
Informácie o pracovnom mieste – ANKETÁR / ANKETÁRKA 

Miesto práce  
Slovenská republika Bratislavský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj (Práca vyžaduje cestovanie)  

 

Druh pracovného pomeru  
dohoda o vykonaní práce 

Termín nástupu  
Ihneď 

Mzdové podmienky (brutto) 
8 €/hod.  
Od 20 € za zrealizovaný rozhovor a správne vyplnený elektronický dotazník s respondentom.  Výška 
Vašej odmeny je variabilná a závisí od výsledku zrealizovaného rozhovoru (od komplexnosti 
vyplneného dotazníka) v rozmedzí od 4€ do 48€ za kompletný rozhovor/dotazník. 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti 

 Hľadáme ambicióznych externých spolupracovníkov na spoluprácu pre Národný projekt 
PIAAC, ktorý mapuje a vyhodnocuje úrovne kompetencií dospelých vo veku 16 – 65 rokov na 
celom území SR.  

 Vašou hlavnou náplňou práce bude vykonávanie rozhovorov v domácnostiach formou 
osobného dopytovania cez tablet a zapisovanie odpovedí respondentov do elektronického 
dotazníka.  

 Rozhovory budete vykonávať v určených domácnostiach. 

 Opytovateľov/anketárov naberáme po celej Slovenskej republike, avšak rozhovory sa budú 
vykonávať v mieste bydliska opytovateľa/anketára alebo v jeho blízkosti, prípadne aj 
vo vzdialenejších lokalitách, podľa potreby a dohody.  

 Opytovateľ/anketár by mal mať v prvom rade dobré komunikačné zručnosti, príjemné 
vystupovanie a schopnosť získať si človeka na svoju stranu, spoľahlivosť a organizačné 
schopnosti, pozitívny vzťah k administratívnym činnostiam, dôslednosť a precíznosť.  

 Pre výkon Vašej práce Vám poskytneme služobný tablet a mobilný telefón s mesačným 
paušálom. 

 Realizácia rozhovorov bude prebiehať najneskôr do 15.8. 2021 od pondelka do soboty. Prácu 
si môžete prispôsobiť svojim časovým možnostiam.  

 Pred výkonom opytovateľskej/anketárskej činnosti budete zaškolený, prostredníctvom 
online platformy Zoom. Účasť na zaškolení je povinná.  

 Výsledky Vašej činnosti budú predstavovať podkladové dáta za Slovensko pre OECD program 
PIAAC (Medzinárodné hodnotenie kompetencií dospelých).  

 Viac informácií o projekte - https://www.nucem.sk/sk/merania/medzinarodne-
merania/piaac 

Zamestnanecké výhody, benefity 

- stabilná práca (na dobu určitú); 
- prácu, v ktorej ste pánom svojho času; 
- odmeňovanie v závislosti od výkonu práce - počtu vyplnených dotazníkov. 

Informácie o výberovom konaní 



Predpokladaný termín ukončenia výberového konania je najneskôr 30.06.2021. 
Výberové konanie sa realizuje priebežne. Pohovor, v rámci ktorého sa dozviete bližšie podrobnosti 
o práci, absolvujete online, prostredníctvom platformy Zoom.   

 

Zoznam požadovaných dokladov:  

 

1. vyplnený elektronický dotazník 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesCuALc6WAi5usxxvhHe-

S2N5xyT3r1zJkfold3mxKrga7kA/viewform 

 

2. životopis vo formáte Europass (https://europa.eu/europass/sk) zaslaný výhradne e-mailom 

na adresu: veronika.cisarova@nucem.sk 

 

Požiadavky na zamestnanca 

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním 

stredoškolské s maturitou 
vysokoškolské I. stupňa 
vysokoškolské II. stupňa 
vysokoškolské III. stupňa 

Ostatné znalosti 

Microsoft Word - pokročilý 
Microsoft Excel - pokročilý 

Osobnostné predpoklady a zručnosti 

Jazykové znalosti 
Slovenský jazyk 
Maďarský jazyk (nie je podmienkou, ale výhodou) 
Vodičský preukaz B (nie je podmienkou, ale výhodou) 
Počet rokov praxe 
1 rok skúsenosti s prieskumom trhu (nie ako respondent, ale ako opytovateľ/anketár, mystery 
shopper) 
 

Osobnostné predpoklady a zručnosti 
- vek nad 18 rokov 
- bezúhonnosť 
- asertívny typ komunikácie 
- zodpovednosť 
- seriózny prístup k práci 
- dôveryhodnosť 
- samostatnosť 
- flexibilita 
- aktívne používanie PC/tabletu/smartfónu a internetu 
- prístup k internetu je výhodou  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesCuALc6WAi5usxxvhHe-S2N5xyT3r1zJkfold3mxKrga7kA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesCuALc6WAi5usxxvhHe-S2N5xyT3r1zJkfold3mxKrga7kA/viewform
https://europa.eu/europass/sk


- vlastné auto: výhodou 
- možnosť cestovať mimo bydliska: výhodou 

Inzerujúca spoločnosť 

Stručná charakteristika spoločnosti 

Základným účelom činnosti ústavu je uskutočňovanie certifikovaných meraní vzdelávania, výskum a 
vývoj v oblasti merania a hodnotenia kvality vzdelávania, stavu a vývoja vzdelávania na celoštátnej 
úrovni a v medzinárodnom porovnaní, hodnotenie kvality výchovy a vzdelávania na základných a 
stredných školách na úrovni štátnych vzdelávacích programov, monitorovanie procesov vývoja 
výsledkov vzdelávania detí, mládeže a dospelých na celoštátnej úrovni a v medzinárodnom 
porovnaní. 

Počet zamestnancov 

50-99 zamestnancov 

Adresa spoločnosti 

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 
Žehrianska 9  
851 07 Bratislava 
 


