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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – PETRŽALKA,  Kutlíkova 17, 852 12  Bratislava v súlade s § 5 zákona 

č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje 

 

v ý b e r o v é   k o n a n i e 

na obsadenie miesta riaditeľa Kultúrnych zariadení Petržalky 

 

Kultúrne zariadenia Petržalky (KZP) so sídlom Rovniankova 3, 851 02 Bratislava-Petržalka,  

sú rozpočtovou organizáciou Mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

 

Ponúkaný plat:  2 000,00 € - podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

Predpokladaný nástup do funkcie: marec 2020. 

 

 

Kvalifikačné predpoklady: 

- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (humanitné vedy, umenie, masmediálna 

komunikácia, príp. sociálne, ekonomické vedy a management)    

- najmenej 5 rokov praxe v riadiacej funkcii (riadiacou praxou sa rozumie vykonávanie 

funkcie vedúceho zamestnanca v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce) 

- min. 5 rokov odbornej praxe v oblasti kultúry   

- znalosť práce na PC a znalosť aspoň jedného svetového jazyka 

 

Iné požiadavky a predpoklady: 

- bezúhonnosť    

- zdravotná spôsobilosť 

- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu 

- všeobecný prehľad z oblasti kultúry  

- všeobecná znalosť príslušných právnych predpisov v oblasti samosprávy, kultúry a 

ekonomiky (znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov z oblasti kultúry a umenia, 

činnosti rozpočtovej organizácie, správy majetku obce a súvisiacich právnych predpisov, 

Zákonníka práce 311/2001, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme 

a pod.) 

- znalosť súvisiacich dostupných dokumentov KZP 

- prax vo verejnej správe výhodou 

- predloženie písomnej práce/ prezentácie „Koncepcia riadenia a rozvoja Kultúrnych zariadení 

Petržalky do roku 2025“ v rozsahu max. 6 strán formátu A4 

- krížové referencie s kontaktom v písomnej podobe (referencie v rozsahu: nadriadený, 

podriadený, spolupracovníci, ktorých je možné za týmto účelom kontaktovať) 

- skúsenosti so spoluprácou s domácimi a zahraničnými kultúrnymi, hudobnými a umeleckými 

inštitúciami sú výhodou 

- riadiace, organizačné a manažérske schopnosti, komunikatívnosť a sociálne zručnosti    

- osobnostné a morálne predpoklady, kultivovaný  verbálny  a písomný prejav, tvorivosť a 

flexibilita 
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Požadované doklady: 

1. Prihláška do výberového konania.  

2. Profesijný štruktúrovaný životopis (s uvedením doterajšej praxe, znalostí a zručností). 

3. Overený doklad o dosiahnutom vysokoškolskom vzdelaní II. stupňa.  

4. Fotokópie ďalších dokladov, preukazujúcich získané špeciálne znalosti alebo osobnostné 

predpoklady ďalším vzdelávaním (kópie získaných certifikátov), vrátane dokladu o úrovni 

jazykovej znalosti (kópiu vysvedčenia alebo diplomu o vykonaní jazykovej skúšky alebo 

dokladu o štúdiu v zahraničí, medzinárodne uznávaného certifikátu alebo diplomu o ovládaní 

cudzieho jazyka alebo čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka). 

5. Písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu a údaje potrebné 

k vyžiadaniu výpisu z registra trestov za účelom preukázania bezúhonnosti (zákon č. 

330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov). 

6. Písomný materiál „Koncepcia riadenia a rozvoja Kultúrnych zariadení Petržalky do roku 

2025“ v rozsahu max. 6 strán formátu A4. 

7. Krížové referencie s kontaktom v písomnej podobe (referencie v rozsahu: nadriadený, 

podriadený, spolupracovníci). 

 
 

Písomné prihlášky a doklady do výberového konania pošlite alebo osobne doručte v zalepenej 

obálke do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 

Bratislava, najneskôr do 6. februára 2020 do 12.00 h s označením na obálke „Výberové konanie 

R-KZP - NEOTVÁRAŤ“  s uvedením odosielateľa. Termín, čas a miesto výberového konania 

bude uchádzačovi, ktorý spĺňa požadované predpoklady a doložil všetky požadované doklady, 

oznámené najmenej 7 dní pred jeho začatím (predpokladaný termín je 13., 14. alebo 17.2.2020).  

 

 „Uchádzač zaslaním prihlášky dobrovoľne súhlasí so správou, spracovaním a uchovaním 

svojich osobných údajov uvedených v životopise a iných dokladoch a prílohách podľa zákona č. 

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 

voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o 

ochrane údajov) prevádzkovateľom, Mestskou časťou Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 851 02 

Bratislava, IČO: 00 603 201, pre potreby výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa 

Kultúrnych zariadení Petržalky. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne 

po ukončení výberového konania.“ 

 

Bližšie informácie: Mgr. Ľudmila Pastorová, referát kultúry a športu MU, tel. č.: +421-2-68 288 

921, ludmila.pastorova@petrzalka.sk 

 
 

V Bratislave, 14.01.2020       

 

           

 

  

 

              Ján Hrčka 

                       starosta 
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