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Pozícia: Vedúci oddelenia informačnej podpory transferu 

technológií 
 

Centrum vedecko-technických informácií SR 

 

Termín nástupu: ASAP 

 

Druh pracovného pomeru: plný úväzok na dobu určitú do 30.6.2023 

 

Ponúkaný plat (brutto): od 1600 € 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. Po 

skúšobnej dobe možné zvýšenie. 

 

Informácie o pracovnom mieste  

Náplň práce: 

Vedenie Oddelenia informačnej podpory transferu technológií CVTI SR (OIP TT), personálny rozvoj 

oddelenia. 

Odborne zabezpečuje realizáciu hlavnej činnosti oddelenia – vykonávanie rešeršných činností v oblasti 

predmetov priemyselného vlastníctva.  

Zvyšuje kvantitu a kvalitu rešeršných činností, koncepčne rieši zvyšovanie miery overovania 

pripravovaných projektov a dosahovaných výstupov vedecko-výskumných projektov na pôde verejných 

vedecko-výskumných inštitúcií SR, prezentuje služby oddelenia v prospech malých a stredných 

podnikov. 

Podieľa sa na zabezpečovaní zlepšovania legislatívneho prostredia pre realizáciu transferu technológií 

v SR. 

Organizačne zabezpečuje chod pracoviska PATLIB (študovňa špeciálnej literatúry - patenty, normy). 

Organizačne zabezpečuje úlohy v rámci mediálnej propagácie podujatí organizovaných oddelením 

v rámci Odboru TT CVTI SR a v rámci mediálnej propagácie transferu technológií, vedie samostatný tím 

zodpovedných odborných pracovníkov. 

Organizačne zabezpečuje realizáciu odborných a propagačných podujatí, vedie samostatný tím 

zodpovedných odborných pracovníkov. 

Organizačne zabezpečuje vydávanie odborného periodika Transfer Technológií Bulletin, vedie 

samostatný tím zodpovedných odborných pracovníkov. 

Spolupracuje so zástupcami centier transferu technológií verejných vedecko-výskumných inštitúcií SR. 

Plní pracovné úlohy vyplývajúce z členstva v medzinárodných organizáciách zameraných na ochranu 

duševného vlastníctva a transferu technológií, zastupuje CVTI SR v medzinárodných organizáciách 

a podieľa sa na zabezpečovaní využívania odborného potenciálu medzinárodných inštitúcií centrami 

transferu technológií v SR. 

Koordinácia činností so zodpovednými pozíciami CVTI SR. 

Podieľanie sa na riešení odborných projektových úloh. 

Spolupráca pri príprave projektových návrhov organizácie. 

Výkon práce v rámci implementácie národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu 

technológií na Slovensku II – NITT SK II. 

   

 

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním  

vysokoškolské II. stupňa 

vysokoškolské III. stupňa 

pozícia nie je vhodná pre absolventa 

 

Zameranie 

právo alebo technické vzdelanie, ekonómia, masmediálna komunikácia plus vzdelanie v oblasti 

duševného vlastníctva na úrovni Vzdelávacieho programu duševné vlastníctvo ÚPV SR. 



 

 

Počítačové znalosti – používateľ  

Microsoft Word – pokročilý  

Microsoft Excel – pokročilý  

Microsoft Outlook – pokročilý 

Microsoft Power Point – pokročilý 

Internet a sociálne siete - pokročilý 

 

 

Počet rokov praxe  

Minimálne 4 roky  

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti  

Skúsenosť s organizovaním práce v tíme a s vedením tímu spolupracovníkov. Schopnosť samostatnej 

práce a proaktívny prístup k zvereným pracovným úlohám. Vedenie pracovných tímov, organizácia práce 

v tíme – identifikácia, distribúcia, kontrola plnenia pracovných úloh. 

 

Zodpovednosť, samostatnosť, organizačné schopnosti, dôslednosť, komunikatívnosť, tvorivosť.  

 

Vodičský preukaz skupiny B 

 

Zamestnanecké výhody, benefity  

Príležitosti pre odborný rast, školenia  

Pružná pracovná doba  

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 zašlite spolu s podpísaným 

profesijným životopisom, ktorého súčasťou budú aj referencie na predchádzajúce pôsobenie, na adresu 

miroslav.kubis@cvtisr.sk.  

K žiadosti pripojte súhlas so spracovaním osobných údajov pre účel výberového konania.  

 

Na pohovor budú pozvaní len uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady. 

 

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

sa o projekty EŠIF v programovom období 2021 – 2027. 


