
PRACOVNÁ PONUKA: ODBORNÝ ASISTENT SLOVENSKÝ FILMOVÝ ÚSTAV – NÁRODNÉ 
KINEMATOGRAFICKÉ CENTRUM  
 
Oddelenie: Oddelenie filmových podujatí  
Oblasť: propagácia slovenskej kinematografie a audiovízie v SR/v zahraničí  
Pozícia: odborný referent  
Platové podmienky: podľa zákona ž. 553/2003.Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone 
práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov 
Uzávierka: 30. 6. 2019  
Plánovaný pohovor: júl 2019 
Plánovaný nástup: august – september 2019 
  
Základné činnosti:  

 činnosti v oblasti prezentácie slovenskej kinematografie a audiovízie v zahraničí zastrešenej 
Národným kinematografickým centrom Slovenského filmového ústavu:  

 organizácia filmových podujatí a spolupráca s organizátormi filmových podujatí na Slovensku a v 
zahraničí, organizácia prehliadok slovenskej kinematografie, špecializovaných festivalových sekcií 
so zameraním na slovenskú kinematografiu (retrospektívy, fokusy, pocty),  

 spolupráca s medzinárodnými filmovými festivalmi, prehliadkami a ďalšími partnermi s cieľom 
prezentácie slovenských filmov,  

 spolupráca s filmovými tvorcami pri prezentácii ich diel (producenti, režiséri, herci, ...),  

 reprezentácia SFÚ na medzinárodných filmových festivaloch a prehliadkach,  

 zber, spracovanie informácií o slovenskej kinematografii a audiovízii,  

 koordinácia, príprava a spracovanie sprievodných prezentačných materiálov k slovenským filmom, 
s dôrazom na filmy v správe Slovenského filmového ústavu (Národný filmový archív SFÚ): titulky, 
press kity a ďalšie,  

 príprava a spracovávanie ďalších sprievodných propagačných materiálov k slovenským filmom a 
podujatiam so slovenskou kinematografiou, ktoré realizuje Slovenský filmový ústav (NKC),  

 informačný servis do domáceho aj zahraničného profesionálneho prostredia,  

 prezentácia slovenskej kinematografie prostredníctvom internetu (webstránka www.aic.sk, 
sociálne siete, databázy, a pod.),  

 spolupráca s medzinárodnými informačnými portálmi v oblasti audiovízie,  

 spolupráca pri vybraných prezentačných podujatiach NKC SFÚ (filmové festivaly a trhy).  
 
Požiadavky:  

 vzdelanie - úplné vysokoškolské (nie študent),  

 jazykové znalosti: slovenský jazyk, anglický jazyk – aktívne slovom aj písmom, ďalší cudzí jazyk 
vítaný, 

 jazykové a redakčné skúsenosti, práca so zdrojmi, vlastná tvorba textov,  



 IT zručnosti: MS Office, skúsenosti so systémami CMS a web-editormi, základy HTML jazyka – 
vítané, skúsenosti s prácou so sociálnymi sieťami,  

 predošlá skúsenosť v kultúrnej a/alebo audiovizuálnej oblasti vítaná,  

 osobnostné vlastnosti/ďalšie požiadavky: komunikatívnosť, schopnosť zvládať nárazové pracovné 
úlohy a viaceré projekty paralelne, systematickosť a zodpovedný prístup pri práci s textami, 
údajmi, a pod., záujem pracovať v oblasti kultúry.  

 
Výhody práce v SFÚ:  

 práca v hlavnej národnej filmovej inštitúcii – filmovom centre v úzkej spolupráci s národným 
filmovým archívom,  

 práca v zaujímavej oblasti prezentácie slovenskej kinematografie doma a predovšetkým v 
zahraničí, oboznámenie sa s medzinárodnými podujatiami, informačnými zdrojmi,  

 oboznámenie sa a aktívny kontakt s dielami slovenskej kinematografie, od archívnych klasických 
diel až po súčasné, práca s informáciami o slovenských filmových tvorcoch, filmových podujatiach, 
a pod.,  

 prístup k najaktuálnejším informáciám o filmovej tvorbe, o filmových podujatiach  

 účasť na medzinárodných filmových festivaloch a prehliadkach,  

 účasť na filmových podujatiach organizovaných SFÚ, voľný vstup do Kina Lumière,  

 práca v tíme výborných odborníkov a príjemných ľudí.  
 
Ak máte záujem o túto pracovnú pozíciu, prosím zašlite  

 profesijný životopis  

 motivačný list  

 sprievodný materiál: v slovenskom a v anglickom jazyku - stručný návrh koncepcie/programu 
zameraného na propagáciu slovenskej kinematografie na vybranom filmovom podujatí:  

a) na Slovensku a  
b) v zahraničí (retrospektíva/pocta/výročie osobnosti či udalosti/tematický fokus a pod.) 

 
Všetky materiály zasielajte elektronicky na adresu: 

cinecentre@sfu.sk 
 
alebo poštou na adresu: 
Slovenský filmový ústav 
Národné kinematografické centrum 
Grösslingová 32 
811 09 Bratislava 
 
Do predmetu elektronickej správy uveďte, resp. obálku zreteľne označte „Výberové konanie OFP NKC 
2019“. 

 
Uzávierka prihlášok je do 30. 6. 2019; pri prihláškach zaslaných poštou sa za včas podané považujú 
prihlášky dané na prepravu najneskôr v deň uzávierky.  
 
Neúplné prihlášky budú vyradené.  
 
Prihlásením sa do výberového konania dávate súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov 
v poskytnutom rozsahu, a to na účely výberového konania. Po ukončení výberového konania a oznámení 
jeho výsledkov Slovenský filmový ústav tieto údaje nebude ďalej uchovávať. 
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