
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vypisuje výberové konanie na voľné 

pracovné miesto lektora slovenského jazyka a kultúry v zahraničí na  akademický rok 

2013/2014 

 
A. Všeobecné kritériá: 

 

 minimálne vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore slovenský jazyk a literatúra 

alebo učiteľstvo akademických predmetov (študijné programy so špecializáciou slovenský 

jazyk a literatúra), resp. jeho ekvivalent podľa predchádzajúcej právnej úpravy (učiteľstvo 

všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciou slovenský jazyk a literatúra; 

 najmenej 3 roky pedagogickej praxe (k termínu vypísania výberového konania), z toho 

minimálne 2 roky na vysokej škole v SR s vyučovacím jazykom slovenským v priebehu 

posledných piatich rokov. Pedagogickú prax v rámci interného doktorandského štúdia 

uchádzač doloží potvrdením vysokej školy, kde uvedie zoznam kurzov, ktoré viedol na 

vysokoškolskom školiacom pracovisku (katedre, ústave) v jednotlivých akademických 

rokoch, prípadne záznam školených záverečných prác;  

 praktické skúsenosti s výučbou a prezentáciou slovenčiny ako cudzieho jazyka s použitím 

moderných metód, prípadne pedagogická prax na letných seminároch slovenského jazyka 

pre cudzincov; 

 ovládanie štátneho jazyka príslušného štátu (podľa požiadaviek zahraničnej univerzity); 

 organizačné schopnosti, ovládanie práce s PC; 

 zdravotná spôsobilosť; 

 bezúhonnosť;   

 

 

B. Špecifické kritériá Užhorodskej národnej univerzity na Ukrajine: 

 

 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore slovenský jazyk a literatúra 

 schopnosť prednášať odborné disciplíny cyklu literárnej vedy 

 schopnosť výučby slovenského jazyka ako cudzieho jazyka   

– aktívna znalosť ukrajinského jazyka  

 

 

Zoznam požadovaných dokladov pre uchádzačov o všetky pracovné pozície: 

 
1. Prihláška do výberového konania; 

2. Osobný dotazník;  

3. Profesijný štruktúrovaný životopis; 

4. Zoznam publikačnej činnosti; 

5. Doklady o vzdelaní (k diplomu je potrebné priložiť kópiu vysvedčenia o štátnej 

záverečnej skúške); 

6. Potvrdenie vysokej školy o pedagogickej praxi v rámci interného doktorandského 

štúdia s uvedením kurzov, ktoré viedol na vysokoškolskom školiacom pracovisku 

(katedre, ústave) v jednotlivých akademických rokoch, prípadne zoznam školených 

záverečných prác; 

7. Doklad o jazykových znalostiach (diplom, certifikát, vysvedčenie, osvedčenie alebo 

čestné vyhlásenie);  

8. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti; u úspešných uchádzačov sa bude vyžadovať výpis 

 z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace; 

9. Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov 

č. 428/2002 Z. z. pre účely zasadnutia Výberovej komisie MŠVVaŠ SR.   



Dátum podania žiadosti:  

 

Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi treba doručiť do 19. 6. 2013. Rozhodujúcim je 

dátum podania na poštovej pečiatke. Termín a miesto osobného pohovoru budú uchádzačom 

oznámené písomne. 

Ak uchádzač podá žiadosť elektronicky, je povinný doručiť ju osobnému úradu aj v písomnej 

forme a to najneskôr jeden deň pred uskutočnením výberového konania. 

 

 

Na adresu: 

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Osobný úrad, Stromová  1, 813 30  

Bratislava, s jasným označením výberového konania na obálke a v žiadosti, prípadne 

elektronicky na e-mail; danka.kapucianova@minedu.sk, alebo jarmila. belesova@minedu.sk.  

 

Označenie výberového konania: 

 

„VK – lektori“    
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