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Pozícia: Odborný pracovník vedeckej knižnice 

 
Centrum vedecko-technických informácií SR 
 

Termín nástupu: 01. 04. 2023 
 
Druh pracovného pomeru: TPP 

      
Ponúkaný plat (brutto): od 1200 € 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. 

 
Informácie o pracovnom mieste 
Realizácia aktivít súsiacich s agendou vedeckej knižnice CVTI SR : 
 

- monitoring aktuálnych projektových výziev 
- príprava národných a medzinárodných projektov 
- realizácia inovatívnych projektov v oblasti knižníc 
- práca zodpovedného redaktora medzinárodného vedeckého časopisu 
- aktívna prezentácia výsledkov práce a pravidelná publikačná činnosť 

 
Odborné predpoklady a zručnosti 
 

 - schopnosť realizovať zverenú agendu samostatne 
 - prax v pozicii zodpovedného redaktora medzinárodného časopisu 
 - prax v oblasti knižničnej a informačnej vedy 
 - skúsenosti s vedeckým publikovaním 
 - prax s karentovanými časopismi 
 - prax v scientometrii 

 
Požiadavky na uchádzača  
 
 Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním: 

Vysokoškolské II. stupňa (knižničná a informačná veda) 
 

 Jazykové znalosti: 
 Znalosť anglického jazyka (schopnosť písomnej i ústnej komunikácie). 
 
 Počítačové znalosti: 
 Microsoft Word – pokročilý 
 Microsoft Excel – pokročilý 
 Microsoft Powerpoint – pokročilý 
 Microsoft Outlook – pokročilý 
 
 Pozícia vhodná pre absolventa : nie 
 
 Osobnostné predpoklady :  
 

-      schopnosť analyticky riešiť úlohy, 
-      výborné komunikačné schopnosti, 



 

  - samostatnosť a proaktívnosť v plnení pracovných úloh, 
  - schopnosť pracovať v tíme, 
  - schopnosť dynamicky reagovať na zmeny. 
 

Zamestnanecké výhody : 
 

  -  možnosť odborného rastu a vzdelávania, 
  - príjemné pracovné prostredie, 
  - 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. 
 
Miesto výkonu práce: 
Bratislava 

 
Informácie o výberovom konaní 
Uchádzači sú povinní do 31. 03. 2023 na emailovú adresu tomas.fiala@cvtisr.sk 
zaslať životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov pre účel výberového 
konania. 
 
Vybraní uchádzači budú pozvaní na výberové konanie. 
 
Adresa spoločnosti 
Centrum vedecko-technických informácií SR 
Lamačská cesta 8/A  
840 05 Bratislava 
 
Kontakt 
Mgr.Tomáš Fiala, e-mail: tomas.fiala@cvtisr.sk 
vedúci odboru knižnično-informačných služieb 
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