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VYHLÁSENIE VÝBEROVÉHO KONANIA 

 

Názov a sídlo úradu:   Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu,  

Štefánikova 15, 811 05 Bratislava 

 

INFORMÁCIE O OBSADZOVANOM PRACOVNOM MIESTE 

 

Identifikátor výberového konania: VK/2018/5/CSIRT 

Obsadzovaná funkcia:     technická podpora CSIRT  

Počet obsadzovaných miest:  1 

Organizačný útvar:   Vládna jednotka CSIRT – technické oddelenie  

Pravidelné miesto výkonu:  Budova DataCentrum na adrese: Cintorínska 5, 814 88 Bratislava 

Stručný opis činností obsadzovaného pracovného miesta:  

- správa / konfigurácia a zabezpečenie pracovných staníc a serverov, 

- testovanie bezpečnostných opatrení, 

- manažment licencií, 

- manažment hardware, 

- správa a úprava podporných IS, 

- správa a hardening sieťovej infraštruktúry, 

- správa webovej stránky, 

- podporné činnosti pre zabezpečenie spôsobilostí CSIRT.SK. 

 

PROFIL UCHÁDZAČA 

- vek najmenej 18 rokov, 

- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 

- bezúhonnosť, 

- ovládanie štátneho jazyka. 

 

KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY 

 

- vzdelanie: úplné stredné vzdelanie 



POŽIADAVKY 

- Vyžaduje sa zdravotná spôsobilosť: Nie 

- Vyžaduje sa ovládanie cudzieho jazyka: Anglický, úroveň - B1 

- Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: Nie 

- Vyžaduje sa odborná prax: Nie 

- Ďalšie požiadavky: 

o rámcový prehľad v oblasti informačnej bezpečnosti, 

o Windows používateľ – pokročilý alebo Linux používateľ – pokročilý, 

o Windows administrátor – základy alebo Linux administrátor – základy, 

o prehľad v oblasti prevádzky a riešenia problémov sieťových zariadení (routerov, switchov, 

firewallov a IDS/IPS) – výhodou, 

o znalosť hrozieb a zraniteľností informačných a komunikačných prostriedkov – výhodou, 

o znalosť antivírusových nástrojov, skriptovanie – výhodou.  

- Schopnosti a osobnostné vlastnosti:  zodpovednosť, spoľahlivosť, ochota sa učiť, orientácia  

na výsledok. 

 

ZOZNAM POŽADOVANÝCH DOKUMENTOV 

 

- profesijný štruktúrovaný životopis, 

- motivačný list, 

- kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (vysvedčenie, diplom alebo iný rovnocenný doklad);  

pri zahraničnom diplome aj rozhodnutie Ministerstva školstva Slovenskej republiky o uznaní zahraničného 

diplomu za rovnocenný diplom získaný po absolvovaní vysokoškolského vzdelania na území Slovenskej 

republiky,  

- kópia výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace, 

- kópia diplomu alebo vysvedčenia o vykonaní jazykovej skúšky príslušného vzdelávacieho zariadenia alebo 

kópia dokladu o štúdiu v zahraničí osvedčujúca ovládanie cudzieho jazyka, resp. čestné vyhlásenie  

o ovládaní cudzieho jazyka, ak sa požaduje znalosť cudzieho jazyka, 

- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise a priložených kópiách 

dokladov, 

- čestné vyhlásenie o občianstve Slovenskej republiky, 

- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, 

- čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka. 
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INFORMÁCIE O VÝBEROVOM KONANÍ 

 

Dátum vyhlásenia výberového konania: 25.05.2018 

Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi:  do 01.06.2018. Rozhodujúcim je dátum podania 

na poštovej pečiatke, resp. dátum zaslania elektronickými prostriedkami kontaktnej osobe.  

Spôsob podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: písomne alebo elektronickými prostriedkami  

(pri zaslaní žiadosti spolu s požadovanými dokladmi elektronickými prostriedkami je uchádzač povinný doručiť 

žiadosť spolu s požadovanými dokladmi úradu aj písomne, najneskôr v deň uskutočnenia výberového konania) 

na adresu:   Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Štefánikova 15, 811 05 Bratislava 

S označením na obálke a v žiadosti:    VK/2018/5/CSIRT 

Ďalšie informácie týkajúce sa výberového konania (kontaktná osoba):    

Titul, meno a priezvisko: Mgr. Monika Spišáková 

Telefónne číslo: 02 / 59278 454 

e-mail: monika.spisakova@csirt.sk 

 


