
OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA  

 
Park kultúry a oddychu v Prešove  

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:  

vedúci kultúrneho zariadenia Šváby  
na dobu zastupovania zamestnanca počas materskej a rodičovskej dovolenky.  

I. Opis hlavných pracovných činností:  
1.  Tvorba, organizovanie a zabezpečenie kultúrnych a vzdelávacích podujatí.  
2.  Samostatné organizovanie kultúrneho naplnenia prevádzky, vyhľadávanie kultúrnych 

spoluprác a realizácia kultúrnych iniciatív.  
3.  Komunikácia a koordinácia s miestnou kultúrno-kreatívnou komunitou. 
4.  Príprava a realizácia komunikačných a propagačných plánov.  
5.  Tvorba grafických návrhov a výstupov. 
6.  Písomná komunikácia v tlačovej podobe, na sociálnych sieťach a iných médiách. 

II. Požiadavky na uchádzača:  
1.  Stredoškolské vzdelanie, vítané vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (v oblasti kultúry a 

manažmentu, kulturológia, marketing a komunikácia..).  
2.  Prax v kultúrnej alebo inej obdobnej inštitúcii min. 2 roky.  
3.  Skúsenosti s prípravou a realizáciou výchovno-vzdelávacích aktivít (workshopov, seminárov, 

konferencií,...).  
4.  Skúsenosti s organizáciou, plánovaním a realizáciou kultúrnych podujatí.  
5.  Komunikácia (jednanie s ľuďmi).  
6.  Skúsenosti s prácou v jednoduchých grafických nástrojoch a estetické cítenie. 
7.  Skúsenosť s tvorbou komunikačných plánov a výstupov na sociálnych sieťach, blogoch, atď.  
8.  Kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa.  
9.  Pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti).  
10.  Užívateľská znalosť práce s PC a MS Office. 
11.  Znalosť cudzieho jazyka vítaná.  
12.  Chuť rozvíjať sa a tvoriť kultúrnu ponuku sídliska Šváby a celého mesta.  

III. Platové podmienky:  
Plat bude určený podľa zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov 
pri  výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, platová trieda 
4 pri stredoškolskom vzdelaní, platová trieda 5 pri vysokoškolskom vzdelaní.  

IV. Predpokladaný termín nástupu: 01.06.2021  

V. Výberové konanie sa uskutoční pohovorom pred výberovou komisiou.  

 

 



VI. V prípade záujmu o účasť vo výberovom konaní prosíme o zaslanie podkladov:  
1.  Žiadosť o účasť na výberovom konaní,  
2.  Profesijný životopis v štruktúrovanej forme,  
3.  Úradne overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,  
4.  Výpis z registra trestov – nie starší ako 3 mesiace,  
5.  Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z.,  
6.  Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, 
7.  Koncepcia rozvoja Kultúrneho zariadenia Šváby pre letné mesiace, 
8.  Návrh na komunikačný výstup k ľubovoľnej aktivite z koncepcie na sociálne siete (grafika + 

text). 
 
VII.  Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:  

Uzávierka prijímania žiadostí je 30.4.2021.  
V uvedenom termíne musí  byť žiadosť a ostatné požadované doklady doručené Parku kultúry a 
oddychu v Prešove. Na  oneskorene doručené žiadosti o účasť na výberovom konaní sa nebude 
prihliadať. Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné 
zaslať poštou alebo doručiť osobne v zalepenej obálke označenej heslom „Výberové konanie – 
KZ Šváby“ na  adresu: Park kultúry a oddychu, Hlavná 50, 080 01 Prešov  

VIII. Dátum a miesto výberového konania:  
Výberové konanie sa uskutoční dňa 6.5.2021 v Parku kultúry a oddychu, Hlavná 50, Prešov. 
Účasť na výberovom konaní bude umožnená všetkým uchádzačom, ktorí splnia 
podmienky  stanovené v tomto vyhlásení a predložia všetky doklady požadované v bode VI. 
Týmto uchádzačom bude zaslaná pozvánka na výberové konanie.  

V Prešove, 19.04.2021 
 


