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PONUKA PRACOVNÉHO MIESTA  
Odborný pracovník -dátový kurátor v Odbore správy a prevádzky portálu výskumu a vývoja  
 
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je 
špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku 
interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a 
vzdelávanie. www.cvtisr.sk 
 
Popis pracovných činností:  

Administrácia portálu  
Práca s dátami v prostredí MS SQL a Excel  
Komunikácia s používateľmi portálu a dodávateľom SW  
Príprava technických podkladov a zadaní pre nové SW riešenia  
Riešenie projektov ŠF EÚ  

 
Požadované vzdelanie  

vysokoškolské I. stupňa / študent VŠ 
vysokoškolské II. stupňa  

 
Pozícia vhodná pre absolventa: nie 
 
Požadujeme:  

min. 3 roky praxe a skúsenosti s prácou v prostredí MS SQL sú podmienkou 
záujem o prácu s informačnými technológiami a dátami  
ochotu pracovať v tíme, komunikačné schopnosti  
spoľahlivosť, precíznosť, chuť a schopnosť sa učiť nové veci  

 
Jazykové znalosti:  

Anglický jazyk –pokročilý  
Počítačové znalosti:  

MS SQL – pokročilý, znalosť MS Office (Excel, Word, PowerPoint - pokročilý, Access - základy), HTML – základy, 
XML - základy  

 
Ponúkame:  

odborný rast,  
možnosť ďalšieho odborného vzdelávania, účasť na školeniach, seminároch a konferenciách,  
pružný pracovný čas, 
5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce,  
možnosť príspevku do III. dôchodkového piliera od zamestnávateľa,  
Multišport karta 

 
Druh pracovného pomeru: TPP 
Nástupný plat: od 1000 € brutto  podľa vzdelania a dĺžky praxe 
Termín nástupu: ASAP  
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 20.júl 2020.  
Od záujemcov požadujeme zaslanie profesijného životopisu (CV), súhlas so spracovaním osobných údajov pre účel 
výberového konania a motivačný list. Vybraných kandidátov pozveme na osobný pohovor. Nástup od 1.8.2020 resp.  
po dohode.  
 
Kontakt  
Ing. Danica Zendulková, vedúca Odboru správy a prevádzky portálu výskumu a vývoja  
E-mail: danica.zendulkova@cvtisr.sk, Tel.: 02/69253133 
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