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Inovačné partnerské centrum, Hlavná 139, Prešov 
 

 
 

VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE 
 

na obsadenie miesta 
 

RIADITE ĽA INOVA ČNÉHO PARTNERSKÉHO CENTRA 
 

Kvalifika čné predpoklady 

• vysokoškolské vzdelanie minimálne druhého stupňa  
• najmenej 2 roky odbornej praxe v oblasti inovácií/miestneho a regionálneho 

rozvoja/projektového manažmentu a pod. 

Iné kritéria a požiadavky 

• bezúhonnosť 
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu 
• prehľad v legislatíve 
• organizačné schopnosti, samostatnosť, komunikatívnosť a zručnosti 21.storočia, 

koncepčná tvorivosť, tímová práca, riešenie problémov, IT zručnosti 
• znalosť anglického jazyka na úrovni minimálne B1 

 

Zoznam požadovaných dokladov 

• žiadosť o účasť na výberovom konaní podpísaná uchádzačom 
• návrh „Koncepcie rozvoja IPC Prešov“ v rozsahu maximálne 10 minútovej 

prezentácie 
• profesijný životopis 
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti               
• doklad o najvyššie dosiahnutom vzdelaní 
• písomný súhlas uchádzača na spracúvanie osobných údajov na účely výberového 

konania v zmysle § 13 ods.1 písm. a) zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

• čestné vyhlásenie o odbornej praxi 
• referencie v oblasti odbornej praxe sú vítané 
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Forma výberového konania 

• ústna časť  
o prezentácia návrhu „Koncepcie rozvoja IPC Prešov“ v rozsahu maximálne 

10 minút vrátane možnosti audio-vizuálnej prezentácie 
o otázky na uchádzača, ktoré môžu byť kladené v anglickom jazyku.. 

Uzávierka prihlášok 
 
06. september 2019 

Zasielanie žiadostí 
 
Požadované podklady zašlite na uvedenú adresu v uzatvorenej obálke s označením 
NEOTVÁRAŤ „Výberové konanie – Riaditeľ Inovačného partnerského centra“  
na adresu: 
 
Inovačné partnerské centrum 
Hlavná 139 
080 01 Prešov 

 
Za dátum podania sa považuje dátum uvedený na odtlačku poštovej pečiatky alebo 
na pečiatke podateľne vyhlasovateľa výberového konania. 
 

Kontaktná osoba (ďalšie informácie):  

RNDr. Ivanna Šipošová 
Odbor regionálneho rozvoja, oddelenie strategického plánovania 
ivanna.siposova(at)vucpo.sk 
tel: 051/7081 903 
miestnosť: budova IPC Hlavná 139 Prešov 
 

Výberové konanie 
Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí splnia požadované 
predpoklady, oznámený písomne. 

 
 

*** 
Prešov 13. 08. 2019 
 
Mgr. Jozef Šimko, v. r. 
riaditeľ IPC 

Vyhodnotenie výberového konania 
Výsledky výberového konania, budú dostupné po uskutočnení výberového konania.  
            
 


