Výzva na pozíciu externý hodnotiteľ / externá hodnotiteľka (15. 3. 2022)
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje výzvu pre záujemcov o pozíciu externý
hodnotiteľ / externá hodnotiteľka pre žiadosti uchádzačov v rámci Učitelia pre 21. storočie,
Komponent 7: Vzdelávanie pre 21. storočie. Termín zaslania životopisu najneskôr do 15. 03. 2022.

Náplň práce hodnotiteľov:
Odborné hodnotenie predložených žiadostí v rámci výzvy podľa stanovených kritérií hodnotenia.

Kvalifikačné požiadavky na externých hodnotiteľov žiadostí:
1. ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v študijnom odbore učiteľstvo a
pedagogické vedy/andragogika/psychológia alebo príbuzného zamerania,
2. minimálne 10 rokov praxe vo formálnom alebo neformálnom vzdelávaní,
3. aspoň jedno z nasledujúcich dvoch kritérií musí byť splnené:
A. skúsenosti vo funkcii vedúceho pedagogického zamestnanca alebo v riadení
vzdelávacích projektov,
B. skúsenosti so spoluprácou s mimovládnymi organizáciami zaoberajúcim sa oblasťou
formálneho alebo neformálneho vzdelávania,
4. skúsenosti s prácou v národných a medzinárodných projektoch sú vítané.
alebo
1. ukončené vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa v študijnom odbore učiteľstvo a
pedagogické vedy/andragogika/psychológia alebo príbuzného zamerania,
2. vedecké alebo vedecko-populárne publikácie v oblasti vzdelávania,
3. skúsenosti s expertíznou a posudzovateľskou činnosťou,
4. skúsenosti s prácou v národných a medzinárodných projektoch sú vítané.

Okrem toho sa vyžaduje:




dôslednosť, zodpovednosť, dodržiavanie termínov, bezúhonnosť;
účasť na online infoseminári pre hodnotiteľov;
nestrannosť a vylúčenie konfliktu záujmov (podľa: Zákon 368/2021 Z. z. o mechanizme na
podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 24 Konflikt záujmov
– výňatok zo zákona nájdete na konci tejto výzvy)

Pracovnoprávny vzťah externého hodnotiteľa bude definovaný formou dohody o vykonaní práce,
ktorá bude uzatvorená na 2 mesiace.
Odmena za odborné hodnotenie je: 30 € /žiadosť (zodpovedajúca rozsahu cca. 2 hod práce)

V prípade záujmu o túto pozíciu:
Pošlite štruktúrovaný životopis (preferovaný vo formáte Europass) na e-mailovú adresu
monika.kovacova1@minedu.sk (Monika Kováčová) najneskôr do 15.03.2022.
Uchádzači s vhodným profilom budú pozvaní na online infoseminár v trvaní cca. 2 hodiny, ktorého
čas a miesto bude upresnené vybraným uchádzačom.

******

Zákon 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
§ 24 Konflikt záujmov
(2) Z prípravy výzvy, z posudzovania žiadosti o prostriedky a z rozhodovania o námietkach sú
vylúčení žiadateľ, prijímateľ, zainteresované osoby na strane žiadateľa a zainteresované osoby
na strane prijímateľa.
(3) Zainteresovanou osobou na strane žiadateľa alebo prijímateľa je
a) dodávateľ,
b) subdodávateľ,
c) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu alebo dozorného orgánu
žiadateľa, prijímateľa, dodávateľa alebo subdodávateľa,
d) spoločník obchodnej spoločnosti alebo člen družstva, ktoré sú žiadateľmi, prijímateľmi,
dodávateľmi alebo subdodávateľmi; to neplatí, ak spoločníkom obchodnej spoločnosti je
alebo v jeho mene koná štát zastúpený vykonávateľom ako správcom majetku štátu,
e) osoba, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k žiadateľovi, prijímateľovi, dodávateľovi alebo
subdodávateľovi alebo v inom obdobnom právnom vzťahu k žiadateľovi, prijímateľovi,
dodávateľovi alebo subdodávateľovi,
f) osoba, ktorá sa podieľala na príprave alebo realizácii investície pre žiadateľa alebo prijímateľa
alebo ktorá prijala finančné prostriedky určené na prípravu alebo realizáciu investície,
g) osoba, ktorá je blízkou osobou podľa § 116 Občianskeho zákonníka žiadateľovi, prijímateľovi
alebo osobe uvedenej v písmenách a) až f),
§ 116 OZ: Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v
pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu,
ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu
h) iná osoba spôsobilá ovplyvniť, narušiť alebo ohroziť nestranné, transparentné,
nediskriminačné, efektívne, hospodárne alebo objektívne plnenie úloh pri vykonávaní
mechanizmu.
(4) Obdobie, v ktorom sa posudzuje osoba podľa odseku 3 ako zainteresovaná osoba na strane
žiadateľa alebo prijímateľa, je jeden rok pred vyhlásením výzvy až do ukončenia investície alebo
dovtedy, kým osoba podľa odseku 3 má záväzky voči žiadateľovi alebo prijímateľovi z
predchádzajúcich právnych vzťahov.

