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Výberové konanie na obsadenie 2 pracovných 
miest: 

 
technik (zvukový, osvetľovací), údržbár, vodič 

na dobu určitú – 1 rok 
 
 

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na obsadenie 2 pracovných miest „technik (zvukový, 
osvetľovací), údržbár, vodič“ u zamestnávateľa Park kultúry a oddychu, Hlavná 6395/50A, 080 01 
Prešov bolo zverejnené na internetovej stránke PKO (www.pkopresov.sk) od 04.02.2022 ako aj na 
stránke ÚPSVaR (www.istp.sk). Termín predkladania žiadostí uchádzačov o uvedené pracovné miesto 
bol stanovený do 24.2.2022 do 15:00 hod. Výberové konanie sa uskutočnilo dňa 3.3.2022 (štvrtok) v 
čase od 8:00 hod. s miestom konania Park kultúry a oddychu, Hlavná 50A v salóniku na prízemí. 

 
Počet prihlásených uchádzačov, ktorí splnili požiadavky: 5 
Počet obsadzovaných miest: 2 
Počet uchádzačov, ktorí sa zúčastnili výberového konania: 5 

 
Výberové konanie viedla komisia zriadená zástupcom riaditeľa PKO v zložení: 
Ing. Rastislav Pažin – zástupca riaditeľa; Ing. Ján Mihňák – vedúci dopravy a údržby; Bc. Rastislav 
Platko – vedúci programového oddelenia; Hilár Šaška – zvukový technik; Ján Chominec – predseda 
odborov. 

 
Menovaní uchádzači absolvovali v priebehu dňa v čase od 8:00 hod. osobný pohovor pred 
výberovou komisiou s prednesom motivácie účasti na výberovom konaní ako aj predstavením svojich 
pracovných skúseností súvisiacich s obsadzovanou pracovnou pozíciou. Po vypočutí uchádzačov 
výberová komisia zhodnotila celkový priebeh výberového konania a na základe predložených 
podkladov, životopisov, vystúpení uchádzačov a hodnotenia výsledkov osobného pohovoru dal každý 
člen komisie svoj hlas ním zvoleným uchádzačom. 

 
Vyhodnotenie výsledkov: Výberová komisia vyhodnotila prezentované znalosti a osobnostné 
predpoklady uchádzačov na výkon obsadzovanej pozície a odporučila zamestnávateľovi Park kultúry 
a oddychu uzatvoriť pracovnoprávny vzťah s uchádzačmi, ktorí sa umiestnil na 1. mieste:  
Matúš Varga a Ivan Eliáš, ktorí získali 5 platných hlasov.  

 
Výberové konanie sa konalo v súlade splatnými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR v 
dôsledku vzniknutej epidemiologickej situácie na zamedzenie šírenia COVID –19. Vstup do budovy 
PKO – Čierny orol bol účastníkom výberového konania umožnený len s prekrytím horných dýchacích 
ciest a po dezinfekcii rúk. 
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