
Pozícia: Manažér kybernetickej bezpečnosti 

Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská 8/A , 811 04  Bratislava  

Termín nástupu: 01.09.2020 

Druh pracovného pomeru:  čiastočný úväzok 30% (11,25 hod týždenne) 

Ponúkaný plat (brutto): od  600 € v závislosti od praxe, podľa zákona č. 553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení 

Informácie o pracovnom mieste 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti 

-  Koordinovanie zabezpečovania povinností organizácie vyplývajúcich so zákona o kybernetickej bezpečnosti  a zákona 

o informačných technológiách verejnej správy. 

- Predkladanie návrhov a informovanie štatutárneho orgánu organizácie v oblasti kybernetickej bezpečnosti. 

- Zabezpečovanie aplikácie bezpečnostných opatrení v systéme riadenia kybernetickej bezpečnosti, 

- Kontrola, posudzovanie a hodnotenie kybernetických rizík 

- Znalosť IT bezpečnosti na technickej a bezpečnostnej úrovni 

- Konzultácie a poradenstvo pri príprave a realizácii projektov v oblasti cyber security a ochrany informácií 

- Koordinácia tvorby dokumentácie, root-cause analýz a reportov ohľadne bezpečnostných rizík, vykonávanie opráv a 

navrhovanie, ako trvalo zlepšiť kybernetickú bezpečnosť (siete, aplikácie, internet...) 

- Zabezpečovanie komunikácie s NBÚ, hlásenie a riešenie kybernetických incidentov. 

 

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním 

vzdelanie vysokoškolské II. stupňa  

 

Osobitné požiadavky 

Splnenie znalostných štandardov na funkciu manažéra kybernetickej bezpečnosti podľa osobitného predpisu, napr. certifikát 

„Manažér KB“ 

Počet rokov praxe 

bez osobitných požiadaviek 

Osobnostné predpoklady a zručnosti 

- samostatnosť a zodpovedný prístup, 

- schopnosť konštruktívnej, samostatnej, ako aj tímovej práce, 

 

Zamestnanecké výhody, benefity 

Príležitosti pre odborný rast, školenia  

Pružná pracovná doba 

Firemné akcie (športové, spoločenské) 

Zvýhodnené vstupy na športoviská v rámci celej SR 

Informácie o výberovom konaní 

Žiadosť o prijatie do zamestnania v slovenskom jazyku zašlite do 20.8.2020 spolu s podpísaným profesijným životopisom 

bez fotografie na adresu iveta.turanska@cvtisr.sk. Na pohovor budú pozvaní len uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné 

predpoklady.   

Informácie o spracúvaní osobných údajov uchádzačov 

mailto:iveta.turanska@cvtisr.sk


   

Osobné údaje uchádzačov o zamestnanie, ktorí nám zašlú žiadosť a svoj profesijný životopis budeme spracúvať na účely 

výberového konania. Poskytnutie údajov uchádzača je nevyhnutné na účasť vo výberovom konaní. Osobné údaje uchádzačov 

v rozsahu údajov uvedených v životopise, motivačnom liste, iných zaslaných prílohách a ďalších údajov získaných na uvedený 

účel  v priebehu výberového konania (napr. pri osobnom pohovore) budeme spracúvať na tento účel po dobu do skončenia 

výberového konania. Spracúvanie údajov uchádzačov o zamestnanie na tento účel je nevyhnutné, aby sa na základe žiadosti 

dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (predzmluvné vzťahy). Bližšie informácie o 

podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov a Vašich právach nájdete v sekcii GDPR na našej webovej stránke 

www.cvtisr.sk. 

 


