
 

Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany 
zastúpené riaditeľkou Mgr.art. Dianou Kizek Kiššovou 

v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. 
o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

vyhlasuje výberové konanie na kandidáta na obsadenie funkcie 
 

vedúci / vedúca galerijného oddelenia 
 

Zamestnávateľ:  
Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany  
A. Dubčeka 27  
921 34 Piešťany  
IČO: 00182869  
 
Funkcia, ktorá sa obsadzuje výberovým konaním:  
Vedúci / vedúca galerijného oddelenia 
 
Informácie o funkcii:  

 riadenie, organizácia, koordinácia, hodnotenie a kontrola práce a činnosti 
zamestnancov galerijného oddelenia 

 prideľovanie úloh na riešenie  podriadeným zamestnancom a kontrola 
spôsobu ich vybavenia 

 dramaturgické a produkčné zabezpečenie príprav a realizácie výstav 

 zodpovednosť za prevádzku galerijných priestorov 

 tvorba koncepcie, koordinácia a metodické usmerňovanie náročných 
kultúrnych podujatí v rámci galerijného oddelenia na celoštátnej úrovni 

 tvorba koncepcie a metodické usmerňovanie v oblasti odbornej evidencie 
a dokumentácie predmetov na galerijnom oddelení 

 rozvíjanie a napĺňanie vzdelávacej funkcie galerijného oddelenia 
prostredníctvom realizácie edukačných programov 

 zodpovednosť za výber kvalitných autorov, komunikácia s nimi a definovanie 
tematického a dramaturgického smerovania galerijných priestorov s ohľadom 
na aktuálne celospoločenské témy 

 zodpovednosť za reflektovanie rôznych druhov vizuálneho umenia na pôde 
galerijného oddelenia a v rámci akcií usporiadaných galerijným oddelením 

 zodpovednosť za komunikáciu galerijného oddelenia voči návštevníkom 

 zodpovednosť riaditeľovi MsKS za zverenú agendu 

 zodpovednosť za hospodárne smerovanie galerijných priestorov MsKS 
v rámci ekonomickej oblasti 

 vypracovanie plánu podnikateľskej činnosti, realizácia a výkon podnikateľskej 
činnosti  

 
Kvalifikačné predpoklady:  

 Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa kultúrneho zamerania 

 
 
 



Ďalšie požiadavky:  

 Prax v kultúrnej oblasti minimálne 5 rokov 

 Prax v riadiacej funkcii vítaná  

 Prehľad v kultúrnom a spoločenskom dianí  

 Riadiace a organizačné schopnosti 

 Komunikatívnosť  

 Kreativita  

 Užívateľská znalosť práce s PC a internetom (MS Office, internet)  

 Aktívna znalosť anglického jazyka výhodou  
 
Platové podmienky:  
Funkčný plat na uvedenej pozícii je stanovený na základe zákona č. 553/2003 Z.z. o 
odmeňovaní niektorých zamestnancov vo verejnom záujme. Tarifný plat vyplýva zo 
základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 
záujme platnej od 01.01.2023 v nadväznosti na počet rokov uznanej praxe a určuje 
sa v rozpätí min: 978,00 € - max: 1173,50 €. K tarifnému platu pre vedúceho 
zamestnanca je následne pripočítané zvýšenie tarifného platu § 7 ods. 6 zákona 
553/2003 Z.z., príplatok za riadenie a osobný príplatok. 
  
K žiadosti o účasť na výberovom konaní je potrebné priložiť nasledovné 
doklady:  

 písomnú žiadosť o účasť na výberovom konaní  

 profesijný životopis  

 motivačný list  

 písomne spracovaný návrh koncepcie odbornej a prevádzkovej činnosti 
a rozvoja galerijných priestorov MsKS (v rozsahu minimálne 6 a maximálne 10 
strán A4) 

 čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu  

 čestné vyhlásenie o pravdivosti uvádzaných údajov v predložených dokladoch  

 úradne osvedčený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní  

 písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov 

 
Informácie o výberovom konaní:  
Žiadosť o účasť vo výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi doručiť 
najneskôr do 05.04.2023 do 12.00 hod. do podateľne Mestského kultúrneho 
strediska mesta Piešťany alebo na adresu:  
 
Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany 
ul. A. Dubčeka 27 
921 34  Piešťany  
 
Na obálku uveďte „NEOTVÁRAŤ - Výberové konanie – vedúci/vedúca 
galerijného oddelenia Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany“.  
 
Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti do 
podateľne MsKS Piešťany, resp. jej odovzdanie poverenému zamestnancovi MsKS 
Piešťany poskytovateľom poštových služieb. Žiadosti doručené po stanovenom 
termíne nebudú akceptované a nebudú do výberového konania zaradené.  



Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, 
ktorí nespĺňajú požadované podmienky.  
Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na výberové konanie.  
Nástup do funkcie možný: dohodou  
 
Informácie o priebehu výberového konania:  
Vypočutie a pohovor uchádzača ( prezentácia projektu, otázky komisie k projektu, 
overenie schopností a odborných znalostí). 
 
Bližšie informácie poskytne: Mgr.art. Diana Kizek Kiššová, č.t. 0940 947 451  
 

V Piešťanoch dňa 14.03.2023 

 

 


