
Príloha 1 Organizačného poriadku  

Organizačná štruktúra  

Počet systemizovaných pracovných miest k 1.7.2022:  332 zamestnancov 

 

 

  
Generálny riaditeľ (1)  

  

Odbor vnútorného riadenia (47) 
Zástupca GR a riaditeľ  odboru (1) 
Asistent riaditeľa odboru (1) 
  
  

Oddelenie informačných  a 
komunikačných technológií  
(3) 
  

Oddelenie ekonomiky a 
rozpočtu (12) 
  
  

Oddelenie personalistiky a 
miezd (9) 
  
  

Oddelenie správy a prevádzky 
majetku  (21) 
  
  

Odd. pre jazykové a literárne 
vzdelávanie (9) 
  
  

Odd. pre matematické, 
prírodovedné a technické 
vzdelávanie (4)  
  
  

Odd. pre spoločenskovedné 
vzdelávanie, umeleckú, telesnú 
a zdravotnú výchovu (5) 
  
  

Odd. koordinácie vzdelávacích 
programov a didaktických 
prostriedkov (5) 
  
  

Odd. pre rané a predškolské 
vzdelávanie (3) 
  
  

Odd. pre inklúziu a špeciálnu 
pedagogiku (5) 
  
  

Odd. národnostných menšín (9)  
  
  

Odbor kurikula, inklúzie 

a národnostných menšín (48) 
Zástupca GR a riaditeľ odboru (1) 
Asistent riaditeľa odboru (1) 
  
  

Odbor hodnotenia a 
monitorovania  vzdelávania (30) 
Riaditeľ odboru (1) 
Asistent riaditeľa odboru (1) 
  
  

Odbor podpory mládeže  (14) 
Riaditeľ odboru (1) 
Asistent riaditeľa odboru (1) 
  
  

Oddelenie podpory práce 
s mládežou (5) 
  
  
  

Oddelenie predmetových 
olympiád a súťaží (7 ) 
  
  

Odbor podpory vzdelávania a 
profesijného rozvoja  (148  UPR + 9 
mládež na KP = 157) 
Riaditeľ odboru (1) 
Asistent riaditeľa odboru (1) 
  
  

Odbor Slovenskej pedagogickej 
knižnice (14) 
Riaditeľ odboru (1) 
  
  

Odd. metodiky školských 
a akademických knižníc, edičných 
a digitálnych služieb (4) 
  
  

Odd. knižničných,  informačných 
služieb a knižničných fondov 
(9) 
  
  

KP v Bratislave (25) 
  
  

KP v Trnave (12) 
  
  

KP v Nitre (13 
) 
  
  KP v Trenčíne (13) 
  
  

Oddelenie testovaní na 
stredných školách a logistiky 
národných meraní (13 ) 

Odbor - Kancelária generálneho riaditeľa (11) 
Riaditeľ kancelárie (1) 
Asistent generálneho riaditeľa  (1) 
Právnik (1) 
Odborný zamestnanec pre verejné 
obstarávanie (1) 
Oddelenie implementácie POO (1) 
Oddelenie implementácie projektov EŠIF (3) 
Oddelenie  komunikačné a marketingu (3)  
 

 
  
  
  
  

Oddelenie testovaní na 
základných školách (5) 

Národná agentúra programu Erasmus+ pre 
mládež a šport (15) 
Riaditeľ (1) 
Odborní zamestnanci (14) 

Oddelenie vyhodnocovania a 
analýz meraní (4) 

Oddelenie medzinárodných 
meraní (6) 

Odd. výskumu a zahraničnej 
spolupráce (4) 
  
  

Útvar kurikula  
Vedúci útvaru a zástupca 
riaditeľa odboru (1) 
  
  

Útvar inklúzie a národnostných 
menšín   
Vedúci útvaru a zástupca 
riaditeľa odboru (1) 
  
  

KP v Žiline (16) 

KP v Banskej Bystrici (21) 

KP v Prešove (28) 

KP v Košiciach (20) 

Pracovisko v Komárne (7) 

Národné projekty 

ŠR+EŠIF+POO  (10+ 120+98) 
Projektový manažér (10) 
POP I. (23) 
POP II. (57) 
Teachers (23) 
PIAAC (17) 
POO (98) 


