Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, vyhlasuje výberové
konanie na obsadenie funkcie

riaditeľa Štátneho inštitútu odborného vzdelávania
so sídlom Bellova 54/a, 837 63 Bratislava

Hlavné úlohy:
• riadiaca a koordinačná činnosť na celoštátnej úrovni zameraná na plnenie úloh v oblasti
odborného vzdelávania
a prípravy, celoživotného vzdelávania a celoživotného
poradenstva, s osobitým dôrazom na rozvoj duálneho vzdelávania,
• rozvoj a prepájanie poznatkov z praxe do školského prostredia,
• koordinácia a výmena poznatkov so zástupcami Stavovských a profesijných
organizácií,
• podpora zavádzania inovácií do vzdelávania,
• tvorba koncepcií a stratégií rozvoja odborného vzdelávania a prípravy, celoživotného
vzdelávania a celoživotného poradenstva,
• tvorba, inovácia a implementácia štátnych vzdelávacích programov pre odborné
vzdelávanie a prípravu,
• tvorba, inovácia a implementácia normatívov materiálno-technického a priestorového
zabezpečenia pre učebný odbor a študijný odbor,
• tvorba metodík pre koncipovanie školských vzdelávacích programov a pre tvorbu
systému hodnotenia, certifikácie a zabezpečovania kvality v odbornom vzdelávaní
a príprave,
• tvorba a implementácia projektov,
• metodické činnosti a odborné činnosti spojené s plánovaním, tvorbou a hodnotením
učebníc, učebných textov a učebných pomôcok,
• rozvoj a aktualizácia Národnej sústavy kvalifikácií a Slovenského kvalifikačného
rámca,
• implementácia a koordinácia systému overovania a uznávania odbornej kvalifikácie
v rámci celoživotného vzdelávania,
• koordinácia a zabezpečovanie činnosti národných kontaktných, koordinačných
a referenčných centier pre Európsky systém kreditov pre odborné vzdelávanie
a prípravu, Európsky referenčný rámec zabezpečenia kvality odborného vzdelávania
a prípravy, Európsky kvalifikačný rámec, EUROPASS a ďalšie európske iniciatívy,
• koordinácia systému overovania a hodnotenia výsledkov neformálneho vzdelávania
a informálneho učenia sa v kontexte celoživotného vzdelávania.
Kvalifikačné predpoklady:
VŠ II. stupňa
Osobitné kvalifikačné predpoklady:
Nevyžaduje sa

Ďalšie požadované odborné poznatky, schopnosti a osobnostné predpoklady:
• znalosť právnych noriem z oblasti školského systému, výchovy a vzdelávania,
odborného vzdelávania, celoživotného vzdelávania a prípravy, ako aj riadenia stredných
odborných škôl,
• orientácia v štátnej vzdelávacej politike a v európskej vzdelávacej politike,
• skúsenosti s tvorbou koncepcií, metodických materiálov a systémových nástrojov
v oblasti školstva výhodou,
• skúsenosti z procesu vzdelávania na pôde zamestnávateľov a aplikácie požiadaviek trhu
práce výhodou,
• skúsenosti s medzinárodnou spoluprácou v oblasti odborného vzdelávania a prípravy
výhodou,
• skúsenosti s riadením projektov,
• 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, analytické myslenie, schopnosť efektívnej
komunikácie, samostatnosť v rozhodovaní, prezentačné schopnosti, schopnosť tvoriť
stratégie, koncepcie, projekty a analytické dokumenty.
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
Nevyžaduje sa
Zoznam požadovaných dokladov:
 písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania na funkciu riaditeľa Štátneho
inštitútu odborného vzdelávania 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.

Príslušné platové zaradenie:
•

podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.

Termín podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi:
Do 8. júla 2020. 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
aj písomne v uzatvorenej obálke 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 „Výberové konanie - číslo výberového konania
a
„NEOTVÁRAŤ“, (číslo výberového konania sa uvádza aj v žiadosti), prípadne elektronicky
na e-mail: sekretariat.ou@minedu.sk
Ďalšie informácie:
na čísle tel.: 02/59374-286
Číslo výberového konania:
VK 1/2020 - PRO

