
Mestský podnik Snina, s.r.o. 

Mestský podnik Snina, s.r.o. v zastúpení konateľ JUDr. Ján Pčola, ulica Strojárska 2060/95, 

Snina 069 01, IČO: 52532810 

v y h l a s u j e 

VÝBEROVÉ KONANIE 

na miesto 

správcu Plavárne Snina 

Kvalifikačné predpoklady: 

• stredoškolské vzdelanie s maturitou 

Požiadavky: 

• riadiaca prax výhodou  

• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu 

• znalosť platnej právnej legislatívy, najmä Zákon č. 355/ 2007 Z.z., Zákon 250/2007 

Z.z., Vyhláška č. 308/ 2012 Z.z. 

• znalosť informačných technológií (MS Office, MS Word, MS Excell, elektronická 

pošta) 

• komunikačné a marketingové zručnosti 

• znalosť anglického jazyka výhodou  

Požadované schopnosti a osobné vlastnosti: 

• flexibilita a otvorenosť, záujem o odborný rast, schopnosť systematicky organizovať 

prácu a riadiť pracovný tím, schopnosť spolupracovať a schopnosť riešiť konfliktné 

situácie, schopnosť zvládania stresu a záťažových situácií, schopnosť efektívnej 

komunikácie 

Zoznam požadovaných dokladov: 

• prihláška do výberového konania (prosíme uviesť aj Váš telefonický kontakt) 

• koncepciu riadenia a rozvoja plavárne, max 5 strán formátu A4 

• profesijný štruktúrovaný životopis 

• kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní 

• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a spôsobilosti na právne úkony 

Spôsob procesu výberového konania: 

• ústny pohovor 

Plat: 

• 1200 – 1400 brutto 



Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne na prevádzkovú 

budovu Mestského podniku Snina, s.r.o., Budovateľská 4165/9A, alebo poštou na adresu 

Mestský podnik Snina, s.r.o., ulica Strojárska 2060/95, 069 01 Snina, do 

10. 07. 2020 do 15.00 hod.  

Obálku je potrebné označiť ako „Výberové konanie – správca Plavárne Snina - 

neotvárať!“ 

Výberová komisia pozve na výberové konanie uchádzača, ktorý spĺňa požadované 

predpoklady. 

Výberové konanie sa bude konať dňa 15.07.2020 v malej zasadacej miestnosti na prvom 

poschodí Mestského úradu Snina. 

Predpokladaný nástup do zamestnania v prípade úspešného uchádzača od 22. 07. 2020. 

Zamestnávateľ si vyhradzuje právo výberové konanie zrušiť, prípadne nevybrať uchádzača 

a vyhlásiť nové výberové konanie. 

Kontakt 

Kontaktná osoba: Mária Havriľáková tel. č.: 057/37 00 222 

E-mail: info@presninu.sk 

  

Snina, 02. 07. 2020 

  

                                                                                                          JUDr. Ján Pčola - konateľ 

                                                                                                        Mestský podnik Snina, s.r.o. 

 


