
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vypisuje výberové konanie na voľné 

pracovné miesta lektorov slovenského jazyka a kultúry a učiteľov slovenského jazyka 

a akademických predmetov v zahraničí na akademický rok 2022/2023 

Výberové konania podľa zákona č. 552/2003 Z. z. - Výkon práce vo verejnom záujme 

 

 

I. Lektori slovenského jazyka a kultúry v zahraničí 

A. Všeobecné kritériá: 

− minimálne vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom programe slovenský jazyk 

a literatúra alebo učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry, resp. jeho ekvivalent podľa 

predchádzajúcej právnej úpravy (učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov alebo 

učiteľstvo akademických predmetov s aprobáciou slovenský jazyk a literatúra) so zameraním 

na stupeň ISCED 3; 

− najmenej 3 roky pedagogickej praxe, z toho minimálne 2 roky na vysokej škole v SR 

s vyučovacím jazykom slovenským; pedagogickú prax v rámci interného doktorandského 

štúdia uchádzač doloží potvrdením vysokej školy, kde uvedie zoznam predmetov, ktoré viedol 

na vysokej škole (katedre, ústave) v jednotlivých akademických rokoch, prípadne zoznam 

vedených záverečných prác. Akceptuje sa iba pedagogická prax v doktorandských študijných 

programoch akreditovaných v študijnom odbore filológia (študijné programy zamerané na 

slovenský jazyk a literatúru, všeobecnú jazykovedu, literárnu vedu, prekladateľstvo 

a tlmočníctvo, teóriu a dejiny konkrétnych národných literatúr, slovanské jazyky a literatúry, 

neslovanské jazyky a literatúry, cudzie jazyky a kultúry a jazykovedu konkrétnych 

jazykových skupín); 

− praktické skúsenosti s výučbou a prezentáciou slovenčiny ako cudzieho jazyka s použitím 

moderných metód, prípadne pedagogická prax na letných seminároch slovenského jazyka pre 

cudzincov; 

− ovládanie štátneho jazyka príslušného štátu (podľa požiadaviek zahraničnej univerzity); 

− organizačné schopnosti, ovládanie práce s PC; 

− zdravotná spôsobilosť podľa § 3 zákona č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme 

(ďalej len „zákon č. 552/2003 Z. z.“); 

− bezúhonnosť podľa zákona č. 552/2003 Z. z. 

 

B. Špecifické kritériá jednotlivých univerzít: 

1. Pekinská univerzita zahraničných štúdií, Peking, Čínska ľudová republika 

− vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore slovenský jazyk a literatúra; 

− špecializácia na slovenskú lingvistiku; 

− skúsenosti s výučbou slovenského jazyka ako cudzieho jazyka; 

− publikačná činnosť v oblasti slovenského jazyka pre cudzincov; 

− riešiteľ medzinárodných projektov so zameraním na slovenský jazyk ako cudzí jazyk; 

− flexibilita vo vyučovacom procese. 
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2. Univerzita v Záhrebe, Chorvátska republika 

− skúsenosti s výučbou slovenského jazyka ako cudzieho jazyka; 

− schopnosť vedenia jazykových kurzov na všetkých úrovniach; 

− organizačné schopnosti pri kultúrnych a spoločenských aktivitách; 

− flexibilita vo vyučovacom procese; 

− aktívnosť lektora. 

3. Univerzita Eötvösa Loránda v Budapešti, Maďarsko  

− schopnosť práce s textom, konverzácia, rozvoj jazykových kompetencií, vedenie kurzov 

v oblasti kulturológie a literatúry; 

− skúsenosti s výučbou slovenského jazyka ako cudzieho jazyka; 

− flexibilita vo vyučovacom procese; 

− znalosť anglického alebo maďarského jazyka vítaná. 

4.  Sliezska univerzita v Katoviciach, Poľská republika 

− skúsenosti s výučbou slovenského jazyka ako cudzieho jazyka; 

− flexibilita a aktivita vo vyučovacom procese; 

− organizačné schopnosti pri kultúrnych a spoločenských aktivitách; 

− aktívna práca s výpočtovou technikou. 

