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Výber z uchádzačov na obsadenie voľného pracovného miesta 
 

 

Názov organizácie: 
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Štefánikova 15, 811 05 Bratislava 
Organizačný útvar: 
Špecializovaný útvar CSIRT.SK/oddelenie NIKI (Computer Security and Incident Response Team) 
Miesto výkonu práce: 
DataCentrum, Cintorínska 5, Bratislava 
 

 

Obsadzované pracovné miesto (2):             Systémový inžinier II. (odd. NIKI) 
 

Stručný opis pracovných činností: 
- sledovanie aktuálneho diania v oblasti IT bezpečnosti (nové zraniteľnosti, útoky, úniky dát a pod.) a 

šírenie týchto informácii v rámci verejnej správy a CSIRT komunity, 
- príjem, spracovanie a riešenie bezpečnostných počítačových incidentov, 
- prvostupňová analýza informácií o škodlivej aktivite, poskytovanie aktívnych a proaktívnych 

asistenčných činností pri riešení bezpečnostných počítačových incidentov 
- realizácia inštalácie operačných systémov serverov a administrácia operačných systémov, správa 

infraštruktúry (HW, SW),   
 

 

Požiadavky na uchádzača: 

Kvalifikačné predpoklady:     
- vysokoškolské vzdelanie I. stupňa. 
 

Osobitné kvalifikačné predpoklady: 
- nevyžadujú sa. 
 

Oprávnenie oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami: 
- výhľadovo potrebné.  
 

Požadované znalosti: 
- rámcový prehľad v oblasti informačnej bezpečnosti, 
- Windows používateľ – pokročilý alebo Linux používateľ – pokročilý, 
- Windows administrátor – základy alebo Linux administrátor – základy, 
- prehľad v oblasti prevádzky a riešenia problémov sieťových zariadení (routerov, switchov, 

firewallov a IDS/IPS) výhodou, 
- znalosť hrozieb a zraniteľností informačných a komunikačných prostriedkov – výhodou, 
- znalosť antivírusových nástrojov, skriptovanie  – výhodou. 
 

Jazykové znalosti: 
- slovenský jazyk – pokročilý, 
- anglický jazyk – pokročilý. 
 

Skúsenosti: 
- skúsenosť s riešením bezpečnostných incidentov – výhodou, 
- skúsenosti so správou a nasadením systémov – výhodou. 

 

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: 
- dobré komunikačné zručnosti, 
- analytické a technické myslenie, 
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- pozitívny prístup k zmenám a riešeniu problémov, 
- zodpovednosť, precíznosť, spoľahlivosť, flexibilita, 
- záujem vzdelávať sa v oblasti bezpečnosti IT a v oblastí hardvéru a počítačových sietí 
- schopnosť samostatne riešiť zadané úlohy, 
- schopnosť pracovať v tíme, 
- vek nad 18 rokov, 
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 
- bezúhonnosť. 

 

Požadované doklady: 
- písomná žiadosť o zaradenie do výberu na obsadenie pracovného miesta,   do predmetu žiadosti (e-

mailu) uviesť názov obsadzovaného pracovného miesta,   
- kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,  
- kópia diplomu alebo vysvedčenia o vykonaní jazykovej skúšky, resp. čestné vyhlásenie o ovládaní 

cudzieho jazyka, 
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,  
- profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením prehľadu doterajšej praxe v slovenskom jazyku (na 

pohovore doložiť dosiahnuté certifikáty, previerky),  
- motivačný list 
- čestné vyhlásenie o občianstve Slovenskej republiky, 
- čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka, 
- čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, 
- čestné vyhlásenie uchádzača o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, životopise, 

doklade o vzdelaní, prípadne iných doručených dokladoch, 
- písomný súhlas o tom, že služobný úrad môže spracúvať osobné údaje uchádzača na účely výberu do 

ukončenia výberu. 

Termín nástupu:  
- máj 2018,  prípadne dohodou. 
 

Ďalšie informácie týkajúce sa výberu: 

Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je do 4.4.2018: 
- rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke, resp. dátum zaslania elektronickými 

prostriedkami. 
 

Spôsob podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: 
- písomne spolu s požadovanými dokladmi na adresu: CSIRT.SK, DataCentrum, Cintorínska 5, 814 88 

Bratislava, s uvedením označenia v ľavej časti obálky „VÝBER“, 
- alebo elektronicky na adresu: lukas.hlavicka@csirt.gov.sk. Pri zaslaní žiadosti a životopisu  

elektronickými prostriedkami je uchádzač povinný doručiť ďalšie požadované doklady (originály) aj 

v písomnej forme riaditeľovi útvaru CSIRT.SK, najneskôr v deň konania výberu pred jeho začatím. 
 

Pre rýchlejšiu komunikáciu s uchádzačmi požadujeme v žiadosti uviesť telefonický, prípadne  aj e-

mailový kontakt. 
 

Ďalšie informácie týkajúce sa pracovného miesta: 

DataCentrum Bratislava, Cintorínska 5 
kontaktná osoba: Mgr. Lukáš Hlavička 
tel.: 02/59 278 572 
e-mail: lukas.hlavicka@csirt.gov.sk 
 


