
Krajské múzeum v Prešove, Hlavná 86, 080 01  Prešov 

Zastúpený PhDr. Máriou Kotorovou, PhD., riaditeľkou Krajského múzea v Prešove v zmysle 

§ 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení  

 

vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie 

 

Vedúceho pobočky Krajského múzea v Prešove so sídlom Zámocká 519/3, Stropkov 

 

Kvalifikačné predpoklady: 

VŠ vzdelanie II. stupňa  – odbor história 

Minimálne 5 rokov odbornej praxe prax v múzejníctve, resp. 7 rokov praxe v školstve - stredná alebo 

vysoká škola. 
 

Iné požiadavky: 
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu 

- občianska bezúhonnosť 

- organizačné schopnosti, samostatnosť, komunikatívnosť, koncepčná tvorivosť 

- práca s počítačom na užívateľskej úrovni 
- autorská a publikačná činnosť 

- znalosť cudzieho jazyka slovom a písmom vítaná 

 

Zoznam požadovaných dokladov: 
- prihláška do výberového konania 

- osobný dotazník 

- štruktúrovaný profesijný životopis v slovenskom jazyku 

- overený doklad o dosiahnutom vzdelaní 

- doklady potvrdzujúce požadovanú prax 

- koncepcia rozvoja pobočky Krajského múzea  v Prešove – Kaštieľ Stropkov 

- zoznam publikovaných prác a významných aktivít 

- písomný súhlas uchádzača so spracúvaním a zverejnením osobných údajov pre potreby    
  výberového konania v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o  

  ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov  
  (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o  

  ochrane osobných údajov“)  

 

Forma výberového konania: 

Prezentácia návrhu koncepcie pobočky Krajského múzea  v Prešove – Kaštieľ Stropkov 

 

Uzávierka prihlášok: 
28.septembra 2018, do 15:00 hod. 

 

Zasielanie žiadostí: 
Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebne doručiť v uzavretej 

obálke s označením „Výberové konanie“ na adresu: 

Krajské múzeum v Prešove,  Hlavná 86,  080 01  Prešov 

 

Za dátum podania sa považuje dátum uvedený na pečiatke podateľne Krajského múzea v Prešove 

 

Výberové konanie sa uskutoční dňa 10.10.2018 v Krajskom múzeu v Prešove, Hlavná 86,  Prešov 

 



 

Prešov, 17.09.2018 

 

 

 

                                                                                          PhDr. Mária Kotorová, PhD. 

                                                                                           Riaditeľka Krajského múzea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


