
 
V Levoči 21. 4. 2021 

 

Oznámenie  
o výberovom konaní na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca 

 
           

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo 
verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie: vedúci/vedúca 
redakcie. 

 
Redakcia je organizačná zložka knižnice. Vydáva časopisy s celoslovenskou pôsobnosťou, rôzneho 
obsahového zamerania a periodicity vo formátoch prístupných osobám so zrakovým postihnutím.  
 
Finančné ohodnotenie danej pozície: Plat bude pozostávať z platovej tarify triedy 8, od 887,00 € až do 
1 064,50 €, zvýšenia určeného tarifného platu o 5 %, príplatku za riadenie v rozpätí od 3 % až do 20 % zo 
sumy 1 064,50 € a možnosti priznania osobného príplatku až do výšky 100 % zo sumy 1 064,50 €.  
 
Termín nástupu: 1. júl 2021 
 
Kvalifikačné predpoklady:  
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (študijný odbor žurnalistika alebo masmediálna komunikácia 

je výhodou). 
 
Ďalšie požadované predpoklady: 
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 
- bezúhonnosť.  
 
Iné kritériá a požiadavky:  
- odborná prax najmenej šesť rokov, 
- riadiaca prax v relevantnom odbore je výhodou, nie však podmienkou,   
- riadiace, organizačné a manažérske schopnosti, výborné komunikačné a prezentačné zručnosti, 

tvorivosť, spoľahlivosť, flexibilita, 
- výborná znalosť spisovnej slovenčiny a štylistiky slovom aj písmom, 
- prehľad v oblasti kultúrneho a spoločenského života, 
- znalosť práce s počítačom na štandardnej užívateľskej úrovni (aplikácie typu textový procesor, 

tabuľkový kalkulátor, prezentačný program, prehliadače internetu, programy elektronickej pošty), 
ovládanie programov na spracovanie zvuku, 

- predloženie Koncepcie rozvoja redakcie Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči 
v rozsahu najviac sedem normostrán, 

- aktívna znalosť anglického alebo nemeckého jazyka je výhodou.  
 
Požadované písomné doklady a prílohy:  
- žiadosť o zaradenie do výberového konania,  
- profesijný štruktúrovaný životopis,  
- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, 
- kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,  



- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, 
- Koncepcia rozvoja redakcie Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči v rozsahu 

najviac sedem normostrán, 
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v žiadosti o zaradenie do výberového 

konania a v ostatných požadovaných dokumentoch.  

Nepriloženie niektorého z požadovaných dokladov a príloh v určenom termíne je dôvodom na vyradenie 
uchádzača z výberového konania. Na doklady a prílohy predložené po určenom termíne sa neprihliada.  
 
Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi a prílohami je potrebné 
doručiť osobne na sekretariát riaditeľa Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči na 
Štúrovej 36 v Levoči alebo poštou na adresu: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, 
sekretariát riaditeľa, Štúrova 36, 054 65 Levoča v zalepenej obálke označenej heslom „Výberové konanie 
– NEOTVÁRAŤ“ najneskôr do 18. mája 2021. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke, resp. 
dátum podania na sekretariáte riaditeľa Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči (v 
pracovných dňoch v čase od 8:00 do 11:30 hod. a od 12:00 do 14:00 hod.). 
 
Uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady, ďalšie požadované predpoklady, iné kritériá 
a požiadavky a predložia v určenom termíne všetky požadované doklady a prílohy, budú na výberové 
konanie pozvaní písomne najmenej sedem kalendárnych dní pred jeho začatím. 
 
Bližšie informácie poskytne SKN na tel. čísle 053 2451201, e-mail: skn@skn.sk.  

 
Informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov uchádzačov o zamestnanie sú dostupné 
na: https://www.skn.sk/swift_data/source/2020/gdpr/uchadzaci.pdf . 

https://www.skn.sk/swift_data/source/2020/gdpr/uchadzaci.pdf

