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CTZN magazín - Projektová koordinácia 

 
Občianske združenie Punkt 

Pre CTZN magazín hľadáme kolegu alebo kolegyňu, ktorá sa bez problémov 
vedomostne orientuje v téme rozvoja mesta, má skúsenosti s projektovým riadením 
tímu a s fungovaním redakcie (print alebo online médium). 

CTZN magazín prináša do sveta výstavby miest témy ekológie, udržateľnosti, 
komunít, inkluzivity a odolnosti s cieľom približovať rozvoj mesta tým najdôležitejším — 
jeho obyvateľom. CTZN tím pripravuje dve až tri vydania magazínu ročne, ktoré sú 
sprevádzané podujatím CTZN dialógy. 

CTZN je pôvodné podujatie Punktu „WhatCity?“, ktoré sa v roku 2021 
pretransformoval do online podoby. Tím Punktu okrem toho organizuje podujatia 
Dobrý trh, Festival bez odpadu a realizuje participatívne výskumy ako napr. pri 
revitalizácii Panenskej ulice či revitalizácii Námestia republiky v Petržalke. V súčasnosti 
funguje pod vedením Barbary Zavarskej a Illah van Oijen. 

Občianske združenie Punkt bolo založené v roku 2007 na podporu rozvoja 
mesta s využitím interdisciplinárneho presahu urbanizmu, architektúry, vedy a umenia. 
Punkt spolupracoval aj pri organizácii Metropolitného fóra, ktoré je súčasťou tvorby 
Plánu Bratislava 2030 (PHSR). Zaoberá sa projektami súvisiacimi s podporou 
komunitného života a miestnej ekonomiky, prepojením potrieb obyvateľov s urbánnym 
rozvojom alebo cirkulárnou ekonomikou na verejných podujatiach. 

 
Hlavné úlohy 

• Projektové riadenie tímu v CTZN magazíne 
• Spolupodieľanie sa na tvorbe sprievodných CTZN podujatí 
• Projektové riadenie v spolupráci s back office 

Hlavné činnosti  

1. CTZN magazín 

Interné riadenie tímu a projektových spolupracovníkov 

• Projektové riadenie CTZN tímu 
• Koordinácia stretnutí projektového tímu (ai.) a zápis 
• Účasť na pravidelných a ad hoc poradách CTZN tímu 
• Príprava podkladov pre stretnutia redakčnej rady 
• Koordinácia, zadávanie úloh, kontrola (grafik, PR manažérka, šéfredaktorka 

atď.) 
• Účasť na redakčnej rade - spolutvorba edičného plánu 
• Zadávanie článkov, dohliadanie na termíny - komunikácia s autormi článkov, s 

odborníkmi, dohadovanie podmienok spolupráce 
• Zadávanie článkov na jazykovú korektúru, zapracovanie korektúr 
• Spolupráca s finančnou manažérkou pri vyplácaní odmien v tíme a externým 

spolupracovníkom 
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• Spolupráca na príprave projektového rozpočtu 
• Ďalšie činnosti podľa potrieb CTZN magazínu 

Externé riadenie partnerov a spolupracovníkov 

• Spolutvorba podkladov pre partnerov, pre podávanie grantov, pre vyúčtovanie 
grantov 

• Komunikácia s vybranými partnermi magazínu a podujatia CTZN dialógy 
• Oslovovanie obsahových partnerov 
• Ďalšie činnosti podľa potrieb konkrétnej partnerskej spolupráce 

2. CTZN dialógy 

• V prípade potreby príprava prezentácie na podujatie 
• Komunikácia s grafikom 
• Kontrola zadaní do tlače 
• Vo vybraných situáciách produkčná podpora pred podujatím 
• Ďalšie činnosti podľa potreby daného podujatia 

 
Podmienky spolupráce 

Termín  nástupu: ihneď 
Druh  pracovného  pomeru: živnosť,  resp.  iná  forma  spolupráce, nie zamestnanecký  
pomer  

Rozsah  práce: rozsah práce je približne 40 - 50 hodín mesačne podľa aktuálnej fázy 
projektu 

Mzdové  podmienky: 10 EUR na hodinu, resp. podľa individuálnej dohody v závislosti 
od skúseností uchádzača/ky. 

 
Požiadavky na uchádzača/uchádzačku 

• Záujem o témy rozvoja mesta, ekológiu 
• Skúsenosti s prácou v oblasti PR/marketing 
• Skúsenosť s koordináciou projektov 
• Výborná úroveň slovenčiny - slovom aj písmom, skúsenosť s editovaním textov 
• Samostatnosť (schopnosť plniť úlohy bez kontroly “zhora”) 
• Proaktivita (aktívne vyhľadávanie riešení a možností) 
• Schopnosť systematicky pracovať (plánovanie úloh, plnenie termínov, 

dodržiavanie harmonogramu) 
• Flexibilita (práca na projektoch v neziskovom sektore vyžaduje časovú aj 

kompetenčnú flexiblitu) 
• Požadovaná prax v oblasti koordinácie tímu: 2 roky 

V prípade záujmu o spoluprácu, pošlite svoje CV na adresu:  
zuzana.macurova@punkt.sk 


