Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,
v súlade s § 5 ods. 1 a nasl. zákona č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie
riaditeľa Agentúry na podporu výskumu a vývoja v Bratislave

Hlavné úlohy:
•

•

•
•
•
•
•

zabezpečovanie podpory základného a aplikovaného výskumu a experimentálneho vývoja vo
všetkých odboroch vedy a techniky vrátane podpory interdisciplinárneho a multidisciplinárneho
výskumu,
koordinačné činnosti pri zabezpečení jednotlivých foriem súťažného financovania projektov
výskumu a vývoja na Slovensku implementovaných v Agentúre na podporu výskumu a vývoja
(APVV),
zabezpečovanie vývoja a implementáciu nových programov a foriem podpory medzinárodnej
spolupráce v oblasti výskumu a vývoja,
koordinácia komunikácie a činnosti s členmi predsedníctva a rád APVV,
tvorba návrhu koncepcie a hlavných činností APVV vrátane tvorby návrhu rozpočtu,
riadenie hospodárskeho a správneho chodu APVV,
riadenie politiky ľudských zdrojov APVV.

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

základná znalosť právnych noriem z oblasti vedy a techniky, školstva a financovania vedy
a techniky,
orientácia v štátnej, vednej a technickej politike,
znalosti z oblasti projektového a finančného manažmentu,
skúsenosti z realizácie výskumných projektov; riadiaca prax výhodou,
ovládanie anglického jazyka - úroveň B2, znalosť ďalšieho rokovacieho jazyka Európskej únie
je vítaná,
ovládanie práce s PC (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Internet),
manažérske a organizačné schopnosti, schopnosť efektívnej komunikácie, samostatnosť,
zodpovednosť a skúsenosti z oblasti rokovaní strategického charakteru.

Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
Nevyžaduje sa
Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania na funkciu riaditeľa APVV v Bratislave

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom
dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej a riadiacej praxe,
motivačný list,
projekt koncepcie rozvoja rezortnej organizácie (rozsah projektu koncepcie je dve až päť
normostrán),
kópiu vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom
vzdelaní; pri zahraničnom diplome aj rozhodnutie ministerstva o uznaní zahraničného diplomu
za rovnocenný diplom získaný po absolvovaní vysokoškolského vzdelania na území Slovenskej
republiky,
kópia diplomu, vysvedčenia alebo iného rovnocenného dokladu preukazujúceho ovládanie
cudzieho jazyka, resp. čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka,
čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
čestné vyhlásenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ak ide o miesto pri výkone práce
vo verejnom záujme, o ktoré sa môže uchádzať len občan Slovenskej republiky,
čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a ostatných požadovaných
dokladoch,
súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných
dokladoch na účel výberového konania podľa osobitného predpisu .

Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi:
Do 3. júna 2019. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum elektronického
doručenia žiadosti. Na žiadosti podané po stanovenom termíne sa neprihliada.
Ak uchádzač podá žiadosť vrátane požadovaných dokladov elektronicky, je povinný doručiť ju
služobnému úradu aj písomne a to najneskôr jeden deň pred uskutočnením výberového konania
na adresu: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava,
s označením čísla výberového konania na obálke a v žiadosti, prípadne elektronicky na e-mail:
sekretariat.ou@minedu.sk
Ďalšie informácie:
na čísle tel.: 02/59374-286
Číslo výberového konania:
VK 2/2019 - PRO

