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2.14 - Školstvo 
 
Organizačný útvar: 
Odbor celoživotného vzdelávania 
 
Hlavné úlohy: 
Koncepčné alebo metodické činnosti na úrovni ministerstva. Zabezpečovanie činností spojených s integračným 

procesom cudzincov na Slovensku vo veci vzdelávania dospelých migrantov, a ich uplatnením na trh práce v 

kontexte prejdením procesu ďalšieho vzdelávania. Spolupráca s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny 

SR, ako aj s Migračným úradom Ministerstva vnútra SR v otázkach integrácie cudzincov na Slovensku v 

kontexte celoživotného vzdelávania. Zabezpečovanie činností spojených s vytváraním podmienok pre vznik 

systému validácie nadobudnutých vedomostí, zručností a kompetencií v zahraničnom prostredí cudzincami 

žijúcimi na Slovensku. Spolupráca pri tvorbe aktívnych politík eliminácie extrémizmu a nenávistných prejavov u 

dospelej populácie, kooperácia s relevantnými aktérmi na tvorbe stratégií v rámci vzdelávania tejto cieľovej 

skupiny. Spolupráca pri implementácii opatrení v rámci politík lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových 

a intersexuálnych osôb (LGBTI)  v kontexte vzdelávania dospelých. Kooperácia činností vyplývajúcich zo 

spolupráce s UNESCO v záležitostiach vzdelávania dospelých. Zabezpečovanie spolupráce s relevantnými 

medzinárodnými organizáciami v oblasti celoživotného vzdelávania. 

 

Kvalifikačné predpoklady: 

VŠ vzdelanie II. stupňa 
 
Osobitné kvalifikačné predpoklady: 
Nevyžaduje sa. 
 
Ďalšie požadované odborné poznatky, schopnosti a osobnostné predpoklady: 

Znalosť Ústavy Slovenskej republiky, zákonov č.: 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 575/2001 Z. z. o činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej 

správy v znení neskorších predpisov, č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov,  znalosť kodifikovanej podoby slovenského jazyka;  znalosť anglického jazyka – úroveň 

B2, znalosť ďalšieho cudzieho jazyka výhodou, znalosť práce s PC (nástroje Microsoft Office), osobnostné 

predpoklady: zodpovednosť, samostatnosť, odolnosť voči záťaži, kreatívne myslenie, iniciatívnosť, adekvátny 

komunikačný a písomný prejav, schopnosť efektívnej komunikácie. 

 

Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: 
Nevyžaduje sa. 
 

 



Zoznam požadovaných dokladov: 
 písomná žiadosť o zaradenie do výberu 

 kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 

podľa osobitného predpisu 

 výpis  z registra trestov nie starší ako tri mesiace 

 profesijný štruktúrovaný životopis (podpísaný) 

 písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu 

 písomné čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka 

 písomné čestné vyhlásenie o občianstve podľa § 3 zákona o štátnej službe č. 400/2009 Z. z.  

 písomné čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač je štátnym zamestnancom v zmysle zákona o štátnej 

službe č. 400/2009 Z. z. 

 písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov na účely výberu podľa osobitného 

predpisu 

 písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti, v dokladoch o vzdelaní 

a v inom predloženom doklade 
 
Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: 
Do 10. mája 2017. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum  elektronického doručenia 
žiadosti. Na žiadosti podané po stanovenom termíne sa neprihliada. 
 
Ak uchádzač podá žiadosť s požadovanými dokladmi elektronicky, je povinný doručiť ich služobnému úradu aj 
písomne a to najneskôr v deň uskutočnenia výberu pred jeho realizáciou. 
 

Na adresu:  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava, s označením čísla výberu zo 
štátnych zamestnancov na obálke a v žiadosti, prípadne elektronicky na e-mail: kancelaria.gr.ou@minedu.sk 
a maria.puchalova@minedu.sk . 
 

Ďalšie informácie: 
na  čísle tel; 02/59374  410 
 
Číslo výberu zo štátnych zamestnancov: 
V 13/2017-ŠZ

mailto:maria.puchalova@minedu.sk


 


