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PONUKA práce
pracovná pozícia:
vedúci odboru starostlivosti o lesné ekosystémy
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
Lichardova 129/52, 976 13 Slovenská Ľupča, IČO: 54435374

Miesto výkonu práce
Správa NAPANT so sídlom v Banskej Bystrici, pracovisko: Slovenská Ľupča
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
január 2023
Základné mzdové podmienky (brutto)
1 300 € / mesiac
(v zložení: 923 € - 1 096,50 € / mesiac (v závislosti od počtu rokov praxe) + 5 % zvýšenie
+ príplatok za riadenie do výšky 20 % z tarifného platu + osobný príplatok)
Platové podmienky určuje zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov
pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutej praxe a úrovne plnenia pracovných úloh.

INFORMÁCIE o pracovnom mieste
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
 zodpovednosť za zabezpečenie úloh a realizáciu prác v oblasti ťažbovej činnosti,
lesníckych činností, ekológie a správy drobných vodných tokov v S-NAPANT,
 riadenie procesu monitoringu stavu lesných zdrojov a certifikácie,
 schvaľovacia pôsobnosť v oblasti projektov ťažbovej, pestovateľskej a inej lesnej
činnosti, ochrany lesa, plánov nákladov na úseku lesníckej výroby, návrhov údržieb a
opráv lesných ciest a zvážnic a ďalších oblastí,
 schvaľovacia pôsobnosť v oblasti riadenia kvality lesných zdrojov, navrhovaných
technológií pre technické zariadenia a pracovné operácie,
 schvaľovacie kompetencie v oblasti správy drobných vodných tokov, stavebnej a
investičnej činnosti a ekológie,
 odsúhlasovanie návrhu opatrení za účelom ochrany a zlepšovania zdravot. stavu lesa,
 koordinovanie zavádzania a uplatňovania moder. technológií v lesníckych činnostiach,
 zodpovednosť za zabezpečenie úloh na úseku lesníckej výroby S-NAPANT,
 zodpovednosť za zlepšovanie kvality stavu lesných zdrojov v súlade s programom
starostlivosti o les (PSoL), programom starostlivosti o národný park a chránené územia,
 vykonávanie činností spojených s tvorbou, kontrolou plnenia a zmenami PSoL,
 zabezpečovanie činností týkajúcich sa kontroly a vedenia lesnej hospod. evidencie (LHE),
 spolupracovanie pri príprave podkladov k uzatváraniu nájomných zmlúv s pasívnou a
aktívnou legitimáciou,
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 zabezpečovanie činností týkajúcich sa zastavenia neodborného, nehospodárneho a
nekvalitného výkonu prác vyplývajúcich z lesného hospodárskeho plánu a neodborných
a protizákonných činností realizovaných na lesných porastoch,
 spolupracovanie s odbornými, vedeckými a záujmovými inštitúciami.
Zamestnanecké výhody, benefity
• 5 dní dovolenky nad rámec zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
• pružný pracovný čas
• priznanie osobného príplatku (variabilnej zložky mzdy) k základnej zložke mzdy
v závislosti od úrovne plnenia pracovných úloh
• nemocenské počas práceneschopnosti priznané nad rámec zákona
• pracovné voľno nad rámec zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
Ďalšie informácie
Plánovaný nástup: január 2023 prípadne dohodou
Pracovný pomer bude uzatvorený na dobu určitú na 1 rok, po uplynutí doby určitej možnosť
jeho uzatvorenia na dobu neurčitú.

POŽIADAVKY na zamestnanca
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním:
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Ostatné znalosti
Microsoft Office - pokročilý
Prax v oblasti ťažbovej / pestovateľskej / lesnej činnosti / ochrany lesa:
minimálne 2 roky
Vodičský preukaz:
preukaz na vedenie motorového vozidla skupiny B
Osobnostné predpoklady a zručnosti
 bezúhonnosť, samostatnosť, zodpovednosť a spoľahlivosť,
 znalosť právnych predpisov v oblasti ochrany prírody a krajiny, najmä zákona č. 543/2002
Z. z. o ochrane prírody a krajiny a zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch a príslušných
vykonávacích vyhlášok.
Zoznam potrebnej dokumentácie k žiadosti uchádzača o voľné pracovné miesto:






žiadosť o zaradenie do výberového konania,
štruktúrovaný profesijný životopis,
doklad o (najvyššom) dosiahnutom vzdelaní,
čestné vyhlásenie o bezúhonnosti uchádzača,
písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných podľa Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie starší ako 1 mesiac)
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Dátum a miesto podania žiadosti uchádzača o voľné pracovné miesto:
Uchádzač doručí svoju žiadosť poštou, elektronickou poštou alebo osobne najneskôr dňa
04.12.2022 do 18.00 hod na adresu: Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom
v Banskej Bystrici, Lichardova 129/52, 976 13 Slovenská Ľupča alebo na mailovú adresu
dana.blaskovicova@napant.sk
Žiadosť uchádzača a požadované dokumenty je potrebné doručiť v zalepenej obálke s
označením: „Výberové konanie - vedúci odboru starostlivosti o lesné ekosystémy NEOTVÁRAŤ!“ príp. elektronicky ako súbor zip.
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici si vyhradzuje právo
rozhodnúť o neobsadení voľného pracovného miesta vedúceho odboru starostlivosti o
ekosystémy v prípade, že ani jeden z uchádzačov nebude výberovou komisiou posúdený
ako vhodný uchádzač.

Inzerujúca spoločnosť
Stručná charakteristika spoločnosti
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici je príspevková
organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR, ktorá
zabezpečuje úlohy na úseku ochrany prírody a krajiny podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a osobitných predpisov na území
národného parku a jeho ochranného pásma.
Počet zamestnancov

35-50 zamestnancov

Kontaktné údaje:
telefón: 0910458650, e-mail: dana.blaskovicova@napant.sk
V Slovenskej Ľupči, dňa 11.11.2022

