
Výberové konanie na pozíciu výskumného a vývojového zamestnanca OVP 

 
Štátny inštitút odborného vzdelávania vyhlasuje výberové konanie na pozíciu výskumného 

a vývojového zamestnanca pre Úsek odborného vzdelávania a prípravy (OVP) 

Miesto výkonu práce: Bratislava  

Termín nástupu: 01.09.2021 alebo dohodou  

Druh pracovného pomeru: HPP 

Minimálne požiadavky:  

• vysokoškolské II. stupňa, technické zameranie – oblasť strojárstva, príp. 

elektrotechniky 

• doplnkové pedagogické štúdium 

• min. 5 rokov praxe 

• jazykové znalosti - znalosť anglického jazyka na úrovni B1  

• počítačové znalosti - Microsoft Word - pokročilý používateľ; Microsoft PowerPoint – 

používateľ; Microsoft Excel – používateľ.  

Ďalšie požiadavky: 

• prehľad o aktuálnom vývoji a legislatíve v oblasti odborného vzdelávania a prípravy a 

trhu práce v SR a EÚ, 

• prezentačné a komunikačné zručnosti.  

PRACOVNÁ NÁPLŇ:  

• odborná, koncepčná a tvorivá práca pri spracúvaní materiálov, analýz a ďalších 

podkladov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, 

• tvorba, inovácia a aktualizácia obsahu vzdelávacích programov, 

• koordinácia a metodické riadenie činnosti odborných komisií a expertných skupín 

v oblasti rozvoja odborného vzdelávania, školskej politiky a rozvoja vedy a techniky 

v oblasti učebných a študijných odborov SOŠ, 

• posudzovanie odbornej a pedagogickej hodnoty učebníc, učebných textov 

a didaktických prostriedkov na celoštátnej úrovni, 

• tvorba, inovácia a aktualizácia normatívov materiálno-technického a priestorového 

zabezpečenia v rozsahu svojej odbornosti, 

• odborná poradensko-konzultačná, metodická a koordinačná činnosť na celoštátnej 

úrovni pri tvorbe koncepčných, analytických a metodických materiálov v oblasti 

odborného vzdelávania a výchovy. 

 

Ponúkaný plat: od 1200 € brutto mesačne podľa praxe a úrovne zručností (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.). Finálny plat pre 

vybraného kandidáta bude reflektovať komplexné zhodnotenie kandidáta, jeho schopnosti a 

doterajšie pracovné skúsenosti.  

Záujemcovia sa môžu prihlásiť zaslaním krátkeho motivačného listu a životopisu vo formáte 

Europass do 30. 06. 2021 na emailovú adresu lenka.dorcakova@siov.sk 

mailto:lenka.dorcakova@siov.sk

