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Pozícia: Odborný pracovník podpory aplikačného softvéru   
 

Centrum vedecko-technických informácií SR 

 

Termín nástupu: 1.7.2020, resp. dohodou 

 

Druh pracovného pomeru: plný úväzok na dobu určitú do 30.6.2023 

 

Ponúkaný plat (brutto): od 1200 € v závislosti od definovaných špecifických kritérií 

(kvalifikačné predpoklady, dĺžka praxe, vedomosti, zručnosti, kompetencie) 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  

 

Hľadáme kolegu/kolegyňu, ktorý by sa stal súčasťou tímu pre analýzu podmienok a vytvorenie 

unikátneho systému pre evidenciu a manažment vedecko-výskumných projektov akademických 

inštitúcií a výskumných ústavov na Slovensku za účelom podpory transferu technológií na 

Slovensku. 

 

Predpokladaná pracovná náplň nového člena tímu: 

- analyzovanie procesov životného cyklu projektov v prostredí akademických inštitúcií, 

SAV a výskumných ústavov 

- vypracovanie štúdie na základe výsledkov analýzy procesov životného cyklu projektov  

- špecifikácia a príprava podkladov pre verejné obstarávania  

- participácia na implementačných procesov a následnej prevádzke systému pre evidenciu 

vedecko-výskumných projektov  

- komunikácia s expertmi a partnermi za účelom analýzy procesov životného cyklu 

projektov, prípravy štúdie, podporných materiálov pre verejné obstarávania,  

implementácie a prevádzky  

- školenia a prednášky pre vedeckých pracovníkov a širokú verejnosť  

- správa a údržba aplikačných systémov v CVTI SR (MATLAB, COMSOL, SAS a iné)  

 

Od odborného pracovníka sa očakáva aktívny prístup k analýze procesov životného cyklu 

vedecko-výskumných projektov v prostredí akademických inštitúcií, SAV a výskumných ústavov. 

Odborný pracovník vykonáva rôznorodé činnosti – od osobného stretávania sa s vedeckými 

pracovníkmi na ich pracoviskách, cez vykonávanie prieskumov procesov aj v zahraničí, 

vypracovanie prezentačných materiálov o jednotlivých výsledkoch až po navrhovanie funkcionalít 

pripravovaného systému evidencie vedecko-výskumných projektov v oblasti transferu technológií, 

prednáškovú a publikačnú činnosť a iné. Predpokladá sa aj zapojenie odborného pracovníka do 

prevádzkových činností aplikačných systémov v CVTI SR implementovaných najmä v prostredí 

Dátového centra pre výskum a vývoj (DC VaV).  

- Súčasťou pracovnej náplne je vykonávanie činností spojených s implementáciou 

národného projektu „Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na 

Slovensku – NITT SK II“ spolufinancovaného zo Štrukturálnych fondov EÚ. 

 

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním  

vysokoškolské II. stupňa 

vysokoškolské III. stupňa 

 



 

Zameranie 
Technické smery, IT 

 

Jazykové znalosti 

Anglický jazyk - aktívne slovom aj písmom (B1). 

Znalosť ďalších jazykov vítaná. 

 

Počítačové znalosti – používateľ  

Microsoft Windows – pokročilý 

Microsoft Word – pokročilý  

Microsoft Excel – pokročilý  

Microsoft Outlook – pokročilý 

Microsoft Power Point – pokročilý  

 

Počet rokov praxe  

Pozícia je vhodná pre absolventa  

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti  

Prehľad o slovenskom systéme výskumu a vývoja. 

Analytické myslenie, dôslednosť, presnosť a samostatnosť, iniciatívne a proaktívne plnenie úloh. 

Vynikajúce komunikačné schopnosti (písomný prejav, verbálny prejav, komunikácia s klientami). 

Poznatky z oblasti IT projektového riadenia výhodou. Všeobecný prehľad v inovatívnych 

technológiách a záujem o technologický rozvoj výhodou.  

 

Vhodný kandidát by sa mal tiež vyznačovať: 

- schopnosťou efektívne motivovať a zodpovedne viesť svoj tím k požadovaným výsledkom, 

- analytickým, logickým a technickým myslením, 

- samostatnosťou, spoľahlivosťou a zameraním sa na detail, 

- systematickým prístupom k práci a schopnosťou orientovať sa v procesoch a tvoriť ich, 

- vytrvalosťou, dôslednosťou a vysokou kvalitou odvedenej práce, 

- dobrými prezentačnými schopnosťami, 

- tímovým duchom a otvorenou komunikáciou, 

- flexibilitou a vysokým pracovným nasadením.  

Vodičský preukaz skupiny B (aktívny vodič) 

Zamestnanecké výhody, benefity  

Príležitosti pre odborný rast, interné a externé školenia, kontinuálne vzdelávanie  

Pružná pracovná doba 

Až deväť týždňov dovolenky (v závislosti od celkovej odpracovanej doby a pracovného zaradenia)  

Firemné akcie (športové, spoločenské)  

Zvýhodnené vstupy na športoviská v rámci celej SR 

Možnosť dlhodobého pôsobenia v perspektívnej oblasti inovácií a transferu technológií 

podporovanej v rámci viacerých štátnych politík v stabilne fungujúcej verejnej inštitúcii.  

 

Informácie o výberovom konaní 

Žiadosť o prijatie do zamestnania (motivačný list) v slovenskom jazyku je potrebné zaslať spolu 

s podpísaným profesijným životopisom, ktorého súčasťou budú aj referencie na predchádzajúce 

pôsobenie. Povinné prílohy : 

1. motivačný list,  

2. profesijný životopis vo formáte Europas (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené 

vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR).  



 

K žiadosti je potrebné pripojiť súhlas so spracovaním osobných údajov pre účel výberového 

konania. Uvedenú žiadosť spolu s jej povinnými prílohami zašlite emailom na adresu: 

juraj.noge@cvtisr.sk. 

 

Vážime si Vaše vzdelanie a skúsenosti, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového 

konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov a ďalších podkladov). 

Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou 

zapojenia sa do druhého kola výberu. V prípade, ak sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca 

od termínu uzávierky pracovnej ponuky, dali sme prednosť iným kandidátom.  

 

Dobu trvania pracovného úväzku je možné predlžovať v závislosti od úspešnosti CVTI SR 

pri uchádzaní sa o projekty EŠIF v programovom období 2021 – 2027. 

 

 

 
 

 

 


