
 

 

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky vyhlasuje 

vonkajšie výberové konanie - 22/2018 

podľa § 40 ods. 3 písm. b) zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe o zmene a doplnení  

niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)  

na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta v služobnom úrade  

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky  

so sídlom v Bratislave: 

Názov a sídlo služobného úradu: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

     Hraničná 12, 820 07 Bratislava 

Druh výberu: zo štátnych zamestnancov všetkých služobných úradov a občanov podľa § 2 

zákona o štátnej službe, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby 

Obsadzovaná funkcia: hlavný štátny radca 

Organizačný útvar: kancelária úradu, oddelenie certifikácie a IT podpory 

Stručný opis činnosti:  

- budovanie bezpečnostnej politiky úradu; 

- zabezpečovanie agendy ochrany osobných údajov podľa predpisov o ochrane osobných 

údajov;  

- kontrola dodržiavania informačnej bezpečnosti na úrade a koordinácia systému riadenia 

informačnej bezpečnosti; 

- overovanie a hodnotenie  súladu praktického stavu informačnej bezpečnosti na úrade s 

cieľmi definovanými v bezpečnostných smerniciach; 

- príprava podkladových materiálov k výročným správam o stave informačnej 

bezpečnosti ministerstva;  

- zabezpečovanie informačnej bezpečnosti v projektovom riadení nových informačných 

systémov; 

- vykonávanie úloh vyplývajúcich úradu z členstva  Slovenskej republiky v Európskej 

únii, spolupráca pri vypracovávaní návrhov stanovísk, pozícií a inštrukcií Slovenskej 

republiky pre rokovania relevantných výborov, pracovných skupín a expertných skupín 

v rámci Slovenskej republiky; 

- koordinácia a vykonávanie náročných prác súvisiacich s prevádzkou a údržbou 

užívateľských informačných systémov na úrade; 

- riešenie konkrétnych úloh časti štátneho informačného systému v počítačových 

prostrediach; 

- riadenie a koordinácia procesov užívateľskej podpory projektov elektronických služieb;  

- riadenie, rozhodovanie, kontrola a zodpovednosť za činnosť IT podpory; 

- zúčastňovanie na tvorbe zásad koncepčnej, metodickej a normotvornej činnosti v oblasti 

informačných systémov; 

- spolupráca pri implementácii projektov zavádzajúcich nové informačné systémy na 

úrade spolufinancovaných zo zdrojov EÚ a iných zahraničných zdrojov; 

- zodpovednosť za riadenie IT projektov alebo ich častí;  

- koordinácia činností spojených s realizáciou projektov; 

- komunikácia medzi riadiacimi, administratívnymi a odbornými kapacitami projektu; 



 

 

- podporné činnosti pre riadenie projektu vo vzťahu k administrácii projektu, podpornej 

dokumentácii projektu; 

- práca so systémami projektového, finančného riadenia/priebežná aktualizácia údajov, 

konkrétne ITMS a MetaIS; 

- priebežná aktualizácia údajov v Centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy.    

Druh štátnej služby: stála štátna služba   

Odbor štátnej služby: 1.05 – Informatika (sociálno-ekonomické informácie, štátny 

informačný systém) 

Počet obsadzovaných miest: 1 

Predpoklady na prijatie do štátnej služby: 
- vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov, 

- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 

- ovládanie štátneho jazyka, 

- bezúhonnosť, 

- splnenie kvalifikačných predpokladov 

 

Požiadavky na prijatie do štátnej služby: 

 

- vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami pre stupeň  

 utajenia „Vyhradené“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované  

 miesto; 

-  vyžaduje sa znalosť anglického jazyka na požadovanej úrovni C1 – Úroveň  

            pokročilá; 

- vyžaduje sa prax v oblasti informačnej bezpečnosti alebo informačných technológií   

            najmenej 3 roky; 

-  znalosť zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov; 

- znalosť  výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 o štandardoch 

pre informačné systémy verejnej správy;  

-  znalosť Ústavy Slovenskej republiky; 

-   znalosť zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení  

 niektorých zákonov;  

- znalosť všeobecného nariadenia o ochrane údajov;  

- znalosť práce s PC (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, iné 

aplikácie, internet – email, www);  

- znalosť v oblasti zabezpečenia informačno-technickej podpory v ticketovom systéme 

pre užívateľov a web klientov;  

- znalosť SQL a základov;  

-  odborné zručnosti, práca s informáciami, efektívne riešenie úloh;  

-  samostatné riešenie úloh v požadovanej oblasti;  

-  spoľahlivosť, schopnosť pracovať v tíme;  

-  zodpovedný prístup k práci;  

-  komunikatívnosť, verbálny prejav a flexibilita;  

- vodičský preukaz skupiny „B“ – aktívny vodič podmienkou; 

- znalosť noriem ISO 27000, PCI, DSS;  

-  znalosť a praktické skúsenosti v oblasti elektronických služieb,  informačných 

technológií, vývoja a implementácie bezpečnostných technológií a systémov; 



 

 

-  skúsenosti s rôznymi technologickými platformami a prevádzkovými prostrediam a 

znalosti budovania a riadenia technologickej architektúry;  

-  prehľad o audítorských postupoch podľa medzinárodných noriem a štandardov (ISO 

27002:2013);   

-   overovanie nastavenia bezpečnosti sieťových nastavení a aktívnych sieťových prvkov. 

Zoznam požadovaných dokladov a listín : 

a) žiadosť o zaradenie do výberového konania, 

b) vysvedčenie, diplom alebo iný rovnocenný doklad o dosiahnutí príslušného vzdelania alebo 

kópiu týchto dokladov; občan iného členského štátu Európskej únie, občan štátu, ktorý je 

zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a občan Švajčiarskej 

konfederácie, pripojí k predloženému dokladu o dosiahnutom vzdelaní aj jeho platnú 

nostrifikáciu,  

c) profesijný štruktúrovaný životopis,  

d) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace prípadne čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,  

e) čestné vyhlásenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky alebo o občianstve iného 

členského štátu Európskej únie, občianstve štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o 

Európskom hospodárskom priestore a občianstve Švajčiarskej konfederácie, ak to 

nevylučuje osobitný predpis,  

f) čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,  

g) čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby, prípadne 

potvrdenie príslušného lekára o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby,  

h) čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,  

i) čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, v diplome a 

v životopise. 

Do výberového konania budú zaradení len tí uchádzači, ktorí spĺňajú požadované predpoklady 

na vykonávanie štátnej služby a zaslali v určenom termíne žiadosť o zaradenie do výberového 

konania a všetky požadované doklady a listiny. 

Uchádzač, ktorý zaslal žiadosť s požadovanými dokladmi a listinami elektronickými 

prostriedkami, je povinný doručiť žiadosť s požadovanými dokladmi aj v listinnej podobe 

najneskôr v deň konania výberového konania pred jeho uskutočnením. 

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania: najneskôr do 19. júla 2018. 

Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke, dátum podania v podateľni služobného 

úradu alebo dátum doručenia žiadosti elektronickými prostriedkami. 

Podanie žiadosti: v elektronickej podobe  prostredníctvom registra výberových konaní na 

ústrednom portáli alebo v listinnej podobe poštovou prepravou na adresu Úrad na ochranu 

osobných údajov Slovenskej republiky, Kancelária úradu, Hraničná 12, 820 07 Bratislava alebo 

v listinnej podobe osobne v podateľni Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej 

republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.  

 

Na obálke a v žiadosti je potrebné uviesť číslo výberového konania: VK 22/2018 

 

Kontaktná osoba: Ing. Edita Petrušková  Telefón: 02/323 132 30 


