
 

Mesto Martin ako zakladateľ obchodnej spoločnosti 

Televízia Turiec, s.r.o. 

so sídlom Námestie S. H. Vajanského 1, Martin vypisuje výberové konanie na kandidáta  

na obsadenie funkcie konateľa obchodnej spoločnosti so 100% majetkovou účasťou Mesta Martin 

 

Identifikačné údaje:  

Obchodné meno: Televízia Turiec, s.r.o.  

Sídlo: Moskovská 1, 036 01 Martin  

IČO: 31647308 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo 3223/L.  

 

Stručná charakteristika spoločnosti:  

Hlavnou činnosťou Televízie Turiec, s.r.o.  je prevádzkovanie programovej služby TVT na základe 

licencie TD/132. Spoločnosť má uzatvorenú podnájomnú zmluvu  s mestom Martin na celú budovu 

kina Moskva, na ul. Moskovská 127/1, Martin, v ktorej zabezpečuje prevádzku kina Moskva, 

 t.j. verejné premietanie filmových produkcií, a prenájom obchodných priestorov.  

 

Ďalšie informácie o spoločnosti sú dostupné na:  

https://tvturiec.eu/wp-content/uploads/2019/07/sprava-o-%C4%8Dinnosti-a-

hospod%C3%A1ren%C3%AD-TV-Turiec-rok-2018-do-MSZ.pdf  

 

Informácie o funkcii:  

 riadenie spoločnosti 

 zastupovanie spoločnosti vo všetkých záležitostiach z titulu funkcie štatutárneho orgánu 

 vedenie pracovného tímu 

 zodpovednosť za plnenie úloh v rámci predmetu podnikania spoločnosti a vyplývajúcich  

zo zasadnutí  valného zhromaždenia 

 zodpovednosť za hospodárenie s majetkom mesta a spoločnosti. 

 

Rozsah pracovného úväzku:  

plný úväzok 1,0 

 

Kvalifikačné predpoklady: 

 ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa  

 

Iné kritériá a požiadavky:  

 bezúhonnosť 

 zdravotná a odborná spôsobilosť na výkon funkcie 

 dobrá znalosť slovenského jazyka a pravidiel slovenského pravopisu 

 znalosť právnych predpisov:  

o súvisiacich s riadením obchodnej spoločnosti  

o súvisiacich s pracovným právom  

o zákona o vysielaní a retransmisii  

o autorského zákona 

o zákona o reklame 

https://tvturiec.eu/wp-content/uploads/2019/07/sprava-o-%C4%8Dinnosti-a-hospod%C3%A1ren%C3%AD-TV-Turiec-rok-2018-do-MSZ.pdf
https://tvturiec.eu/wp-content/uploads/2019/07/sprava-o-%C4%8Dinnosti-a-hospod%C3%A1ren%C3%AD-TV-Turiec-rok-2018-do-MSZ.pdf


 dobrá znalosť práce s PC (MS OFFICE, Internet) 

 samostatnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, flexibilnosť 

 organizačné, komunikačné a manažérske schopnosti 

 prax v riadiacich funkciách min. 3 roky  

 prax v oblasti médií výhodou 

 vodičský preukaz sk. B. 

 

Zoznam požadovaných dokladov: 

1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania 

2. Štruktúrovaný životopis 

3. Motivačný list 

4. Písomný návrh projektu v rozsahu 3-5 strán formátu A4 bez príloh na rozvoj spoločnosti Televízia 

Turiec, s.r.o. 

5. Doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 

6. Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti 

7. Čestné prehlásenie, že uchádzač nemá záznam v registri trestov. 

 

Platové podmienky:  minimálne 1 000 €  

Informácie o termíne, mieste a forme výberového konania budú uchádzačom spĺňajúcim 

podmienky  výberového konania písomne oznámené prostredníctvom pozvánky.  

Dátum a miesto podania žiadostí o zaradenie do výberového konania:  

Uchádzači o pracovné miesto doručia svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania:  

o v prípade osobného doručenia do podateľne alebo informačnej kancelárie Mestského 

úradu v Martine najneskôr do 10.9.2019 do 12.00 hod. 

o v prípade doručenia žiadosti poštou je rozhodujúci dátum uvedený na poštovej pečiatke, 

t.j. žiadosť musí byť podaná na poštovú prepravu najneskôr 10.9.2019. 

 

Žiadosti je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke   

 

na adresu:  

 

Mestský úrad Martin  

Organizačný referát  

Námestie S. H. Vajanského 1 

036 49 Martin  

 

s označením  

 

„Výberové konanie – konateľ spoločnosti Televízia Turiec, s.r.o. – NEOTVÁRAŤ! " 

 

Kontakt pre poskytnutie informácií:  

Ing. Katarína Pacnerová,  telefón: 043/4204210, 0905 735 336  

e-mail: katarina.pacnerova@martin.sk 
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