
 

Výberové konanie na Odborný zamestnanec - metodik pre Národnú sústavu kvalifikácií 
 

Miesto práce  
Bratislava 
Druh pracovného pomeru  
plný úväzok 
Termín nástupu  
01.10.2019 
Celková mzda (brutto)  
1 000 - 1 500 EUR 
 
Informácie o pracovnom mieste 
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti 
- spracovanie materiálov a podkladov pre Národnú sústavu kvalifikácií (ďalej len "NSK") 
- metodická práca a tvorba analýz súvisiacich s NSK 
- koordinácia odborných zložiek pri rozvoji NSK 
- implementácia koncepcií a postupov pre NSK 
- vzdelávacie, informačné a komunikačné aktivity pre odbornú a laickú verejnosť 
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny 
odmeňovanie podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 
verejnom záujme v znení zákona č. 388/2018 Z. z. a zákona č. 354/2018 Z. z. . Finálna mzda pre vybraného 
kandidáta bude reflektovať komplexné zhodnotenie kandidáta, jeho schopnosti a doterajšie pracovné skúsenosti. 
Zamestnanecké výhody, benefity 
- príspevok zamestnávateľa na stravné 
- príspevok zamestnávateľa na dôchodkové sporenie 
- osobný príplatok 
- pružný pracovný čas 
- 5 dní dovolenky naviac 
Informácie o výberovom konaní 
Vyžadujeme: 
- prehľad o aktuálnom vývoji a legislatíve v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, celoživotného vzdelávania 
a trhu práce v SR a EÚ, 
- orientácia v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, celoživotného vzdelávania a trhu práce v SR a EÚ a v 
oblasti školstva SR, 
- skúsenosti s lektorskou alebo školiacou činnosťou v oblasti školstva vítané. 
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania 
15.9.2019  
Požiadavky na zamestnanca 
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním 
vysokoškolské II. stupňa 
Vzdelanie v odbore 
humanitné zameranie 
Jazykové znalosti 
Anglický jazyk - Mierne pokročilý (B1) 
Ostatné znalosti 
Microsoft Word - pokročilý 
Microsoft PowerPoint - základy 
Microsoft Excel - základy 
Počet rokov praxe 
2 
Inzerujúca spoločnosť 
 
 



 

Stručná charakteristika spoločnosti 
Inštitúcia s celoslovenskou pôsobnosťou, vykonávajúca práce vo verejnom záujme, komplexne zastrešujúca 
problematiku stredoškolského odborného vzdelávania v SR. 
Počet zamestnancov 
250-499 zamestnancov 
Adresa spoločnosti 
Štátny inštitút odborného vzdelávania 
Bellova 54/A 
830 07 Bratislava 
http://www.siov.sk 
Kontakt 
Kontaktná osoba: PhDr. Lenka Dorčáková, MBA 
Tel.: +421911469673 
E-mail: lenka.dorcakova@siov.sk 
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