
 

                 Centrum vedecko-technických informácií SR 

                Lamačská cesta 8/A, 840 05 Bratislava 
 

 

 

Pozícia: Odborná pracovníčka / pracovník – Sociologička / Sociológ 

pre oblasť medzinárodnej spolupráce vo vede, výskume a inováciách 
 

Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, 840 05 Bratislava 
 
Termín nástupu: dohodou 

 

Druh pracovného pomeru: plný úväzok, čiastočný úväzok 
 

Ponúkaný plat (brutto): od 1450 € 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  

Náplň práce: 

Tvorba sociologických štatistických výstupov, zber a interpretácia sociologických dát relevantných pre 

rodovú rovnosť z dotazníkových prieskumov inštitúcií vykonávajúcich výskum a inštitúcií financujúcich 
výskum. 

Príprava analýz z vyhodnotených kvantitatívnych údajov sociologických prieskumov realizovaných na 

úrovniach výskumnych inštitúcií zapojených v konzultačnej službe žiadateľom programu Horizont Európa 

s tvorbou plánov rodovej rovnosti.  
Koncepčná práca - tvorba podporných dokumentov, prehľadových výstupov a monitorovacích správ v 

oblasti medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce.  

Spracovanie odporúčaní a pripomienok k legislatívnym a programovým dokumentom v predmetnej oblasti. 
Odborná činnosť súvisiaca s riešením zadaní medzinárodných projektov, ako aj národných štrukturálnych 

projektov so zapojením CVTI SR v roli partnerskej resp. koordinujúcej inštitúcie.  

Zapojenie do tvorby a prípravy projektových návrhov organizácie v medzinárodných grantových schémach 
ako napr. Horizont Európa, Interreg, Erasmus +. 

Participácia v národnom štrukturálnom projekte: „Horizontálna podpora účasti SR v Európskom 

výskumnom priestore (SK4ERA)“. 

 
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním  

vysokoškolské II. stupňa 

vysokoškolské III. stupňa 
pozícia nie je vhodná pre absolventky/absolventov 

 

Zameranie 

- 

 

Počítačové znalosti – používateľ  

Microsoft Word – pokročilý  
Microsoft Excel – pokročilý  

Microsoft Outlook – pokročilý  

 

Počet rokov praxe  

Minimálne 2 roky  

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti  

Prax v oblasti relevantnej analytickej činnosti: spracovanie sociologických analytických dokumentov, 

navrhovanie riešení a odporúčaní smerom k externému prostrediu ako aj na inštitucionálnej úrovni, 



 

koncipovanie prognóz, resp. analýz perspektívneho vývoja, na vybraných úrovniach v súlade s potrebami 

a požiadavkami výskumných inštitúcií. 
Prehľad v problematike podpory vedy a výskumu v SR, ako aj na úrovni EÚ so zreteľom na sociologický 

kontext. 

Skúsenosti s európskou alebo medzinárodnou spoluprácou vo výskume a vývoji (skúsenosť s rámcovými 
programami EÚ pre výskum a vývoj alebo inými podobnými programami je vítaná). 

Zodpovednosť, orientácia na detail, samostatnosť. 

 

 

 

Zamestnanecké výhody  

Odborná a kariérna profilácia, semináre a školenia  
Pružná pracovná doba  

Inštitucionálne podujatia (pohybové, tvorivé, popularizačné, spoločenské)  

Zvýhodnené vstupy na športoviská v rámci celej SR  
 

Informácie o výberovom konaní 

Zasielanie žiadostí o prijatie do zamestnania, t. j. motivačných listov v slovenskom jazyku spolu s 
profesijnými životopismi (vo formáte Europass) na adresu: zuzana.stanakova@cvtisr.sk.  

 

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 31.12.2022. 
 

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

 
Na pohovor budú pozvaní/é len uchádzači/uchádzačky, ktorí/ktoré spĺňajú kvalifikačné predpoklady. 

V prípade pozvania na pracovný pohovor záujemkyňa/záujemca doplní relevantné dokumenty 

preukazujúce skúsenosti s tvorbou analytických a odborných dokumentov a uvedie, v akom rozsahu sa 
podieľal/a na tvorbe predmetných dokumentov. 

mailto:zuzana.stanakova@cvtisr.sk

