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Ponuka pracovného miesta: 
 

Analytik  a  dátový kurátor vedecko-výskumných dát   
 

 

Miesto práce 

Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, 840 05 Bratislava  

Náplň práce a zodpovednosti v  nasledovných doménach: 

 Analýza a štatistika v doménach využitia Elektronických 

Informačných Zdrojov, Vedecko-Výskumných dát, hodnotení a iné 

 Spracovanie dát: čistenie, transformácie (ETL), získavanie a príprava 

dát,  príprava open data setov 

 Vytváranie výstupov: vytváranie statických a dynamických reportov a 

vizualizácií 

 Práca s : MDM, IBM COGNOS, IBM SPSS, JUPYTER NOTEBOOK a 

interným analytickým systémom 

 Práca s veľkými dátami (big data), spracovanie metadát 

 Programovanie : python a prípadne java, c/c++ 

 Komunikácia s partnermi (vlastníkmi dátových zdrojov) 

 

Základná zložka mzdy (brutto) 

Nástupný plat od 1500 € 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 v platnom znení. 
 

Termín nástupu 
ASAP 

Zamestnanecké výhody, benefity 

 pružná pracovná doba,  

 5 dní dovolenky navyše nad rámec zákonníka práce, 

 možnosti ďalšieho odborného rastu a osobného rozvoja, 

 možnosť spolupráce so zahraničnými expertmi, 

 účasť na seminároch a konferenciách, 

 inšpirujúca práca v modernej vedeckej knižnici, 

 zvýhodnené vstupy na športoviská v rámci celej SR. 

 

Druh pracovného pomeru 

Plný úväzok. 



 

 

Požiadavky na zamestnanca 

Požadované vzdelanie 
      

  Dosiahnuté vzdelanie: vysokoškolské min. III. stupňa. 
 

Znalosti 

Odborné 

 aktívna znalosť anglického jazyka slovom aj písmom, 

 Minimálne 2 roky praxe  jednej doméne ktorá je náplňou práce 

 Výhodou: Python, bigdata, sql, nosql, api, xml, json 

 

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti 

 spoľahlivosť a zodpovednosť, 

 komunikačné a prezentačné zručnosti, 

 schopnosť práce v tímu,  

 samostatnosť a iniciatívnosť,  

 chuť učiť sa nové veci. 

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti 

 

 
Výberové konanie 
Štruktúrovaný životopis s motivačným listom v slovenskom jazyku zašlite na kontaktnú 
emailovú adresu jozef.dzivak@cvtisr.sk do 15. 7. 2022. K žiadosti pripojte súhlas so 
spracovaním osobných údajov pre účel výberového konania v zmysle Zákona č. 18/2018 
Z. z. o ochrane osobných údajov. 

Kontakt: Ing. Jozef Dzivák 

Dátum zverejnenia: 15. 6. 2022 

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 14. 7. 2022 

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. 
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