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v súlade s ustanovením §-u 6 odst. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo  verejnom záujme 

v znení  neskorších predpisov 

vypisuje výberové konanie na pracovné miesto 

   

MÚZEJNÝ PEDAGÓG. 

 

Kandidát na pracovné miesto múzejný pedagóg zašle s predpísanými náležitosťami a prílohami (viď 

nižšie) 

do  10. mája 2021, do 13:00 hodiny 

na adresu Ponitrianske múzeum v Nitre, sekretariát riaditeľa, Štefánikova trieda 1, 949 01 Nitra  

v uzatvorenej obálke označenej: 

„ VÝBEROVÉ KONANIE 03 2021  - „MÚZEJNÝ PEDAGÓG, NEOTVÁRAŤ!“ 

alebo 

 elektronicky na adresu acapekova@muzeumnitra.sk. 

 

 

 

Druh pracovného úväzku: plný úväzok 

Termín nástupu: 01.06. 2021  

Miesto výkonu práce: Ponitrianske múzeum v Nitre, Štefánikova trieda 1, 949 01 Nitra   

Mzdové podmienky: tarifný plat  od 757,50 €  brutto + osobný príplatok alebo podľa platných 

platových taríf  v súlade  so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri 

výkone práce  

 

Kvalifikačné požiadavky: 

• vysokoškolské vzdelanie  II. stupňa 

• znalosť zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej 

hodnoty, Výnos MK SR -2544/2015-110/11648 

• výhodu je prax v uvedenom odbore  

• znalosť cudzieho jazyka je výhodou 

 

Charakteristika pracovného miesta: 

• participácia na tvorbe a napĺňaní vzdelávacej koncepcie múzea  

• realizácia vedecko-výskumnej činnosť v oblasti múzejnej pedagogiky 

• vyhľadávanie nových informácií a ich aplikácia v danom odbore pod odborným vedením 

•  iniciácia nových projektov a programov 

• príprava edukačných materiálov a výstupov múzea  

• spracovávanie podkladov a metodických materiálov pre lektorov 

• práca s kurikulami formálneho vzdelávacieho systému  

• metodická, školiaca a publikačná činnosť v oblasti múzejnej pedagogiky 

• inštitucionálna kooperácia s odbornými útvarmi 

 

Ostatné znalosti a zručnosti: 

• vysoké kreatívne myslenie, nápaditosť a veľká iniciatíva pre individuálny prístup k cieľovej 

skupine 

• práca s výpočtovou   technikou  prípadne novými digitálnymi technológiám, minimálne na 

úrovni pokročilý 
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• samostatnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, flexibilita 

• organizačné zručnosti  

• bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť 

• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu 

 

Zoznam požadovaných dokladov: 

• žiadosť o zaradenie do výberového konania 

• štruktúrovaný profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície 

• motivačný list 

• úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom vzdelaní  

• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 

• kópia dokladov o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov 

• písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového 

konania 

• koncepcia vzdelávacieho programu múzea, prezentácia vo formáte  Power Point, Prezi, rozsah 

do 10 slidov, v tlačenej podobe 

• koncept edukačného programu pre rodiny s deťmi, prezentácia vo formáte Power Point, Prezi, 

rozsah do 10 slidov, v tlačenej podobe 

 

 

 

Spôsob a vykonanie výberu uchádzača:  

Uzávierka prijímania prihlášok je do 10. mája 2021, do 13:00 hodiny. 

Rozhodujúca je pečiatka podateľne vyhlasovateľa a čas prijatia e - mailu.  

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, 

ktorí  nesplnia požadované podmienky. 

Uchádzači budú pozvaní budú prostredníctvom zaslanej pozvánky. 

Pohovor sa uskutoční formou  prezentácie  (rozsah 1 prezentácie do 10 min, priniesť so sebou na USB 

kľúči)  a osobného pohovoru. 

O výsledku výberového konania budú uchádzači oboznámení písomne do 5 pracovných dní od 

vykonania výberového konania.  

 

Zverejnené na: 

• webovej stránke –  www.muzeumnitra.sk 

• úradnej tabuli Ponitrianske múzeum Nitra 

• Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra 

 

 

 

 

V Nitre, 23. apríla  2021 
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