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Odborný pracovník medzinárodného projektu EODOPEN (eBooks-On-
Demand-Network Opening Publications for European Netizens) 
 
Centrum vedecko-technických informácií SR 
 

Termín nástupu: Dohodou 
 
Druh pracovného pomeru: TPP 

      
Ponúkaný plat (brutto): od 1100 € v závislosti od definovaných špecifických kritérií 
(kvalifikačné predpoklady, dĺžka praxe, vedomosti, zručnosti, kompetencie) podľa 
Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 
verejnom záujme v platnom znení. 

 
Informácie o pracovnom mieste 
Realizácia aktivít súsiacich s realizáciou medzinárodného projektu EODOPEN: 
 
 - aktívna komunikácia s cieľovými skupinami (študenti, vedeckí pracovníci, 
  odborná verejnosť) a akvizícia nových záujemcov o službu, 
 - organizácia podujatí, školení a workshopov, 
 - projektový marketing (príprava tlačových správ, prezentácia výsledkov  
  projektu, propagácia zapojených pracovísk), 
 - spolupráca na tvorbe metodických a koncepčných materiálov v oblastiach 
  vysporiadania sa s autorskými právami a špecifikáciou vhodných formátov 
  pre e-knihy, 
 - spolupráca na vývoji európskeho softvérového nástroja – sprievodcu na  
  vysporiadanie sa s autorskými právami slovesných diel, 
 - spolupráca na spustení spoločného európskeho portálu e-kníh, 
 - zverejňovanie výstupov projektu (e-kníh) na spoločnom projektovom  
  portáli, 
 - iné činnosti spojené s realizáciou projektu. 
 
Odborné predpoklady a zručnosti 
 
 - prehľad v autorskom zákone v spojitosti so slovesnými dieľami (osirelé  
  dielo, obchodne nedostupné dielo, voľné dieľo, licencie), 

 - orientácia v problematike digitalizácie textových dokumentov (skenovanie, 
  post-processing, sprístupnenie a formáty), 
 - skúsenosti s participáciou na národných a medzinárodných projektoch sú 
  výhodou, 
 - aktívna účasť na medzinárodných projektových stretnutiach, 

 
Požiadavky na uchádzača  
 
 Požadované vzdelanie:  
 Vysokoškolské II. stupňa 
 
  
 
 Jazykové znalosti: 



 

 Aktívna znalosť anglického jazyka (schopnosť písomnej i ústnej komunikácie) –
 nutná podmienka. 
 
 Počítačové znalosti: 
 Microsoft Word – pokročilý 
 Microsoft Excel – pokročilý. 
 Microsoft Powerpoint – pokročilý 
 Microsoft Outlook – pokročilý 
 
 Pozícia vhodná pre absolventa : áno 
 
 Osobnostné predpoklady :  
  
  - schopnosť analyticky riešiť projektové úlohy, 
  - komunikačné a prezentačné schopnosti, 
  - samostatnosť a proaktívnosť v plnení pracovných úloh, 
  - schopnosť pracovať v tíme, 
  - osvojenie si súvisiacej problematiky a schopnosť podielať sa na  
   inovatívnych riešeniach. 
 

Zamestnanecké výhody : 
 

  -  možnosť odborného rastu a vzdelávania, 
  - príjemné pracovné prostredie, 
  - 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce, 
  - možnosť príspevku do DSS, 
  - firemné akcie (športové, spoločenské), 
.  - zvýhodnené vstupy na športoviská v rámci celej SR, 
  - pružná pracovná doba. 
 
Miesto výkonu práce: 
Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava 

 
Informácie o výberovom konaní 
Uchádzači sú povinní do 30.08. 2020 na emailovú adresu tomas.fiala@cvtisr.sk 
zaslať motivačný list a súhlas so spracovaním osobných údajov pre účel 
výberového  konania. 
 
Vybraní uchádzači budú pozvaní na výberové konanie, ktoré sa uskutoční 
v termíne od 31.08. 2020. 
 
Adresa spoločnosti 
Centrum vedecko-technických informácií SR 
Lamačská cesta 8/A  
811 04 Bratislava 
 
Kontakt 
Mgr.Tomáš Fiala, e-mail: tomas.fiala@cvtisr.sk 
 
Viac informácií o projekte EODOPEN nájdete na : https://www.cvtisr.sk/eodopen 
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