
Mestské kultúrne stredisko v Galante 
Mierové nám. 942/3, 924 01  Galanta 

Pracovná ponuka  

Pozícia: Vedúci Oddelenia technického a propagácie 

Druh pracovného pomeru: trvalý pracovný pomer 

Miesto výkonu práce: Mestské kultúrne stredisko v Galante 

Dátum nástupu: 01.02.2021 

Minimálne vzdelanie: úplné stredné s maturitou technického smeru  

Náplň práce: 

- Zabezpečuje technickú prevádzku v budove MsKS, v Renesančnom kaštieli, na amfiteátri 
a v severnom krídle neogotického kaštieľa 

- Zabezpečuje technický dozor pri jednotlivých podujatiach v MsKS 
- Zodpovedá za dodržanie určených noriem technickej prevádzky 
- Zabezpečuje údržbu a modernizáciu technických zariadení 
- Zodpovedá za správny chod a prevádzkyschopnosť celého javiskového zariadenia, 

vzduchotechniky a chladiaceho zariadenia a ostatných strojných zariadení 
- Zabezpečuje pravidelne revízie na zariadeniach v MsKS 
- Zabezpečuje koordinovanie propagačnej činnosti MsKS, realizuje grafické práce s tým 

spojené a v prípade potreby aj súvisiace online formy propagácie (videonahrávky, live 
stream, sociálne siete, web)  

Požiadavky na zamestnanca:  

- Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (samostatný 
elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 
republiky č. 508/2009 Z.z., 

- Vodičské oprávnenie sk. B 
- Iné zručnosti: práca s PC - Word, Excel, Power Point - úrovne expert, práca s niektorým 

z grafických programov CorelDraw, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator prípadne In Design - 
úrovne pokročilý, práca s kamerou vrátane zručností filmového strihu v niektorom 
z programov na to určených - úrovne pokročilý   

- zodpovednosť, manuálna zručnosť, technická a informačná gramotnosť, samostatnosť 
- znalosť maďarského jazyka vítaná - nie je podmienkou 
- znalosť anglického jazyka - základy 

Pracovný čas: 7:00-15:00 hod. 

Základná zložka mzdy: V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení 
neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone 
práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 
nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. 

Kontaktná osoba: Mgr. Peter Kolek, riaditeľ 
  riaditel@domkulturyga.sk 



Svoj životopis s doterajším priebehom zamestnaní zasielajte na uvedený email so súhlasom so 
spracovaním osobných údajov.  

Termín ukončenia výberového konania:  25.01.2021 

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov:  

Udeľujem týmto súhlas so správou, spracúvaním a poskytovaním všetkých mojich osobných údajov uvedených v 
osobnom profile, životopise, motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce vrátane 
audiovizuálneho záznamu (videovizitky) podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov 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), zamestnávateľovi Mestské kultúrne stredisko, IČO: 00059404, na 
účely ich zaradenia do evidencie uchádzačov o prácu, obsadenia voľných pracovných miest a výberového konania, do 
ktorého budem zaradený/á. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem, týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, 
videovizitky alebo zdravotného stavu, patria do osobitnej kategórie osobných údajov. Vyhlasujem, že všetky mnou 
poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, správne a úplné. Tento súhlas je dobrovoľný a je udelený na dobu 1 rok. Tento 
súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. 

 


