
Pozícia: IT programátor, správca databáz, lektor 

Termín nástupu: 01.06.2023 

Druh pracovného pomeru:  plný úväzok/čiastočný úväzok 

Ponúkaný plat (brutto): od 1 200 € v závislosti od praxe, 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, právomoci a zodpovednosti 

 správa databázových systémov 

 správa/údržba/úprava softvérových aplikácií 

 vývoj web aplikácií 

 systémová podpora používateľom 

 zálohovanie a obnovovanie databáz 

 lektorská činnosť 

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním 

 vzdelanie vysokoškolské I/ II. stupňa  

 pedagogické vzdelanie je výhodou 

Vyžadované znalosti 

Počítačové znalosti 

 programovanie v PHP 

 znalosť jazyka MySQL 

 MS Office – pokročilý 

Jazykové znalosti: 

 ovládanie anglického jazyka je výhodou 

Osobné schopnosti a ďalšie zručnosti: 

 schopnosť riešiť problémy 

 analytické myslenie 

 samostatnosť 

 schopnosť pracovať v tíme 

 ochota vzdelávať sa 

 zodpovednosť 

 

Zamestnanecké výhody : 

 možnosť odborného rastu a vzdelávania 

 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce 

 možnosť príspevku do DSS 

 firemné akcie (športové, spoločenské) 

 zvýhodnené vstupy na športoviská v rámci celej SR 

 pružná pracovná doba / práca z domu 

 

Stručná charakteristika spoločnosti 

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je národným informačným centrom v oblasti 

výskumu, vývoja inovácií a vzdelávania. Okrem iného v rámci svojej činnosti zabezpečuje budovanie, 



prevádzku a rozvoj komplexnej IKT infraštruktúry pre výskum a vývoj celoslovenského významu. CVTI 

SR implementuje viacero národných a medzinárodných projektov zameraných na výskum, inovácie a 

vzdelávanie. 

Viac informácií na www.cvtisr.sk 

Miesto výkonu práce  

Centrum vedecko-technických informácií SR, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava  

Informácie o výberovom konaní  

Uchádzači zašlú do 15.04.2023 na emailovú adresu zuzana.onderikova@cvtisr.sk životopis a súhlas 

so spracovaním osobných údajov pre účel výberového konania.  

Vybraní uchádzači budú pozvaní na výberové konanie, ktoré sa uskutoční v termíne od 1.05.2023. 

Adresa spoločnosti  

Centrum vedecko-technických informácií SR Lamačská cesta 8/A 811 04 Bratislava 

Kontakt  

ing. Zuzana Onderiková, zuzana.onderikova@cvtisr.sk  

mailto:zuzana.onderikova@cvtisr.sk
mailto:zuzana.onderikova@cvtisr.sk

