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VÝBEROVÉ KONANIE
na spracovateľa a vydavateľa Zväzového informačného spravodaja Poštový holub
na roky 2018 -2020
Požiadavky na vydávanie zostavovanie spravodaja:
A/ Vydať ročne štyri čísla informačného spravodaja, každé v rozsahu 36 strán plus
obálka. Hmotnosť jedného čísla spravodaja nesmie presiahnuť 98 gramov.
B/ Spravodaj vydávať upravený štandardným tlačiarenským spôsobom.
C/ Normalizovaná grafická a jazyková úprava.
D/ Všetky čísla vydané plnofarebné na kriedovom papieri
E/ Bezplatne sa bude rozposielať funkcionárom a zaslúžilým členom. Ich počet a adresy,
na ktoré sa bude spravodaj bezplatne posielať určí prezídium SZ CHPH.
F/ Osem kusov spravodaja sa bude rozposielaných partnerským organizáciám
v zahraničí.
H/ Dve čísla spravodaja budú zostavené a odoberateľom zaslané pred pretekovou
sezónou. Štvrté číslo musí byť rozposlané odberateľom do 17. 12. bežného roku.
I/ Oznamy a inzeráty sa chovateľom a organizáciám budú zverejňovať bezplatne.
J/ Platby za reklamy budú odvádzané na účet Zväzu.
K/ Spracovateľ: - vedie evidenciu odberateľov
- zabezpečuje obsahovú stránku
- zabezpečuje grafickú a jazykovú stránku
- zabezpečuje tlač spravodaja
- zabezpečuje distribúciu spravodaja
Podmienky pre výber uchádzača
Uchádzači vydávanie zväzového spravodaja SZ CHPH musia spĺňať podmienky a
požiadavky:
1. Mať skúsenosti s vydávaním a zostavovaním tlačovín, alebo mať záujem túto činnosť
vykonávať.
2. Spôsobilosť a kvalifikačné predpoklady na vykonávanie činnosti.
Zoznam požadovaných dokladov:
1. žiadosť kandidáta o zaradenie do výberového konania, ktorá musí obsahovať:
aktuálne číslo telefónu, na ktorom je kandidát zastihnuteľný, aktívne používanú emailovú adresu,
2. profesijný životopis (odporúča sa použiť Curriculum vitae « Europass »)
3. čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
4. krátky prehľad o obsahovej stránke spravodaja
5. ekonomický prehľad vydávania jedného ročníka spravodaja
Uvedené doklady musia byť v zapečatenej a označenej obálke doručené najneskôr do 15. decembra
2017, do 12.00 hodiny na adresu: Sekretariát SZ CHPH, Akademická č., 949 01 Nitra

Obálku treba viditeľne označiť textom: Výberové konanie – spravodaj
Ing. Peter Kristiňak, predseda ekonomickej komisie SZ CHPH

