
MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI  

BRATISLAVA-KARLOVA VES  

Námestie sv. Františka 8,  842 62  Bratislava 4 

 
 

Výberové konanie:  Knihovník/čka - pracovník/čka referátu Miestna knižnica 

v mestskej časti Bratislava Karlova Ves 

 

 

Informácie o pracovnom mieste: 

 

Rozsah pracovného času 
Plný pracovný úväzok  
 
Miesto práce 
Karloveská knižnica, Jurigovo nám.,  Bratislava - Karlova Ves 
 
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti 

 

- poskytovanie knižnično-informačných služieb ručne alebo  

v automatizovanom režime 

▪ evidencia používateľov (zápis, klasifikácia, vyhotovenie čitateľského 

preukazu) 

▪ evidencia výpožičiek – absenčné a prezenčné, rezervácie 

▪ uskutočňovanie podujatí a akcií spojených s propagáciou čítania a kníh   

▪ spracovávanie knižničného fondu (pečiatkovanie, prírastkovanie, signovanie, 

klasifikácia)  

▪ tvorba knižničného katalógu, vedenie prírastkových zoznamov a revízneho 

katalógu, vyraďovanie knižničných dokumentov  

▪ vyhotovovanie štatistických záznamov – počet návštevníkov, výpožičiek, 

čitateľov, počet poskytnutých odborných informácií, vyhodnocovanie dennej 

knižničnej evidencie 

▪ vykonáva aj iné činnosti potrebné pre chod organizácie podľa pokynov 

nadriadeného 

 
 

Požiadavky na zamestnanca: 

 

▪ Ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou  

▪ Knihovnícka prax minimálne 1 rok (najlepšie práca s programom Dawinci) 

▪ zodpovednosť, spoľahlivosť, komunikatívnosť  



 

Upresnenie platových podmienok 

       od 1 050,- eur brutto - v závislosti od dĺžky praxe 

 

Zamestnanecké výhody, benefity 

• práca v stabilnom prostredí verejnej správy, 

• zázemie progresívneho a dynamicky sa rozvíjajúceho úradu vo verejnej správe, 

• ďalšie zamestnanecké benefity v zmysle kolektívnej zmluvy. 
 

Informácie o výberovom konaní: 

• štruktúrovaný životopis 
 

 

Do životopisu môžete uviesť aj kontaktné údaje na predchádzajúcich 

zamestnávateľov, ktorí by mohli podať referenciu o Vašej praxi.  

 

V prípade, že Vás pozícia zaujala a spĺňate stanovené požiadavky, zašlite nám, 

prosím, Váš štrukturovaný životopis v termíne do 24.01.2022. V prípade vysokého 

počtu uchádzačov budeme kontaktovať len kandidátov vybraných do užšieho kola 

výberového procesu. Zároveň si vyhradzujeme právo nevybrať žiadneho kandidáta. 

Ďakujeme za pochopenie. 

 

 

Adresa spoločnosti 

Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

Nám. sv. Františka 8 

842 62 Bratislava 

www.karlovaves.sk 

 

Kontakt 

Kontaktná osoba: Mgr. Ľubica Karelová, MPH, tel.: 02/70711 161 

E-mail: lubica.karelova@karlovaves.sk 
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