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Stredná odborná škola, Hlavná 6, 091 01 Stropkov 
IČO: 00398861, tel.: 054 7181500, e-mail: soupsp@soustropkov.edu.sk, www.soupsp.edupage.org 

 
Projekt „Vzdelávanie = úspech  
v zamestnaní“  
ITMS: 312011F673 
   

 
SOŠ Hlavná 6, 09101 Stropkov 

 vyhlasuje výberové konanie na pozíciu: 

 

Názov pracovnej pozície: 

   Metodik pre tvorbu vzdelávacích programov a lektor 

 

Náplň práce:  

 

Ako metodik pre tvorbu vzdelávacích programov: 

- odborná činnosť zameraná na tvorbu vzdelávacích programov pre dospelých 

- zostavovania a organizácia činnosti pracovných skupín určených na tvorbu vzdelávacích programov 

podľa ich odborného zamerania (skupinu tvorí metodik, odborný garant, konzultant a príp. aj lektor, 

ak je známy v čase prípravy vzdel.programov a je to potrebné) 

- metodická činnosť pri tvorbe vzdelávacích programov, pričom zohľadňuje výsledky spracovanej 

analýzy vzdelávacích potrieb cieľových skupín 

- komunikácia so zamestnávateľmi a príslušníkmi cieľových skupín, stretnutia workshop 

- konzultácie s odbornákmi na vzdelávanie dospelých z akademického prostredia, z manažérmi firiem 

- spracovanie metodických, didaktických a študijných materiálov alebo ich kontrola v prípade, že ich 

spracovával iný odborník 

- organizačne zabezpečuje realizáciu vzdelávacích programov 

- spracováva a sumarizuje projektovú dokumentáciu týkajúcu sa tvorby a relizácie vzdelávania 

dospelých 

- sumarizácia výstupov aktivity a ich úprava za účelom publikovania a zverejnenia 

- zabezpečenie publicity projektu počas práce a tiež na výstupoch activity 

- akreditácia vybraných vzdelávacích programov podľa zamerania vzdelávacieho programu a platnej 

legislatívy 

- sumarizácia podkladov k žiadosti o akreditáciu vrátane zdokladovania odbornej a lektorskej 

činnosti lektorov navrhjovanžch do vzdel. Programov 

- komunikácia s poverenými zástupcami akreditačnej komisie v etape prípravy a schvaľovania 

žiadosti o akreditáciu 

- zabezpečuje povinnosti vzdelávacej inštitúcie pri realizácii akreditovaných vzdelávacích 

programov (hlásenia o realizácii, zoznam absolventov, správy,...) 

 

- riešenie aktuálnych problémov spojených s relizáciou projektovej activity 

- účasť na koordinančných poradách s riadiacim personálom 

 

 

ako lektor: 

- lektorská činnosť, ktorá pozostáva z:  
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- príprava lektora na vzdelávanie (oboznámenie sa s informáciami o účastníkoch vzdelávania, ich 

požiadavkami, ak sú známe, prevzatie didakt.pomôcok a šudijných materiálov,…) 

- realizácia pilotných vzdelávacích seminárov, sprácovávanie spätnej väzby, vyhodnotenie 

vhodnosti a primeranosti pre konkrétnu cieľovú skupinu 

- lektorovanie vzdelávacích programov 

- získavanie a vyhodnocovanie spätnej väzby od účastníkov vzdelávania 

- zabezpečenie publicity projektu počas vzdelávania 

- spracovanie správy o priebehu vzdelávania s odporúčaniami na jeho zlepšenia 

- podporné aktivity pre účastníkov po realizácii vzdelávania 

- samostatne vedienie prednášok a konzultácií  

- vzdelávanie (prednáška, skupiná práca i individuálne konzultácie)  s použitím existujúcich 

metodických, didaktických a študijných materiálov  

- komunikácia s účastníkmi vzdelávania 

 

 

 

Požiadavky na uchádzača 

 

Vzdelanie: 

- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom programe andragogika, psychológia, 

personálny manažment – preukazuje sa kópiou diplomu 

 

alebo 

- vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z. - preukazuje sa kópiou 

diplomu 

 

Prax: 

- minimálne trojročná prax – doložené pracovným životopisom 

- minimálne 2 ročná prax v oblasti vzdelávania dospelých - doložené pracovným životopisom 

- ovládanie práce s PC, predovšetkým programy balíka MS Office (Word, Excel, Powerpoint, 

Outlook) na úrovni skúsený používateľ  

 

 

Ďalšie požiadavky: 

- schopnosť samostatnej práce  

- vodičský preukaz sk. B 

- výborné komunikačné a sociálne spôsobilosti 

- organizačné schopnosti, flexibilita 
 

 

Predpokladaný termín nástupu: 

1.9.2018 

 

Druh pracovného pomeru: 
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Trvalý pracovný pomer na dobu určitú 

 

Predpokladaná doba trvania pracovného pomeru: 

21 mesiacov, resp do skončenia opravnených aktivít projektu 

 

Miesto výkonu 

- SOŠ Hlavná 6, 091 01  Stropkov,  

- Celé územie Prešovského samosprávneho kraja 

 

Platové podmienky: 

- hodinová sadzba 6,90 EUR/hod. brutto + odvody zamestnávateľa.  Cena práce s 

odvodmi je 9,31 EUR za 1hod. 

- týždenný pracovný čas je 37,5 hod, priemer pracovných hodín na mesiac 163. 

Predpokladaná hrubá mesačná mzda je 1124,7 Eur (v závislosti od počtu 

pracovných hodín v mesiaci) 

 

Termín na doručenie žiadosti o zamestnanie s prílohami: 

Do 4.7.2018, do 14:00 hod 

 

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania 

14.7.2018 

 

Pracovná pozícia sa obsadzuje v rámci realizácie projektu s názvom: „Vzdelanie = 

úspech v zamestnaní“  v rámci výzvy č. OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01 

ITMS kód projektu – 312011F673 

 

 

V prípade otázok nás môžete kontaktovať:  

Kontaktná osoba: Ing. Daniel Soóš 

Mail: soupsp@soustropkov.edu.sk 

Tel: 054/718 1501 

 

 

 

 

V Stropkove 18.6.2018     Ing. Daniel Soóš 

riaditeľ školy 
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