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Pozícia: Odborný pracovník – projektový manažér pre oblasť 

transferu technológií 
 

Inzerujúca spoločnosť: Centrum vedecko-technických informácií SR 

 

Termín nástupu: ASAP 

 

Druh pracovného pomeru: plný úväzok na dobu určitú do 30.6.2023 (možné predĺženie v prípade 

nových projektov) 

 

Miesto výkonu práce: Banská Bystrica (Úrad priemyselného vlastníctva SR) 

 

Ponúkaný plat (brutto): od 1.600 €, 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 pre zabezpečovanie podpory transferu technológií – identifikácia, ochrana 

a komercializácia duševného vlastníctva. Úloha sa rieši v rámci implementácie národného projektu EŠIF – 

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

Pracovná náplň: 

 Identifikácia  a prediagnistika inovačného potenciálu start-upov / spin-offov / spin-outov 

a podpora v procesoch registrácie práv duševného vlastníctva; 

 Spolupráca so štátnou správou pre oblasť priemyselného vlastníctva; 

 Organizácia spoločných podujatí a prezentácii akademického sektora, podnikateľských subjektov 

a štátu v oblasti využitia duševného vlastníctva a transferu technológií;  

 Organizácia a technické zabezpečovanie podujatí a prezentácii pre oblasť transferu technológií; 

 Monitoring oblastí a subjektov pre zapojenie sa do systému ochrany a komercializácie 

priemyselného vlastníctva; 

 Organizácia spolupráce akademických pracovísk venujúcich sa podpore duševného vlastníctva;  

 Podpora a poradenstvo pre komerčné využitie priemyselných práv. 

Pracovník sa bude podieľať na budovaní a prevádzke národnej systému pre podporu transferu technológií. 

 

Odborné predpoklady a zručnosti 

 Skúsenosti s projektovým manažmentom;  

 Skúsenosti v oblasti marketingu vítané; 

 Orientácia v problematike práv duševného/priemyselného vlastníctva a v oblasti transferu 

technológií výhodou. 

 

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním  

 Vysokoškolské II. stupňa 

 Vysokoškolské III. Stupňa 

 Pozícia nie je vhodná pre absolventa 

 

Zameranie 

 Technické/prírodné vzdelanie, právo, ekonómia 

 

  



 

 

 

 

Počítačové znalosti – používateľ  

 Microsoft Windows - pokročilý 

 Microsoft Outlook – pokročilý 

 Microsoft Office – pokročilý 

 Microsoft Access – výhodou 

 

Jazykové znalosti 

 Aktívna znalosť anglického jazyka minimálne na úrovni B1 

 Druhý jazyk výhodou 

 

Požadovaná prax  

Minimálne 5 rokov praxe v predmetnej, alebo príbuznej oblasti 

 

Osobnostné predpoklady 

 Komunikačné a prezentačné schopnosti; 

 Proaktívny, samostatný a spoľahlivý prístup k práci; 

 Analytické, logické a technické myslenie; 

 Schopnosť systematického prístupu k práci a schopnosťou orientovať sa v relevantných 

dokumentoch, procesoch a schopnosťou (spolu)tvoriť ich; 

 Tímový duch a otvorená komunikácia; 

 Flexibilita a vysoké pracovné nasadenie. 

 

Zamestnanecké výhody, benefity  

 Príjemné pracovné prostredie v dynamickom kolektíve; 

 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 a kontinuálne rozvíjajúcej 

sa verejnej inštitúcii.  

 

Informácie o výberovom konaní 

Žiadosť o zaradenie do výberového konania (motivačný list) v slovenskom jazyku zašlite spolu s 

podpísaným profesijným životopisom na adresu miroslav.kubis@cvtisr.sk. Termín na predkladanie 

žiadostí: 28. 02. 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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