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Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), sekcia Národné centrum pre 

popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT) hľadá: Kontaktné body pre národnú 

popularizačnú sieť. Kontaktné body budú pôsobiť v jednotlivých regiónoch Slovenskej republiky 

a budú poskytovať súčinnosť pri aktivitách súvisiacich s budovaním pozitívneho vnímania 

dôležitosti vedy a zvyšovaním povedomia o vede a technike prostredníctvom realizácie vybraných 

popularizačných aktivít NCP VaT. 

 

Popis pracovných činností: 

- poskytovať súčinnosť pri organizovaní popularizačno-odborných podujatí zastrešovaných 

CVTI SR v danom regióne, 

- zabezpečovať propagáciu realizovaných podujatí a aktivít v danom regióne, 

- poskytovať súčinnosť pri zabezpečovaní priestorov a personálu na vybrané podujatia, 

- podieľať sa na vytváraní databázy kontaktov, zabezpečovať rozosielanie pozvánok, ako aj 

komunikáciu a spoluprácu s externými partnermi a dodávateľmi, 

- zabezpečovať vyhľadávanie kontaktov a nadväzovať spoluprácu s relevantnými inštitúciami v 

regióne za účelom realizácie podujatí, 

- pripravovať popularizačné články pre portál Veda na dosah (www.vedanadosah.sk) o 

zaujímavom dianí v regióne, ako aj o zaujímavých témach z oblasti vedy a techniky, 

- zabezpečovať propagáciu a šírenie popularizačných článkov publikovaných redakciou Veda 

na dosah, 

- pripravovať návrhy na prednášajúcich pre pripravované podujatia, príp. zabezpečovať 

komunikáciu s týmito prednášajúcimi v danom regióne, 

- zabezpečovať podklady a podpornú dokumentáciu vrátane jednotlivých popularizačných 

výstupov z podujatí,  

- monitorovať zverený región za účelom získania prehľadu o realizovaných vedecko-

popularizačných, príp. odborných iniciatívach a podujatiach,  

- zabezpečovať podporu propagácie existujúcich popularizačných podujatí organizovaných 

NCP VaT pri CVTI SR, 

- spolupracovať a realizovať synergické aktivity so sieťou centier vedy (najmä v prípade 

Košického, Žilinského a Nitrianskeho kraja), 

- komunikovať a koordinovať aktivity s osobou zastrešujúcou popularizačnú sieť v CVTI SR, 

- ďalšie činnosti súvisiace so zabezpečovaním zverenej agendy a s realizáciou popularizačných 

aktivít v rámci projektu Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja – 

PopVaT II (kód ITMS: 313011T136). 

 

Pracovná pozícia vhodná pre absolventov: nie 

Požiadavky na uchádzača: 

- ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa  

- anglický jazyk – aktívne 

- práca na PC – MS Office, MS Outlook, MS Teams na užívateľskej úrovni 

http://www.cvtisr.sk/
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- organizačné schopnosti, samostatnosť, kreativita, flexibilita, ochota cestovať, 

komunikatívnosť 

Výhodou uchádzača je:  

- skúsenosť s organizáciou podujatí, marketingom a publikačnou činnosťou 

- záujem o dianie vo vede a technike  

- vodičské oprávnenie skupiny B 

Ponúkaný plat (brutto):  

Ponúkaný plat (v prípade plného úväzku) od 1 000 € brutto, 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 a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 

Druh pracovného pomeru: trvalý pracovný pomer (plný úväzok, skrátený úväzok), na dohodu 

 

Termín nástupu: marec / apríl 2021, prípadne dohodou  

 

Miesto výkonu práce: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, 

Trnavský kraj, Prešovský kraj, Žilinský kraj – podľa dohody  

 

Benefity: 

- príjemné pracovné prostredie a kolektív  

- flexibilný pracovný čas 

- 5 dní dovolenky navyše nad rámec Zákonníka práce 

- podpora odborného rastu a vzdelávania 

- možnosť príspevku na DDS 

- možnosť zakúpenia Multisport karty  

 

Svoje životopisy zasielajte na emailovú adresu marta.pavlikova1@cvtisr.sk do 28. 2. 2021 

 

K zaslanému životopisu pripojte aj súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v 

životopise za účelom výberového konania v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov. Zároveň uveďte preferovaný druh pracovného pomeru (trvalý pracovný 

pomer – plný úväzok, skrátený úväzok alebo dohoda o pracovnej činnosti) a preferované 

miesto výkonu práce (zvolený región – kraj SR).  

 

Predpokladaný termín začatia výberového konania: od 1. 3. 2021 – vybraní záujemcovia 

budú pozvaní na osobný pohovor. 

 

 

http://www.cvtisr.sk/
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Inzerujúca spoločnosť: 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 a vedeckou knižnicou Slovenskej republiky. 

Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych  výskumno-vývojových  centier  

a  národných  infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie. 

 

http://www.cvtisr.sk/

