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Pozícia: Odborný pracovník – Systémový a biznis analytik 
 

Centrum vedecko-technických informácií SR 

 

Termín nástupu: ASAP 

 

Druh pracovného pomeru: plný úväzok na dobu určitú do 30.6.2023 

 

Ponúkaný plat (brutto): 1900 €  

 

Informácie o pracovnom mieste  

 

Hľadáme pracovníka na pozíciu systémový a biznis analytik, ktorého úlohou bude zabezpečenie 

vytvorenia, nasadenia a prevádzky systému na evidenciu a správu vedecko výskumných projektov na 

pôde slovenských akademických inštitúcií. Úloha sa rieši v rámci implementácie národného projektu 

EŠIF - NITT SK II.  

 

Podmienky pre pracovnú pozíciu: 

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

skúsenosťami v oblasti projektov IT  

- skúsenosti s vývojom a riadením požiadaviek pri projektoch v oblasti vývoja softvéru počas 

celého životného cyklu vývoja softvéru  

- skúsenosti so štúdiami uskutočniteľnosti, štúdiami trhu (softvér) a/alebo s prípravou obchodných 

prípadov a pracovných plánov v oblasti IT  

- skúsenosti s používaním nástrojov na riadenie projektov, metodikami a osvedčenými postupmi  

- znalosť UML a CASE nástrojov   

- skúsenosti s biznis analýzami - schopnosť aplikovať biznis požiadavky do technickej špecifikácie 

 

 

Pracovník sa bude podieľať na vytvorení biznis analýz procesov a koordinovať činnosť tímu 

pozostávajúceho zo zamestnancov CVTI SR, externých analytikov a pracovníkov dodávateľa. 

   

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním  

vysokoškolské II. stupňa 

vysokoškolské III. Stupňa 

 

Zameranie 

počítačové vedy, počítačové inžinierstvo alebo ekvivalentné akademické kvalifikácie v oblasti riadenia, 

inžinierstva a/alebo informačných technológií  

 

Počítačové znalosti – používateľ  

Microsoft Windows - pokročilý 

Microsoft Outlook – pokročilý 

Microsoft Office – pokročilý 

 

Počet rokov praxe  

Minimálne 3 roky praxe v požadovanej oblasti 

 

  



 

Osobnostné predpoklady a zručnosti  

- koordinovanie projektov vývoja IKT systémov alebo ich častí podľa metodiky RUP (Rational 

Unified Process) s využitím iterácií výhodou 

- osvedčenia IIBA CCBA/CBAP, IREB CPRE alebo iné rovnocenné výhodou 

- skúsenosti s verejným obstarávaním a/alebo riadením zmlúv na poskytovanie služieb v oblasti IT 

výhodou 

- 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 a kontinuálne rozvíjajúcej sa 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. 
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