Europass
životopis
Osobné údaje
Priezvisko(á) / Meno(á) HERO Ján
Adresa(y)

BRATISLAVA (Slovensko)
Mobil

Telefón(y)
Fax(y)
E-mail(y)
Štátna(e) príslušnosť(ti)
Dátum narodenia
Pohlavie

Prax

Slovenská
08. januára 1960
Muž

Od-do

10/2021

Zamestnanie alebo
pracovné zaradenie
Hlavné činnosti a
zodpovednosť

Poverený zastupovaním generálneho riaditeľa sekcie národnostného a celoživotného vzdelávania
Riadiaci a odborná činnosť v oblasti rozvoja národnostného školstva a agendy celoživotného vzdelávania

Názov a adresa
zamestnávateľa

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromova 1,813 30 Bratislava

Druh práce alebo odvetvie
hospodárstv

Školstvo
07/2020-

Od-do

Odborný pracovník odboru rozvoja národnostného školstva
Vytváranie podmienok rozvoja rómskeho národnostného školstva

Zamestnanie alebo
pracovné zaradenie
Hlavné činnosti a
zodpovednosť
Názov a adresa
zamestnávateľa

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromova 1, 813 30 Bratislava

Druh práce alebo odvetvie
hospodárstva

Školstvo

Od-do
Zamestnanie alebo
pracovné zaradenie
Hlavné činnosti a
zodpovednosť
Názov a adresa
zamestnávateľa
Druh práce alebo odvetvie
hospodárstva

�2/2017 -06/2020
Poradca štátneho tajomníka

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromova 1, 813 30 Bratislava
Školstvo
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Od -do
Zamestnanie alebo
pracovné zaradenie
Názov a adresa
zamestnávateľa
Druh práce alebo odvetvie
hospodárstva

1999 - 2002
Vedúci oddelenia cirkevného a súkromného školstva
Ministerstvo školstvo SR
Stromova 1, Bratislava {Slovensko)
Školstvo

Od -do

1994 - 1999

Zamestnanie alebo
pracovné zaradenie

riaditeľ školy

Názov a adresa
zamestnávateľa
Druh práce alebo odvetvie
hospodárstva
Od -do
Zamestnanie alebo
pracovné zaradenie
Názov a adresa
zamestnávateľa
Druh práce alebo odvetvie
hospodárstva
Od -do
Zamestnanie alebo
pracovné zaradenie

Základná škola sv.Vincenta de Paul
Bachova 4, Bratislava (Slovensko)
Školstvo
1993 - 1994
riaditeľ odboru školstva na národnostne zmiešanom území
Ministerstvo školstvo SR
Hlboká 1, Bratislava (Slovensko)
Školstvo
1992 - 1993
referent

Hlavné činnosti
a zodpovednosť

výchova a vzdelávanie rómskych detí a mládeže, výchova a vzdelávanie nemeckej národnostnej menšiny - odbor
školstva na národnostne zmiešanom území

Názov a adresa
zamestnávateľa

Ministerstvo školstvo SR
Hlboká 1, Bratislava (Slovensko)

Druh práce alebo odvetvie
hospodárstva
Od -do
Zamestnanie alebo
pracovné zaradenie

Školstvo
1991 - 1992
referent

Hlavné činnosti
a zodpovednosť

výchova a vzdelávanie rómskych detí a mládeže v odbore školstva na národnostne zmiešanom území

Názov a adresa
zamestnávateľa

Ministerstvo školstvo SR
Hlboká 1, Bratislava (Slovensko)

Druh práce alebo odvetvie
hospodárstva
Od -do
Zamestnanie alebo
pracovné zaradenie
Názov a adresa
zamestnávateľa
Druh
· práce alebo odvetvie
hospodárstva
Od -do

Školstvo
1988- 1991
výskumný pracovník
Výskumný ústav energetický
Bajkalská, Bratislava (Slovensko)
Dodávka Elektriny, Plynu, Pary a Studeného Vzduchu
1984 - 1988
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Zamestnanie alebo
pracovné zaradenie
Názov a adresa
zamestnávateľa
Druh práce alebo odvetvie
hospodárstva

odborný pracovník
Západoslovenské energetické závody
Čulenova, Bratislava (Slovensko)
Dodávka Elektriny, Plynu, Pary A Studeného Vzduchu

Vzdelávanie a
príprava
Od - do
Názov získanej kvalifikácie
Hlavné predmety/
profesijné zručnosti
Názov a typ organizácie
poskytujúcej vzdelávanie a
prípravu
Od - do
Názov získanej kvalifikácie
Hlavné predmety/
profesijné zručnosti
Názov a typ organizácie
poskytujúcej vzdelávanie a
prípravu
Stupeň vzdelania v
národnej alebo
medzinárodnej klasifikácii
Od - do
Názov získanej kvalifikácie
Hlavné predmety /
profesijné zručnosti
Názov a typ organizácie
poskytujúcej vzdelávanie a
prípravu
Od - do
Názov získanej kvalifikácie
Hlavné predmety/
profesíjné zručností
Názov a typ organizácie
poskytujúcej vzdelávanie a
prípravu
Stupeň vzdelania v
národnej alebo
medzinárodnej klasifikácii
Od- do
Názov získanej kvalifikácie

