:
UKONČENÉ ÚPLNÉ
STREDNÉ ODBORNÉ
ELEKTROTECHNICKÉ
VZDELANIE; DOPRAVNÉ
S TECHNICKÝM
ZAMERANÍM; STROJNÍCKE;
VYUČENIE V ODBORE
ELEKTROTECHNICKÉHO
ALEBO STROJNÍCKEHO
ZAMERANIA

PODMIENKY PRE VÝKON PRÁC
NA POZÍCII RUŠŇOVODIČ – TRAŤOVÝ
STROJNÍK:
Pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu
absolvovanie vstupnej lekárskej preventívnej
prehliadky na zmyslovú skupinu 1 a vstupného
psychologického vyšetrenia na pozíciu rušňovodič
– traťový strojník v zmysle vyhlášky MDPT SR
č. 245/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti,
zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti
osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe
v znení neskorších predpisov.
Po uzatvorení pracovnoprávneho vzťahu
získanie spôsobilosti BOZP a získanie odbornej
spôsobilosti - odborná skúška č. 25-B2
Rušňovodič – Kategória B2 formou internátneho
kurzu v rozsahu :
• 451 hodín teoretickej prípravy pred odbornou
skúškou z technického okruhu
• 165 hodín teoretickej prípravy pred odbornou
skúškou z dopravného okruhu.
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PRACOVNÁ POZÍCIA
ZÁMOČNÍK KOĽAJOVÝCH KONŠTRUKCIÍ
CHARAKTERISTIKA TYPOVEJ POZÍCIE:
Montáž, údržba a opravy výhybiek a zvláštnych konštrukcií železničného zvršku.
Príprava častí koľajových konštrukcií výhybiek a zvláštnych konštrukcií železničného
zvršku, napr. delenie hutného materiálu, nameranie a úprava dĺžok spojovacích tyčí,
rovnanie a ohýbanie koľajníc na predpísaný tvar podľa šablóny na ohýbačke alebo ručne
pomocou strmeňov. Montáž a zoradenie tiahiel výhybiek (nastavenie pružiny a zoradenie
vzdialeností oboch jazykov výhybky na rozchod), brúsenie prevalkov na pojazdných
hranách koľajníc, oporníc, jazykov a srdcoviek do profilu podľa šablóny, brúsenie
prevalkov na rubovej strane jazykov a pod.

Štúdium v Duálnom vzdelávaní s podporou ŽSR je určené žiakom
so záujmom o železničnú dopravu, techniku a informačné technológie.
ŠTUDIJNÉ ODBORY:
3758 4K operátor prevádzky a ekonomiky dopravy
2697 K mechanik – elektrotechnik

UČEBNÉ ODBORY:
3762 H železničiar
2683 H elektromechanik

NAŠIM ŽIAKOM PONÚKAME:
• finančnú podporu prostredníctvom
prospechového štipendia (1.ročník 40€, 2.ročník
60€, 3.ročník 80€, 4.ročník 100€),
• príspevok na stravu, internát, na cestu do školy
a na prax,
• začlenenie sa do budúceho pracovného kolektívu
už počas štúdia,
• garanciu STABILNÉHO PRACOVNÉHO MIESTA

Chceš sa
podieľať
na jej riadení
a prevádzke?

KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY:
UKONČENÉ STREDNÉ ODBORNÉ VZDELANIE
TECHNICKÉHO SMERU

PODMIENKY PRE VÝKON PRÁC NA POZÍCII
ZÁMOČNÍK KOĽAJOVÝCH KONŠTRUKCIÍ:
Pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu
absolvovanie vstupnej lekárskej preventívnej
prehliadky na zmyslovú skupinu 3 v zmysle
vyhlášky MDPT SR č. 245/2010 Z. z. o odbornej
spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej
spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy
a dopravy na dráhe v znení neskorších predpisov.
Po uzatvorení pracovnoprávneho vzťahu
získanie spôsobilosti BOZP a získanie odbornej
spôsobilosti - odborná skúška č. 30 B Kontrola
a údržba železničného zvršku formou kurzu alebo
interaktívneho školenia v rozsahu:
• 80 hodín prax vo funkcii traťového robotníka
pred zaradením na teoretickú prípravu
• 56 hodín teoretickej prípravy pred odbornou
skúškou
• 80 hodín výcvik pred odbornou skúškou.
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Štúdiom
s našou
podporou
využite
možnosť:

•
•
•
•
•

BYŤ súčasťou stabilnej firmy s dlhoročnou tradíciou,
PRACOVAŤ v dynamickom pracovnom prostredí,
ZÍSKAŤ možnosť kariérneho rastu,
CESTOVAŤ VLAKOM bezplatne s našimi cestovnými
výhodami,
UŽÍVAŤ SI rekreačné pobyty a sociálny program ŽSR.

Viac o našich partnerských školách sa dozviete na www.zsr.sk/dual.
Otázky adresujte na dual@zsr.sk alebo na tel. čísle: 02/2029 4252, 02/2029 2009.

Ste žiakom alebo študentom na niektorej z partnerských škôl ŽSR ?
Využite ponuku štipendijného programu!

V školskom roku 2016/2017 ŽSR spúšťajú jedinečný štipendijný program pre žiakov
stredných odborných škôl a študentov Žilinskej univerzity. Žiakom stredných škôl bude
ŽSR vyplácať 100 EUR/mesiac a denným študentom vysokých škôl od 120 – 150 EUR /
mesiac, v závislosti od študijného priemeru.
Tento štipendijný program sa týka žiakov 3.-4. ročníkov stredných odborných škôl
a študentov 2.-5.ročníka Žilinskej univerzity v Žiline.
Viac sa dozviete na doméne: www.zsr.sk/stipendium
Pýtajte sa na stipendium@zsr.sk alebo na tel. čísle: 02/2029 7080.
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ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA
Oblastné riaditeľstvo Trnava
Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava

Ponuku voľných miest nájdete aj na webovej stránke:
•

www.zsr.sk/kariera

Žiadosť o prijatie do zamestnania a štruktúrovaný životopis môžete zaslať na vyššie
uvedené adresy, prípadne na email kariera@zsr.sk.

PRACOVISKÁ ODDELENIA ĽUDSKÝCH ZDROJOV
OBLASTNÉHO RIADITEĽSTVA TRNAVA:
TRNAVA

Kollárova 36
033/2295038, 033/2295034

TRNAVA

Bratislavská 6/E
033/2295030

BRATISLAVA

Jaskový rad 2
02/20295445, 02/20294052

LEOPOLDOV

Sládkovičova 2
033/2297424, 033/2297465

NOVÉ ZÁMKY

Námestie republiky 8		
035/2292518, 035/2292208

Oblastné riaditeľstvo ŽILINA
Oblastné riaditeľstvo KOŠICE
Kúty
Leopoldov
Trnava

Oblastné riaditeľstvo TRNAVA
Bratislava
Nové Zámky

Oblastné riaditeľstvo ZVOLEN

