
OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA  

 
Park kultúry a oddychu v Prešove  

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:  

manažér kultúry na programovom oddelení  
na dobu určitú – 1 rok  

I. Opis hlavných pracovných činností:  
1.  Samostatné zabezpečenie a realizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích podujatí.  
2.  Organizačné zabezpečenie kultúrnych a vzdelávacích podujatí v rôznych priestorových 

podmienkach.  
3.  Zabezpečenie sprostredkovaných kultúrnych podujatí. 
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.  
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 v rámci celého mesta Prešov.  

III. Platové podmienky:  
648,50 €/mesiac + osobné ohodnotenie.  

IV. Predpokladaný termín nástupu: 01.07.2021  

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.  Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,  
4.  Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z.,  
5.  Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, 

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

Uzávierka prijímania žiadostí je 08.06.2021.  
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 – 
programové oddelenie“ na  adresu: Park kultúry a oddychu, Hlavná 50A, 080 01 Prešov  

VIII. Dátum a miesto výberového konania:  
Výberové konanie sa uskutoční dňa 14.06.2021 v Parku kultúry a oddychu, Hlavná 50A, 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, 26.05.2021 
 