2001 - 2001
odborník pre európsku spoluprácu
3 mesačný intenzívny kurz Európskej spolupráce a integrácie v anglickom jazyku - Program európskych štúdií
Academia lstropolitana Nova
Svätý Jur (Slovensko)
1999- 2001
učiteľ anglického jazyka na základných a stredných školách
Pedagogická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa Nitra
Nitra (Slovensko)
ISCED 5

1995 - 1998
riadiaci pracovník v školstve
Pedagogická fakulta - štúdium pre vedúcich pracovníkov v školstve
Universita lowa/Univerzita Komenského
lowa/Bratislava (USA/Slovensko)
1982 - 1983
učiteľ odborných predmetov
Pedagogické minimum - katedra humanitných vied
Technická Univerzita
BraHslva {Slovensko)
ISCED 5

1979 - 1984
Strojný inžinier - technik
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Strojnícka fakulta - Jadrové a energetické stroje a zariadenia

Hlavné predmety/
profesijné zručnosti
Názov a typ organizácie
poskytujúcej vzdelávanie a
prípravu

Technická univerzita
Bratislava (Slovensko)

Stupeň vzdelania v
národnej alebo
medzinárodnej klasifikácii

ISCED 5

1975 - 1975

Od - do

odborná maturita

Názov získanej kvalifikácie
Hlavné predmety /
profesijné zručnosti

strojárstvo

Názov a typ organizácie Stredná priemyselná škola strojnícka
poskytujúcej vzdelávanie a Zvolen (Slovensko)
prípravu
Stupeň vzdelania v
národnej alebo
medzinárodnej klasifikácii
Od-do

1

ISCED 3

1

1972 - 1975

Názov získanej kvalifikácie

základné vzdelanie

Názov a typ organizácie
poskytujúcej vzdelávanie a
prípravu

Základná škola

Stupeň vzdelania v
národnej alebo
medzinárodnej klasifikácii
Od- do

Šahy (Slovensko)
ISCED 2

1971 - 1972

Názov získanej kvalifikácie

základné vzdelanie

Názov a typ organizácie
poskytujúcej vzdelávanie a
prípravu

Základná škola

Stupeň vzdelania v
národnej alebo
medzinárodnej klasifikácii
Od-do

Plášťovce (Slovensko)
ISCED 2

1966 - 1971

Názov získanej kvalifikácie

základné vzdelanie

Názov a typ organizácie
poskytujúcej vzdelávanie a
prípravu

Základná škola

Stupeň vzdelania v
národnej alebo
medzinárodnej klasifikácii
Od - do
Názov získanej kvalifikácie
Hlavné predmety/
profesijné zručnosti
Názov a typ organizácie
poskytujúcej vzdelávanie a
prípravu

Medovarce (Slovensko)
ISCED 1

2000- 2001
odborník pre európsku integráciu
Fakulta manažment - Medzinárodná integrácia - 2 ročné štúdium
Univerzita Kamenského
Bratislava (Slovensko)
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Stupeň vzdelania v
národnej alebo
medzinárodnej klasifikácii
Od- do
Názov získanej kvalifikácie
Hlavné predmety/
profesijné zručnosti
Názov a typ organizácie
poskytujúcej vzdelávanie a
prípravu
Stupeň vzdelania v
národnej alebo
medzinárodnej klasifikácii

ISCED 4

2004- 2006
učiteľ rómskeho jazyka
Pilotný kurz pre prípravu učiteľov rómskeho jazyka
Štátny pedagogický ústav/Karlova univerzita
Bratislava/Praha (Slovensko/Česko)

ISCED4

Osobná spôsobilosť
Materinský(é) jazyk(y)

rómsky, slovenský

Ďalší(ie) jazyk(y)

Porozumenie

Počúvanie

Sebahodnotenie
Európska úroveň (j

rómčina

C2

Čítanie

+---

Písanie

Hovorenie

ústna interakcia

Samosta�ný ústny
preJav

ovládanie jazyka
ovládanie jazyka
ovládanie jazyka
ovládanie jazyka
ovládanie jazyka
C2 na najvyššej
C2 na najvyššej
na najvyššej
C2 na najvyššej
C1 na najvyššej
úrovni
úrovni
úrovni
úrovni
úrovni

slovenčina

1
-ovládanie jazyka
ovládanie jazyka
ovládanie jazyka
ovládanie jazyka- j ovládanie jazyka
C2 na �aj")'Ššej C2 na �ai"Yššej C2 na nai"Yššej C2 na �aj")'Ššej C2 na �ajvyššeJ
urovrn
urovrn
urovrn
urovrn
urovrn
.
____

angličtina

C1

nemčina

ruština

francúžština

-f-+-

úroveň stredne

C1

pokročilá

1

úroveň stredne
C1
pokročilá

úroveň stredne
pokročilá

C1

úroveň stredne
pokročilá

úroveň stredne

C1

pokročilá

82 úroveň pokročilá 82 úroveň pokročilá 82 úroveň pokročilá B2 úroveň pokročilá B2 úroveň pokročilá

