
 
 

 

Mestská časť Bratislava-Vajnory, Roľnícka 109, 831 07  Bratislava  

prijme do pracovného pomeru 

REFERENTA  KULTÚRY  A  ZAHRANIČNÝCH  VZŤAHOV 

Informácie o pracovnom mieste: 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: 

 organizačne, programovo aj materiálne zabezpečuje kultúrne podujatia, 

 zabezpečuje prípravu a realizáciu podujatí celomiestnej kultúry - navrhuje termíny miestnej 

kultúry, mimoškolského vzdelávania, osvety a športu, 

 spolupracuje so spoločenskými organizáciami, 

 spracováva návrhy na realizáciu miestnych tradícií a osláv, zabezpečuje ich realizáciu – navrhuje 

a realizuje podujatia spojené s revitalizáciou, oživením miestnych a regionálnych tradícií, 

 spracováva návrhy na povoľovanie verejných produkcií umelcov, artistov, technických 

záujmových činností, usporiadania výstav, stáleho kina, diskoték, 

 zabezpečuje vyhlásenia v miestnom rozhlase, 

 spracováva podklady k rozpočtu za oblasť kultúry, športu a zahraničných vzťahov. 
 

Nástup – 01.07.2019, prípadne dohodou: 

Informácie o výberovom konaní: 

Uchádzači o uvedenú pozíciu môžu zasielať motivačný list spolu s profesným životopisom na  

e-mailovú adresu porazikova@vajnory.sk, soldan@vajnory.sk  

Oslovení budú iba uchádzači pozvaní na osobný pohovor. 

Základná zložka mzdy (brutto): 

900,- € 

Požiadavky na zamestnanca: 

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním: 

stredoškolské s maturitou 

vysokoškolské I. stupňa 

vysokoškolské II. stupňa 

Vzdelanie v odbore: 

žurnalistika, masmediálna komunikácia - výhodou 
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Počítačové znalosti – používateľ: 

Microsoft Word – pokročilý 

Microsoft Excel – pokročilý 

Internet (e-mail, www) – pokročilý 

Microsoft Windows – pokročilý 

 

Počet rokov praxe: 

5 

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti: 

komunikatívnosť, zodpovednosť, samostatnosť, flexibilnosť 

Ponúkané výhody: 

 skrátený týždenný pracovný čas na 37,5 h  

 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce 

 príspevok do III. piliera – dôchodkové sporenie 

 odmeny pri pracovnom jubileu, 

Inzerujúca spoločnosť: 

Stručná charakteristika spoločnosti: 

Jedna zo 17 mestských častí hlavného mesta SR, vykonáva činnosti podľa zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a činnosti v rámci preneseného výkonu štátnej správy 

na úseku matriky, stavebného poriadku, sociálnej starostlivosti, dopravy a ochrany životného 

prostredia. 

 

Informačná povinnosť GDPR: http://www.vajnory.sk/sites/default/files/files/informacna-povinnost-

gdpr-vsetky-zakonne-ucely-obyvatelia_vajnory.pdf  

Počet zamestnancov: 

25-49 zamestnancov 

Adresa spoločnosti: 

Mestská časť Bratislava-Vajnory 

Roľnícka 109  

831 07 Bratislava 

http://www.vajnory.sk 

Kontakt 

Kontaktná osoba: Ing. Mária Poráziková, JUDr. Artúr Soldán 
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