
Vyhlásenie výberu riaditeľa Slovenského historického ústavu v Ríme 
 

 

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, vyhlasuje výber 

na obsadenie miesta riaditeľa Slovenského historického ústavu v Ríme.  

 

Druh práce: v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme 

v spojitosti so zákonom č. 116/2013 Z. z., ktorým sa zriaďuje Slovenský historický ústav 

v Ríme. 

 

Funkčné obdobie: 3 roky 

 

Hlavné úlohy:  

 riadenie, plnenie úloh a reprezentovanie organizácie v súlade s pokynmi Vedeckej rady 

SHÚR 

 riadenie vedeckovýskumných, publikačných a obdobných aktivít ústavu 

 prednášanie a popularizácia vedy, poskytovanie rozhovorov pre médiá 

 zúčastňovanie sa zasadnutí Medzinárodnej únie archeologických, historických 

a umenovedných ústavov v Ríme a komunikácia so zahraničnými partnermi 

 získavanie externých finančných zdrojov na chod ústavu. 

 

Predpoklady zaradenia uchádzača do výberu na funkciu riaditeľa Slovenského 

historického ústavu v Ríme:  

 občan Slovenskej republiky, 

 vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa, 

 spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 

 bezúhonnosť- za bezúhonného sa považuje osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená 

za úmyselný trestný čin. 

 

Ďalšie požiadavky: 

 znalosť v oblasti história/archeológia/archívnictvo alebo príbuzných odborov výhodou, 

 znalosť taliančiny (aktívne slovom aj písmom) a znalosť anglického jazyka výhodou, 

 znalosť rímskeho vedeckého prostredia (prehľad o archívoch, knižniciach, univerzitách 

a iných vedeckých inštitúciách; výhodou sú priame kontakty na tieto inštitúcie) 

výhodou. 

Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:  
Nevyžaduje sa  

 

Zoznam požadovaných dokladov: 

 písomná žiadosť o zaradenie do výberu na funkciu riaditeľa Slovenského historického 

ústavu v Ríme, 

 profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, 

s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe, 

 motivačný list, 

 kópia 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, 

 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 22. apríla 2022 do 23:59 h 

 

Ak uchádzač podá žiadosť vrátane požadovaných dokladov elektronicky,  je povinný doručiť 

ju aj písomne v uzatvorenej obálke, a to najneskôr do 22. apríla 2022 (vrátane) na adresu 

do podateľne Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, Stromová 1, 813 30 Bratislava 

s označením „Výber – riaditeľ SHÚR“ a „NEOTVÁRAŤ“ alebo elektronicky na adresu: 

kancelaria.gtsu@minedu.sk 

 

Ďalšie informácie:  
na  čísle tel.:  +421259374453 

 

Informácia pre uchádzačov: 

Uchádzači spĺňajúci všetky požiadavky budú prizvaní na ústny pohovor, ktorý sa uskutoční 

približne v polovici mája. 

 

 

 

 

 

 

 