1

B2 úcoveň pokročHá B2 úroveň pokročilá B2 úcoveň pokročHá B2 úroveň pokroč;lá • B2 úroveň pokročHä

-

I

1

A2 úroveň základná A2 úroveň základná A2 úroveň základná A2 úroveň základná A2 úroveň základná

(*) úroveň podla Spoločného európskeho refemnčného rámca (CEF)
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Sociálne zručnosti a
kompetencie

Organizačné zručnosti a
kompetencie

Schopnosť pracovať v tíme,
Dobrá schopnosť sa adaptovať sa na multikulturálne prostredie získané pracovnými skúsenosťami v odbore
školstva na národnostne zmiešanom území Ministerstva školstva a pracovnými skúsenosťami v zahraničí
vedenie (pracoval ako generálny riaditeľ sekcie Ministerstva školstva SR, riaditeľ odboru Ministerstva školstva,
vedúci oddelenia Ministerstva školstva, riaditeľ základne školy, riaditeľ Spojenej školy (ZŠ s MŠ, ZUŠ) a
Gymnázia
Dobré skúsenosti z riadenia tímu pri riešení čiastkovej úlohy Milénium - koncepcia výchovy a vzdelávania na roky
2000-2015

Technické zručnosti a
kompetencie
Počítačové zručnosti a
kompetencie
Ôalšie zručnosti a
kompetencie
Vodičský(é) preukaz(y)

Dobrá znalosť technických procesov jadrových a energetických strojov a zariadení ( pracoval som ako špecialista
pre turbíny, vedúci údržby tepelných vykurovacích sietí, výskumný pracovník pre diagnostikovanie porúch
horúcovodných tepelných sietí)
Dobrá znalosť nástrojov Microsoft Office(Word, Excel, Powerpoint), Macintosh
znalosť posunkovej reči (pracoval som ako dobrovoľný pracovník vo Zväze sluchovopostihnutých}
bezmotorové lietanie na vetroni(Kurz bezmotorového lietania na letisku Očová)
A1, B, 81, BE

Doplňujúce Publikácie
informácie 1. Milénium -Národný program výchovy a vzdelávania do roku 2015 na Slovensku, časť: Neštátne školstvo,
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, 2000

2. Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, MŠ SR, 2003
3. Koncepcia vyučovania nemeckého jazyka na báze materinského jazyka, MŠ SR, 1993
4. Projekt nultých ročníkov pre výchovu a vzdelávanie rómskych detí, MŠ SR, 1992
5. Kultúra školy, Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta -záverečná práca pilotného vzdelávania vedúcich
pedagogických zamestnancov, 1998
6. Neštátne školstvo v Slovenskej republike v kontexte európskej integrácie, Univerzita Komenského, Fakulta
manažmentu -záverečná písomná práca štvorsemestrálneho štúdia -Štúdium európskej integrácie, 2001
7. Jazyková politika -správa za Slovensko: časť: Rómsky jazyk, MŠ SR, Štátny pedagogický ústav, 2004
8. Pravidlá rómskeho pravopisu - spoluautor, Štátny pedagogický ústav, 2006
9. The role of the Rom ani language in the educational inclusion of Romani children and adolescents:
education in action. Some policy guidelines and a proposal - spoluautor, Rada Európy, 2019

plurilingual

Práca v odborných komisiach:
1. Člen Komisie pre výchovu a vzdelávanie - Výbor EU v Brusseli -2002-2003
2. Člen Subkomisie pre odborné vzdelávanie pri EÚ - Leonardo v Brusseli -2002-2003
3. Člen Subkomisie pre všeobecné vzdelávanie pri E -Socrates v Brusseli 1999 -2003
4. Člen expertnej skupiny pre Rómov a kočovníkov MG-S-ROM pri Rade Európy v štrasburgu 2001 - 2010
5. 1.podpredseda expertnej skupiny pre Rómov a kočovníkov MG-S-ROM pri Rade Európy v Štrasburgu 2006 2008
6. Člen poradného zboru ministra školstva SR pre výchovu a vzdelávanie rómskych žiakov, 2007 7. Predseda poradného zboru pre výchovu a vzdelávanie Splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity 2008 -2009
8. Člen expertnej komisie pre Rómov a kočovníkov CAHROM pri Rade Európy v štrasburgu 2011-2019
9. Podpredseda expertnej komisie pre Rómov a kočovníkov CAHROM pri Rade Európy v štrasburgu 2018-2019
10.Podpredseda expertnej komisie pre Rómov a kočovníkov ADI-ROM pri Rade Európy v Štrasburgu 2020 Strana 7 / 8 - Životopis
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11. Koordinátor za SR medzinárodného projektu QualiROM pre zvýšenie kvality vyučovania rómskeho jazyka
v Európe 2010-2013
12. Člen konzultačného tímu pre zlepšovanie kvality vyučovania rómskeho jazyka pri Európskom centre
moderných jazykov v Grazi (2013- )
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