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Koordinátor/ka susedskej komunity 

 
Občianske združenie Punkt 

Občianske  združenie Punkt bolo  založené  v  roku  2007 na podporu rozvoja mesta s 

využitím interdisciplinárneho presahu urbanizmu, architektúry, vedy a umenia. V  súčasnosti  funguje 

pod  vedením  Barbary Zavarskej  a  Illah  van  Oijen.  

Tím Punktu organizuje podujatia Dobrý trh, Festival bez odpadu a WhatCity?, ktorý sa v 

súčasnosti transformuje do nového online magazínu Citizen. PUNKT ďalej realizuje  participatívne  

výskumy ako  napr.  pri revitalizácii Panenskej  ulice,  revitalizácii  Námestia republiky  v  Petržalke, 

spolupracuje  pri  organizácii  Metropolitného  fóra, ktoré  je  súčasťou  tvorby  Plánu Bratislava  2030  

(PHSR). Zaoberá sa projektami  súvisiacimi podporou komunitného  života  a  miestnej  ekonomiky,  

prepojením potrieb  obyvateľov  s urbánnym rozvojom  alebo  cirkulárnou ekonomikou na verejných 

podujatiach.  

Dobrý trh dlhodobo spolupracuje so susedmi z lokalít, kde sa trh koná. Ide o obyvateľov, 

prevádzky, inštitúcie a komunity, ktoré sa pravidelne zapájajú do tvorby programu a sprievodných 

podujatí. Úlohou koordinátora  je udržiavať tieto vzťahy živé a aktívne spolupracovať s celou 

susedskou komunitou.  

 
Hlavné úlohy 

• Aplikácia princípov participácie pri príprave verejných podujatí (zapájanie lokálnych 

stakeholderov a obyvateľov) 

• Aktívne udržiavanie kontaktov so susedskou komunitou a systematické budovanie dobrých 

vzťahov 

• Komunikácia a spolupráce s individuálnymi susedmi a s inštitúciami sídliacimi v lokalitách DT 

• Produkcia vybraných podujatí (susedské stretnutia, susedská rada a pod.) 

Hlavné činnosti  

• Spolupráca s vedúcim produkcie a programovým vedúcim pri príprave podujatí pre susedskú 

komunitu v lokalitách DT a ďalších stakeholderov v okolí 

• Organizovanie susedských podujatí  v spolupráci s vedúcim produkcie 

• Komunikácia a rozosielanie informácií o susedských podujatiach (Susedský piknik, Dobrý trh 

a pod.) 

• Zabezpečenie a distribúcie letákov a plagátov k susedským podujatiam - v spolupráci s 

vedúcim produkcie 

• Facilitácia susedských stretnutí komunity v spolupráci s CEOs a s vedúcim produkcie 

• Vyhľadávanie možností na spoluprácu /napr. v rámci programu alebo zabezpečenia 

priestorov na rôzne aktivity z programu 

• Komunikácia so susedmi ohľadom zapojenia sa do programu 

• Komunikácia so susedmi ohľadom poskytnutia priestorov na realizáciu programu 

• Administratívne spracovanie dohodnutých spoluprác (zmluvy, povolenia) 

• Spravovanie databázy susedských kontaktov 
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• Mediácia a problem sloving v prípade konfliktov a neočakávaných situácií pri komunikácií so 

susedskou komunitou 

• Follow up po podujatiach 

• Príprava, distribúcia a vyhodnotenie rôznych druhov dotazníkov pre susedov 

• Postupné budovanie susedskej rady vo vybraných lokalitách 

• Zapojenie do ďalších projektov organizácie, ktoré súvisia najmä s komunitným 

manažmentom a so zveľaďovaním verejného priestranstva (napr. Car Free Saturday a pod.) 

 

Podmienky spolupráce 

Termín  nástupu: ihneď 

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

Rozsah  práce: rozsah práce sa líši podľa fázy, v ktorej sa nachádza príprava podujatia, cca 3 mesiace 

pred podujatím ide o cca ½ úväzok, t.j, 20 hod/týždenne 

Mzdové  podmienky:  8-10 EUR na hodinu, resp. podľa individuálnej dohody v závislosti od 

skúseností uchádzača/ky. Je možnosť dohodnúť sa na konkrétnej sume za jedno podujatie. 

 

Požiadavky na uchádzača/uchádzačku 

• Koncepčné myslenie - schopnosť pospájať rôznorodé myšlienky a nápady do jedného 

zmysluplného celku 

• Komunikačné schopnosti 

• Bezprostrednosť, má rád/rada networking 

• Záujem o komunitný manažment 

• Výhodou je vzťah k bratislavským komunitám, kde sa Dobrý trh koná 

• Skúsenosť s produkciou, prípadne dramaturgiou menších verejných podujatí 

• Samostatnosť, dôslednosť 

 

Výhody spolupráce 

• Možnosť byť súčasťou organizačného tímu obľúbeného bratislavského podujatia - Dobrý trh 

• Možnosť vyskúšať inovatívne prístupy k využitiu a zveľaďovaniu verejného priestranstva 

• Vysoká  miera samostatnej práce a flexibilný pracovný čas 

• Spolupráca s množstvom skúsených odborníkov na témy rozvoja mesta, urbanizmu, ekológie 

• Neformálny kolektív 

• Možnosť práce z domu, zároveň možnosť využiť kanceláriu v Starom meste v Bratislave 

 

V prípade záujmu o spoluprácu, pošlite svoje CV na adresu:  

zuzana.macurova@punkt.sk 


