
Správca web stránky a webdizajnér 

Štátny pedagogický ústav 

Miesto práce  
Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, 831 03 Bratislava  

prípadne práca z domu v kombinácii s prácou v sídle ŠPÚ (na základe dohody) 

 

Druh pracovného pomeru  
plný úväzok, prípadne možnosť čiastočného úväzku, doba určitá 2 roky 

 

Termín nástupu  

dohodou 

 

Mzdové podmienky (brutto) 

Odmeňovanie podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri 

výkone práce vo verejnom záujme. 

Tarifný plat do výšky 1064,50 eur/mesačne. Možnosť priznania osobného ohodnotenia až do 

výšky 835,50 eur/mesačne, podľa skúseností uchádzača. 

 

Informácie o pracovnom mieste 

Pracovná pozícia je naviazaná na plnenie cieľov, míľnikov a aktivít Plánu obnovy a odolnosti 

SR v rámci komponentu 6: Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania na všetkých 

stupňoch, reformy 2: Definícia konceptu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb detí a 

žiakov a vypracovanie modelu nárokovateľných podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní 

vrátane systému ich financovania, za ktorého realizáciu zodpovedá Štátny pedagogický ústav. 

 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti 

- Správa webových stránok prevádzkovaných Štátnym pedagogickým ústavom 

(predovšetkým v systéme CMS Wordpress), 
- tvorba dizajnu webových stránok a ich pravidelná optimalizácia,  

- testovanie kvality webových stránok z pohľadu užívateľa (užitočnosť obsahu, lokálna a 

globálna navigácia, zrozumiteľnosť, prehľadnosť, dostatočná rýchlosť), 
- testovanie technickej funkčnosti webových stránok a odstraňovanie chýb, 
- zabezpečovanie IT podpory a poradenstva, 
- aktívna účasť pri tvorbe marketingových stratégií vo vzťahu aplikácie na spravovanej 

web stránke. 

 

Zamestnanecké výhody, benefity 

možnosť aktívne sa podieľať na pripravovaných zmenách vo vzdelávaní na Slovensku 

príjemné pracovné prostredie 

pružný pracovný čas 

sociálna politika – príspevok na stravovanie, rekreáciu 



 

Informácie o výberovom konaní 

V prípade záujmu o pracovnú ponuku posielajte životopis v slovenskom jazyku spolu so 

súhlasom so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov mailom na adresu personalne@statpedu.sk do 06. 05. 2022. 

Zamestnávateľ si vyhradzuje právo pozvať na osobné stretnutie len vybraných uchádzačov. 

 

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania 

13. 05. 2022 

 

Požiadavky na zamestnanca 

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním 

stredoškolské s maturitou 

vysokoškolské I. stupňa 

vysokoškolské II. stupňa 

vysokoškolské III. stupňa 

 

Ostatné znalosti 

WordPress – Pokročilý 

Canva - Pokročilý 

Adobe Photoshop – Pokročilý 

Microsoft Word – bežný užívateľ 
Microsoft Excel – bežný užívateľ 

Microsoft PowerPoint – bežný užívateľ  

Microsoft Outlook – bežný užívateľ  

Ovládanie anglického jazyka na úrovni základného používania  

 

Počet rokov praxe 

2 

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti 

• proaktívny prístup k riešeniu pracovných úloh, 

• kreatívne myslenie 

• zmysel pre detail 

• samostatnosť, 

• komunikatívnosť, 

• zodpovednosť, spoľahlivosť, precíznosť, 

• organizačné schopnosti, 

• odolnosť voči stresu, flexibilita, 

• záujem učiť sa nové veci a hľadať najlepšie riešenia aj v neprehľadných situáciách. 



 

Inzerujúca spoločnosť 

Stručná charakteristika spoločnosti 

Štátny pedagogický ústav plní úlohy zabezpečenia odborno-metodického riadenia škôl 

a školských zariadení, ako aj vzdelávacej činnosti pedagogických pracovníkov. ŠPÚ je priamo 

riadenou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 

 

Počet zamestnancov 

50 – 99 zamestnancov 

 

Adresa spoločnosti 

Štátny pedagogický ústav 

Pluhová 8 

831 03 Bratislava 

http://www.statpedu.sk 

 

Kontakt 

Tel.: 0917 510 218 

E-mail: personalne@statpedu.sk 
 

http://www.statpedu.sk/
mailto:personalne@statpedu.sk

