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Pozícia: Odborný pracovník – právnik pre oblasť transferu 

technológií 
 

Centrum vedecko-technických informácií SR 

 

Termín nástupu: ASAP 

 

Druh pracovného pomeru: plný úväzok na dobu určitú do 30.4.2022 (možné predĺženie v prípade nových 

projektov) 

 

Ponúkaný plat (brutto): od 1.600 € pri plnom úväzku 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  

 

Odborný pracovník - právnik, ktorý by sa stal súčasťou tímu v rámci implementácie národného projektu 

NITT SK II. Podieľal by sa na riešení právnych analýz a riešení v rámci implementácie národného 

projektu EŠIF – Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií (NITT SK II).. 

 

Podmienky pre pracovnú pozíciu: 

- dobrá znalosť metód a osvedčených postupov v oblasti právnych analýzy preukázaná praktickými 

skúsenosťami  

- skúsenosti s vývojom a riadením požiadaviek pri tvorbe právnych analýz 

- komplexný prehľad o legislatívnych požiadavkách v rámci vedecko-výskumných inštitúcií doma 

a v zahraničí výhodou  

- skúsenosti s právnymi analýzami - schopnosť aplikovať právne požiadavky do technickej 

špecifikácie  

 

Pracovník pôsobí v rámci národného systému podpory transferu technológií na Slovensku a 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 

právne analýzy v oblasti transferu technológií  

 

Počítačové znalosti – používateľ  

Microsoft Windows – pokročilý 

Microsof Word - pokročilý 

Microsoft Outlook – pokročilý 

Microsoft Office – pokročilý 

 

Počet rokov praxe  

Minimálne 2 roky praxe 

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti  

 schopnosť analyzovať a riešiť problémy  

 analytické schopnosti 

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



 

 

Zamestnanecké výhody, benefity  

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

 Pružná pracovná doba 

 37,5 hod. pracovný týždeň 

 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 zašlite spolu s podpísaným 

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

miroslav.kubis@cvtisr.sk. Termín na predkladanie žiadostí: 15.4.2021 

 

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

pozvaní len uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady. 
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