5.  Univerzita v Bukurešti, Rumunská republika 

− vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore slovenský jazyk a literatúra; 

− skúsenosti s výučbou slovenského jazyka ako cudzieho jazyka; 

− flexibilita vo vyučovacom procese; 

− organizačné schopnosti pri kultúrnych a spoločenských aktivitách; 

− aktívna práca s výpočtovou technikou. 

6. Univerzita v Novom Sade, Srbská republika  

− vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore slovenský jazyk a literatúra; 

− skúsenosti s výučbou lingvistických disciplín;  

− flexibilita vo vyučovacom procese; 

− organizačné schopnosti pri kultúrnych a spoločenských aktivitách; 

– aktívna práca s výpočtovou technikou. 

7. Inštitút slavistiky Univerzity v Kolíne, Spolková republika Nemecko 

− vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore slovenský jazyk a literatúra; 

− skúsenosti s výučbou slovenského jazyka ako cudzieho jazyka; 

− schopnosť výučby slovenského jazyka na všetkých úrovniach; 

− skúsenosť s vedeckým bádaním v jednom z odborov humanitných vied; 

− schopnosť a záujem vytvárať medzinárodné spoločenstvo; 

− schopnosť sprostredkovať dejiny slovenskej kultúry v európskom kontexte v anglickom 

jazyku; 

− dobrá znalosť anglického alebo nemeckého jazyka. 
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8. Bolonská univerzita vo Forlí, Talianska republika  

− vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore slovenský jazyk a literatúra; 

− skúsenosti s výučbou slovenského jazyka ako cudzieho jazyka; 

− špecializácia na slovenskú lingvistiku;  

− aktívna znalosť talianskeho jazyka (potrebný pri vyučovacom procese); 

− skúsenosti s prípravou kultúrnych podujatí a propagáciou slovenského jazyka a kultúry v  

 zahraničí; 

− flexibilita a aktívnosť vo vyučovacom procese. 

 

II. Učitelia slovenského jazyka a akademických predmetov na školách s vyučovaním 

slovenského jazyka v zahraničí 

A. Všeobecné kritériá: 

− zdravotná spôsobilosť na výkon pracovnej činnosti učiteľa podľa § 16 zákona 

č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

č. 138/2019 Z. z.“); 

− bezúhonnosť podľa zákona č. 552/2003 Z. z.; 

− vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa podľa požiadaviek jednotlivých škôl; 

− najmenej 5 rokov pracovnej činnosti učiteľa príslušných predmetov alebo aprobácie podľa 

zákona č. 138/2019 Z. z.;  

− organizačné schopnosti, flexibilita, ovládanie práce s PC. 

 

B. Špecifické kritériá jednotlivých škôl: 

1. Materská škola, všeobecná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom 

slovenským v Budapešti, Maďarsko  

1 miesto učiteľa pre II. stupeň základnej školy a strednej školy s možnosťou výučby na 

I. stupni základnej školy 

− vzdelanie podľa vyhlášky MŠVVŠ SR č. 1/2020 Z. z., Príloha č. 1, 1. Diel, IV. časť, 

s aprobáciou slovenský jazyk a literatúra; 

− skúsenosti s vyučovaním slovenského jazyka ako cudzieho jazyka; 

− skúsenosti s projektovým vyučovaním a dramatickou výchovou; 

− skúsenosti s mimoškolskými aktivitami a vedením krúžkov (folklórny krúžok); 

− ovládanie hry na hudobnom nástroji; 

− organizačné schopnosti pri kultúrnych a spoločenských aktivitách;  

− digitálna gramotnosť a využívanie digitálnych kompetencií vo vyučovaní. 

