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Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o., IČO: 53538773, so sídlom Levočská 21, 064 
01 Stará Ľubovňa, zastúpené konateľom spoločnosti PhDr. Ľuboš Tomko 

 
 

v y h l a s u j e 
výberové konanie na pracovnú pozíciu 

 
 

SPRÁVCA MESTSKEJ PLAVÁRNE 
 

 
Kvalifikačné predpoklady: 
 
• stredoškolské vzdelanie s maturitou 
 
Požiadavky: 
 
• riadiaca prax výhodou  
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu 
• znalosť platnej právnej legislatívy súvisiacej s výkonom činnosti zariadenia 
• užívateľská úroveň práce s PC a používania kancelárskeho softvéru (MS Office) 
• komunikačné a marketingové zručnosti 
• znalosť anglického jazyka výhodou  
 
Osobnostné a iné predpoklady a schopnosti: 
 
• 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, 
podnikavosť, marketingové schopnosti 
 
Zoznam požadovaných dokladov: 
 
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s písomným súhlasom s použitím 
osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov 
• koncepciu riadenia a rozvoja plavárne, max 5 strán formátu A4 
• profesijný štruktúrovaný životopis (prosíme uviesť aj Vaše kontaktné údaje ako telefonický 
kontakt a e-mail) 
• kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a spôsobilosti na právne úkony 
 



Miesto výkonu práce: 
 
• Mestská plaváreň Stará Ľubovňa 
 
Plat: 
 
• od 1 200,- Eur v hrubom (závisí od kvalifikačných predpokladov a skúseností) 
 
Predpokladaný termín nástupu práce:  dohodou 
 
 
Uchádzači doručia požadované doklady v zalepenej obálke označenej ako 

 
 

,,Výberové konanie – správca mestskej plavárne – neotvárať“ 
 
 

na adresu Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa. 
       
 
Termín podania prihlášky je do 28.02.2023 - vrátane (pri zaslaní poštou je rozhodujúcim 
dňom dátum podania na odtlačku poštovej pečiatky). 
 
Termín a miesto výberového konania budú uchádzačom, ktorí splnili podmienky, oznámené 
telefonicky a písomne. 
 
Výberové konanie bude prebiehať pohovorom pred výberovou komisiou zriadenou 
vyhlasovateľom tohto výberového konania. 
 
Zamestnávateľ si vyhradzuje právo výberové konanie zrušiť, prípadne nevybrať uchádzača a 
vyhlásiť nové výberové konanie. 
 
 
Kontakt 
 
E-mail: vpssl@vpssl.sk 
 
 
 
 
V Starej Ľubovni, dňa 13.02.2023 
 
 

 
   PhDr. Ľuboš Tomko v. r. 

                konateľ spoločnosti 


