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VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO
Kurátor umenia /kunsthistorik
v Krajskej galérii v Prešove, Hlavná 51, 080 01 Prešov

Riaditeľ Krajskej galérie v Prešove v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského
samosprávneho kraja informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnej pozícii
kurátor umenia / kunsthistorik

Pracovné podmienky
• pracovný pomer na dobu určitú, plný pracovný úväzok
Požadovaná kvalifikácia
• ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ( dejiny a teória umenia)
Iné kritéria a požiadavky
• prax v odbore min. 2 roky
• odborné vedomosti a všeobecný kultúrny rozhľad s osobitným zreteľom na oblasť
výtvarného umenia
• aktívna práca s PC a inými bežne používanými komunikačnými technológiami
• znalosť anglického, alebo nemeckého jazyka na komunikačnej úrovni

Krajská galéria v Prešove, Hlavná 51, 080 01 Prešov
Kontakty: telefón: +421 517 725 423/ústredňa, +421 917 165 574/sekretariát, +421 917 165 580/ekonóm
e-mail: krajskagaleriapo@centrum.sk, www.sarisskagaleria.sk

•
•
•
•
•
•
•
•
•

spoľahlivosť, svedomitosť, samostatnosť, komunikatívnosť, ochota učiť sa nové veci
časová flexibilita , ochota pracovať nadčas aj počas víkendov
organizačné schopnosti
zodpovednosť
precíznosť
vysoké pracovné nasadenie,
schopnosť tímovej práce
bezúhonnosť
lojálnosť.

Zoznam požadovaných dokladov
• žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
• profesijný životopis
• návrh kurátorského konceptu, ktorý by chcel uchádzač realizovať v Krajskej galérii v
Prešove ( rozpis navrhovaných individuálnych a kolektívnych výstav – stačí orientácia
a stratégia, maximálne v rozsahu dvoch strán formátu A4 ).
• doklady o vzdelaní, príp. praxi (vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, vysokoškolský
diplom)
• potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti
- platí len pre prijatých uchádzačov
• súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania
v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
• pre účely preukázania bezúhonností uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v
zmysle § 3 zákona č. 552/ Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s § 10
zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
to : 1. meno, priezvisko, rodné priezvisko uchádzača, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena
alebo zmene priezviska, 2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, 3. adresu trvalého pobytu a u
osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, 4. štátne občianstvo, 5. pohlavie, 6. číslo občianskeho preukazu alebo
číslo pasu, 7. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov *

Forma odmeňovania
• v zmysle 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
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Adresa podania
Krajská galéria v Prešove
Hlavná 51
080 01 Prešov
O termíne a mieste výberového konania budú uchádzači informovaní písomne.
Riaditeľ KG si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí
nespĺňajú požadované podmienky.

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch
tel.: +421 917 165 574, +421 908 986 733
e-mail: krajskagaleriapo@centrum.sk

PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., MBA
riaditeľ KG v Prešove
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