1 miesto učiteľa pre II. stupeň základnej školy a strednej školy 

– vzdelanie podľa vyhlášky MŠVVŠ SR č. 1/2020 Z. z., Príloha č. 1, 1. Diel, IV. časť, 

s aprobáciou matematika – fyzika;  

– prax v príprave žiakov na maturitné skúšky z matematiky; 

– skúsenosti s mimoškolskou činnosťou a vedením krúžkov;  

– organizačné schopnosti pri kultúrnych a spoločenských aktivitách;  

– schopnosť motivovať žiakov, rozvíjať ich vzťah k slovenskému jazyku; 
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– digitálna gramotnosť a využívanie digitálnych kompetencií vo vyučovaní; 

− znalosť maďarského jazyka vítaná. 

2. Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolégium v Békešskej Čabe, 

Maďarsko 

1 miesto učiteľa pre II. stupeň základnej školy a strednej školy  

− vzdelanie podľa vyhlášky MŠVVŠ SR č. 1/2020 Z. z., Príloha č. 1, 1. Diel, IV. časť, 

s aprobáciou slovenský jazyk – literatúra;  

− minimálne 5-ročná prax na osemročnom alebo štvorročnom gymnáziu; 

− skúsenosti s vyučovaním slovenského jazyka ako cudzieho jazyka; 

− skúsenosti s mimoškolskou činnosťou a vedením krúžkov (napr. dramatický); 

− organizačné schopnosti pri kultúrnych a spoločenských aktivitách; 

− digitálna gramotnosť a využívanie digitálnych kompetencií vo vyučovaní.   

 Škola bude ďalej vyžadovať:    

– vyučovanie slovenského jazyka dospelých (pedagógovia, rodičia, národnostní aktivisti); 

− zapojenie sa do doškoľovacieho systému pedagógov v slovenskom jazyku týkajúceho sa 

dvojstupňovej maturitnej skúšky; 

− účasť na zasadnutiach rodičovského združenia, na konzultačných hodinách, na 

zasadnutiach učiteľského zboru a na pracovných poradách predmetovej komisie; 

− aktívna účasť na vytvorení vnútorného hodnotiaceho systému inštitúcie zo slovenského 

jazyka;  

− aktívna účasť na miestnych, regionálnych a celoštátnych doškoľovaniach učiteľov; 

− aktívna účasť na kultúrnej činnosti inštitúcie a programoch čabianskych Slovákov.  

III. Zoznam požadovaných dokladov pre uchádzačov o všetky pracovné pozície: 

1. Prihláška do výberového konania s určením pozície, o ktorú sa kandidát uchádza (v prípade 

záujmu o viacero pozícii uviesť ich poradie); 

2. Osobný dotazník; 

3. Profesijný štruktúrovaný životopis; 

4. Zoznam publikačnej činnosti; 

5. Fotokópie dokladov o vzdelaní (k diplomu je potrebné priložiť kópiu vysvedčenia o štátnej 

záverečnej skúške);  

6. U lektorov potvrdenie vysokej školy o pedagogickej praxi v rámci interného doktorandského 

štúdia s uvedením predmetov, ktoré viedol na vysokej škole (katedre, ústave) v jednotlivých 

akademických rokoch, prípadne zoznam školených záverečných prác; 

7. Doklad o jazykových znalostiach (diplom, certifikát, vysvedčenie, osvedčenie alebo čestné 

prehlásenie); 

8. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa zákona č. 552/2003 Z. z. (u úspešných uchádzačov 

sa bude vyžadovať výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace). 

 

Podmienkou prihlásenia sa do výberového konania je vyplnenie elektronickej prihlášky na 

stránke www.lektoriucitelia.sk, kde je potrebné priložiť všetky požadované dokumenty. 

Termín na odoslanie elektronickej prihlášky je najneskôr do 22. 05. 2022 do 23,59 h. 

Elektronicky nezaregistrované prihlášky budú z výberového konania vyradené. 

Ďalšie informácie ohľadom výberového konania budú uchádzačom oznámené písomne. 

http://www.lektoriucitelia.sk/

