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Divadlo Štúdio tanca vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE 
Na obsadenie miesta UMELECKÝ ŠÉF/ ŠÉFKA (vedúci/ vedúca úseku umeleckej 

prevádzky) 
 
 
Miesto výkonu práce: Divadlo Štúdio tanca, Komenského 12, Banská Bystrica 
 
Druh pracovného pomeru: plný úväzok 
 
Predpokladaný termín nástupu: 01.04.2022/ dohodou 
 
Mzdové podmienky (brutto): 
800 € brutto  
Adekvátne finančné ohodnotenie podľa ukončeného vzdelania a preukázanej praxe uchádzača, 
odmeňovanie v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. Zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov 
pri výkone práce vo verejnom záujme. 
 
Náplň práce, právomoci, zodpovednosti: 
- rešpektuje programové východiská divadla zakotvené v Zriaďovacej listine a v Organizačnom 

poriadku,  

- zodpovednosť za kreatívne nápady, realizáciu umeleckej vízie a smerovanie inštitúcie, 

- určuje všeobecnú umeleckú a tvorivú koncepciu, perspektívy tvorivej činnosti, 

- zodpovednosť za tvorivé výsledky divadla, 

- v prípade potreby reprezentuje divadlo na verejnosti,  

- láka choreografov k tvorivej spolupráci, pracuje s nimi pri tvorbe nových diel,  

- zaručuje sa za umeleckú kvalitu repertoáru, 

- určuje pripravenosť predstavení a rozhoduje o ich verejnom uvedení. 

Zamestnanecké výhody, benefity: 
- osobný príplatok, 
- príplatok za pozíciu vedúceho úseku, 
- odmena v prípade plnenia pracovných úloh nad rámec pracovných činností, 
- v prípade práce nadčas čerpanie náhradného voľna,  
- výmera dovolenky nad rámec ZP, 
- príspevky zo sociálneho fondu,  
- zvýhodnené vstupné na predstavenia a pohybové kurzy divadla,  
- práca v príjemnom mladom kolektíve. 
 
Požiadavky na uchádzača: 
- ukončené stredoškolské vzdelanie, 
- prax v oblasti kultúry a umenia min. 10 rokov,  
- prax v oblasti súčasného tanca a divadelnej tvorby na Slovensku a v zahraničí, 
- prax v riadiacej funkcii je výhodou,  
- manažérske zručnosti, 
- skúsenosť s kompletnou technicko-prevádzkovou činnosťou divadla,  
- osobnostné predpoklady na výkon funkcie – prehľad v oblasti kultúry a umenia, skúsenosti s tímovou 

prácou, kreativita, vytrvalosť, disciplína, zodpovednosť, komunikatívnosť, 
- aktívna práca s PC, 
- znalosť anglického jazyka, 
- znalosť španielskeho jazyka výhodou. 
 
Uchádzači spĺňajúci vyššie uvedené podmienky zašlú písomnú prihlášku do výberového 
konania s nasledovnými prílohami (originál alebo úradne overená kópia): 
- prihláška alebo žiadosť o zaradenie do výberového konania 
- výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace) 



- písomný súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania 
podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v zmysle zákona 
č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie starší ako 
jeden mesiac), 

- motivačný list, 
- štruktúrovaný profesijný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej odbornej praxe v oblasti 

kultúry a umenia, 
- doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,  
- potvrdenie o odbornej praxi, vykonávanej v oblasti kultúry a umenia s uvedením presného dátumu 

začiatku a skončenia vykonávania práce v tejto oblasti a stručným popisom vykonávaných 
pracovných činností alebo pracovné referencie. 

 
Výberové konanie bude realizované osobným pohovorom, na ktorý budú prizvaní len tí uchádzači, ktorí 
spĺňajú vyššie uvedené podmienky.  
O dátume, mieste a čase výberového konania budú uchádzači spĺňajúci podmienky zaradenia do 
výberového konania informovaní písomne.  
 
Písomnú prihlášku  s uvedenými prílohami je potrebné zaslať do 21.03.2022 na adresu Divadlo Štúdio 
tanca, Komenského 12, 974 01 Banská Bystrica v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ 
KONANIE – umelecký šéf/ šéfka“.  
 
Kontaktná osoba: Ing. Katarína Szolnokyová, personalne@studiotanca.sk 
 
 

V Banskej Bystrici, 28.02.2022 

 

 

MgA. Lucia Kašiarová 
riaditeľka DŠT 
 
 


