
VOĽNÉ  PRACOVNÉ  MIESTO 

 
Mestské kultúrne stredisko Sliač so sídlom Kúpeľná 11, 9623 1 Sliač, v súlade s § 6 ods. 1 zákona č 552/2003 Z. z. o výkone 

práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov  zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na obsadenie 

pracovnej pozície: 

 

Pracovník turistického informačného centra 

 

I. Základné informácie pre uchádzačov: 

Názov pracovného miesta:  Pracovník turistického informačného centra 

Miesto výkonu práce:  TIC Sliač  ul. SNP 13, 962 31  Sliač 

Spôsob obsadenia voľnej pozície : na základe pohovoru  a splnenia uvedených podmienok 

Výška mzdy:     mesačný tarifný plat v zmysle zák. č. 553/2003 Z.z o odmeňovaní zamestnancov pri výkone 

práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov 

pri výkone práce vo verejnom záujme, v závislosti od dĺžky započítanej praxe: v rozmedzí: od 786,-  € do 854,50 €  + osobný 

príplatok v závislosti od dosahovaných pracovných výsledkov 

 

Rozsah pracovného úväzku: 

plný úväzok – pracovná zmluva sa uzatvára na dobu určitú na jeden kalendárny rok s možnosťou jej zmeny na dobu neurčitú 

  

II. Stručný popis pracovnej činnosti: 
- v zmysle nariadenia vlády č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo 

verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov, 

-  koordinovanie spolupráce právnických osôb a fyzických osôb na úseku cestovného ruchu a pri zabezpečovaní 

realizácie programu rozvoja cestovného ruchu na úrovni mesta. 

- ovládanie štandardov turistických informačných centier, 

- zodpovednosť za kvalitné poskytovanie informácií pre domácich a zahraničných návštevníkov, vedie písomnú agendu, 

ktorá priamo súvisí s cestovným ruchom v meste, 

- spolupráca  s ostatnými kultúrnymi, športovými, záujmovými a spoločenskými inštitúciami a zariadeniami v meste         

i v regióne /predovšetkým  školami na území mesta, tretím sektorom, podnikateľskými subjektmi v oblasti cestovného 

ruchu, OOCR Stredné Slovensko ap./, realizuje informačné aktivity pre žiakov škôl a ďalších návštevníkov/ napr. 

náučné chodníky, sprievodcovstvo, výstavy k CR ap./ 

- poskytovanie návštevníkom pestrú aktuálnu ponuku integrovaných programov, priamo organizuje a zodpovedá za 

kultúrno-spoločenské podujatia /cestovný ruch zážitku/, organizuje ankety o spokojnosti návštevníkov s úrovňou 

poskytovanej informovanosti a sprievodcovstva v meste i v regióne, 
 

III. Minimálne vzdelanie, kvalifikačné predpoklady: 

-   vysokoškolské I. stupňa 

-  úplné stredoškolské vzdelanie  

-    prax v oblasti cestovného ruchu vítaná 

   

Ďalšie požadované predpoklady: 

-  aktívna práca s PC a inými bežne používanými komunikačnými technológiami 

-  kultivovaný slovný a písomný prejav, schopnosť vyjadrovania sa 

-  organizačné a plánovacie schopnosti      -  schopnosť tímovej práce 

-  tvorivosť (kreativita)            -  komunikatívnosť 

- informačná gramotnosť            -  komunikácia v cudzom jazyku  

-  analyzovanie a riešenie problémov         -  rozhodovanie  

 -  pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)  

-  administratívne postupy v samospráve    -  náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie  

- prevádzka cestovnej kancelárie; zákaznícky servis  

  

Zamestnanecké výhody, benefity 

- práca v malom kolektíve 

-  príjemné pracovné prostredie 

-  týždeň dovolenky naviac (v zmysle KZ) 

  

Písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať najneskôr do  

20. marca 2023 na adresu:  

  Mestské kultúrne stredisko Sliač, ul. Kúpeľná 11, 962 31  Sliač 

Vyhradzujeme si právo kontaktovať len uchádzačov, ktorí spĺňajú všetky naše uvedené požiadavky.  

Požadované doklady: 

-  profesijný životopis 

-  motivačný list 

-  kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 

-  čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu 

-  písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov uvádzaných v  žiadosti a požadovaných dokladoch 


