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Pracovná pozícia:   Lektor  
Zamestnávateľ:   Turčianska galéria v Martine 
Miesto výkonu  práce:  Daxnerova 2, 036 01 Martin 
Druh pracovného pomeru:  plný pracovný úväzok 
Termín nástupu:   ihneď 
Mzdové podmienky (brutto) 763  €/ mesiac v zmysle zákona č. 553/2022 Z. z. o odmeňovaní 

niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov – platová trieda 5 v závislosti od vzdelania a platový 
stupeň podľa odbornej praxe  

 základná hrubá mzda od 763 €  

 platové bonusy - osobný príplatok, odmeny 
 
Informácie o pracovnom mieste 
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti 
 
 Príprava koncepčnej, obsahovej a textovej stránky  lektorskej činnosti,  

 Kultúrno-výchovná  a vzdelávacia práca, 

 Zabezpečenie a realizácia odborných lektorátov, prednáškovej činnosti a besied o výtvarnom 
umení a estetickej výchove pre školy a verejnosť,  

 Vytváranie špeciálnych programov a podujatí zameraných na zviditeľnenie a propagáciu galérie, 

 produkcia výstav, 

 Zabezpečenie administratívnych prác spojených s lektorskou činnosťou. 
 
Predpokladaný termín nástupu  
ihneď 
 
Požiadavky na zamestnanca 
 
Minimálne požadované vzdelanie  
Stredoškolské  vzdelanie s maturitou 
 
Vzdelanie v odbore 
 všeobecné, pedagogické 
 
Jazykové znalosti 
Slovenský jazyk – pokročilý (C1) 
Anglický jazyk – mierne pokročilý (B1) 
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Iné znalosti 
Microsoft Excel, Microsoft Word 
 
Vodičský preukaz  
B 
 
Pozícia je vhodná pre absolventa 
Áno 

Informácie pre uchádzača  
Pracovno-právny vzťah:    pracovný pomer  
Zmennosť:      jednozmenná  
Pracovný čas:     týždenný pracovný čas  
Počet hodín:      37,5 týždenne 
Pracovná doba (od/do):    09:00 – 17:00  
 
Všeobecné predpoklady: 
 schopnosť tímovej práce, 

 plánovanie a organizovanie odbornej práce, 

 komunikatívnosť a príjemné vystupovanie, 

 samostatnosť, flexibilita, dôslednosť, spoľahlivosť. 
 
Stručná charakteristika inzerujúcej inštitúcie 
Turčianska galéria v Martine je v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. 
Prioritne sa venuje prezentácii domácej umeleckej tvorby s dôrazom na tzv. skupinu Galandovcov a 
na významné osobnosti spojené s regiónom Turca, ktoré však ďaleko presiahli hranice regionálneho 
umenia. Podstatnou zložkou práce v galérii je aj výtvarná pedagogika, ktorá funguje pre deti a 
mládež v rámci Ateliéru Kocúr. 
 
Počet zamestnancov 
11 
 
Informácie o výberovom konaní 
Žiadosti o prijatie do zamestnania a životopis zasielajte poštou e-mailom na adresu: 
turcianskagaleria@vuczilina.sk alebo poštou na adresu: Turčianska galéria v Martine, Daxnerova 2, 
036 01  Martin. 
 
K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre 
potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné  
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kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí 
tejto doby budú osobné údaje vymazané.  
 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nepozvať na osobný pohovor tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú  
požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci  predpoklady budú pozvaní na osobný pohovor pred 
výberovú komisiu elektronicky, prípadne telefonicky.      


