
 

 
 

 

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA č. VK 1/2021 - CSIRT 

 

INFORMÁCIE O OBSADZOVANOM PRACOVNOM MIESTE 

 
 

NÁZOV A SÍDLO SLUŽOBNÉHO ÚRADU:  

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Štefánikova 15, 811 05  Bratislava 

 

OBSADZOVANÉ PRACOVNÉ MIESTO: 

Riaditeľ vládnej jednotky CSIRT 

 

VEDÚCI ZAMESTNANEC:  

X  Áno 

 Nie 

 

PRAVIDELNÉ  MIESTO VÝKONU PRÁCE:  

Budova DataCentrum, Cintorínska 5, 814 88  Bratislava 

 

STRUČNÝ OPIS ČINNOSTÍ: 

 riadenie, organizovanie zodpovednosť za činnosť a plnenie úloh vládnej jednotky CSIRT na 

strategickej, taktickej aj operatívnej úrovni v súlade so zákonom v súlade s relevantnými 

právnymi predpismi ako aj kontrolná činnosť voči podriadeným 

 koordinovanie systémových informačných činností, metodické usmerňovanie a projektové 

riadenie časti štátneho informačného systému a informačného systému s celoštátnou 

pôsobnosťou 

 tvorba koncepčných, metodických, analytických a hodnotiacich materiálov súvisiacich s 

činnosťou útvaru vládna jednotka CSIRT 

 riadenie a zodpovednosť za prípravu potrebnej dokumentácie a návrhov zmlúv, dohôd a 

memoránd súvisiacich s činnosťou útvaru vládna jednotka CSIRT 

 riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov spolu s gestormi a vlastníkmi 

informačných systémov verejnej správy 

 budovanie a rozširovanie povedomia verejnej správy vo vybraných oblastiach informačnej a 

kybernetickej bezpečnosti reprezentáciou vládnej jednotky CSIRT.SK 

 kooperácia s organizáciami a združeniami v oblasti kybernetickej bezpečnosti na národnej 

a medzinárodnej úrovni  

 riadenie včasnej detekcie hrozieb a incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe 

 riadenie vykonávania neinvazívnych bezpečnostných testov 

 



 

 
 

 

PROFIL UCHÁDZAČA 

 

PREDPOKLADY:  

 vek najmenej 18 rokov, 

 spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu 

 bezúhonnosť 

 ovládanie štátneho jazyka 

 

KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY 

 

VZDELANIE: 

 úplné stredné vzdelanie 

 vyššie odborné vzdelanie 

 vysokoškolské vzdelanie I. stupňa 

X vysokoškolské vzdelanie II. stupňa  

 alebo 

X  vysokoškolské vzdelanie III. Stupňa 

 

POŽIADAVKY 
 

 

VYŽADUJE SA ZDRAVOTNÁ SPÔSOBILOSŤ: 

 Áno 

X  Nie  
 

VYŽADUJE SA OVLÁDANIE CUDZIEHO JAZYKA:  

       X Áno 

 Nie 

Ak áno, uveďte, prosím, ktorý cudzí jazyk a požadovanú úroveň znalosti: 

Jazyk: anglický 

Úroveň:  

 A1    

 A2    

 B1    

X    B2 

 C1    

 C2  

 



 

 
 

 

 

Poznámka: 

Ovládanie anglického jazyka výhodou. V prípade, že uchádzač ovláda anglický jazyk, predloží kópiu 

diplomu alebo vysvedčenia o vykonaní jazykovej skúšky príslušného vzdelávacieho zariadenia alebo 

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

o ovládaní anglického jazyka a uvedenie úroveň ovládania. Časť osobného pohovoru môže byť 

vedená v anglickom jazyku. 

 

VYŽADUJE SA OPRÁVNENIE NA OBOZNAMOVANIE SA S UTAJOVANÝMI SKUTOČNOSŤAMI:  

X  Áno 

 Nie 

Ak áno, uveďte, prosím, stupeň utajenia: 

☐  Vyhradené 

☒  Dôverné 

☐  Tajné 

☐  Prísne tajné 

 

U úspešného uchádzača sa bude vyžadovať oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými 

skutočnosťami – stupeň utajenia „Dôverné“ podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných 

skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

VYŽADUJE SA ODBORNÁ PRAX: 

X  Áno 

 Nie  
 

Ak áno, uveďte, prosím, dĺžku praxe, prípadne aj oblasť: 

- 2 roky praxe v oblasti kybernetickej bezpečnosti, prípadne v jednotke CSIRT/CERT 
-  1 rok praxe v riadiacej funkcii 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ĎALŠIE POŽIADAVKY (POŽADOVANÉ ODBORNÉ VEDOMOSTI): 

 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 a procesu ich 

monitorovania a riešenia 

 znalosť antivírusových nástrojov, skriptovanie – výhodou 

 znalosť procesu riešenia kybernetických bezpečnostných incidentov a jeho riadenia 

 znalosť fungovania medzinárodnej komunity CSIRT, najmä TF-CSIRT a FIRST 

 znalosť relevantnej právnej úpravy, tzn. minimálne: 

 Zákon č.69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

 vyhláška NBÚ č.166/2018 Z. z. o podrobnostiach o technickom, 

technologickom a personálnom vybavení jednotky pre riešenie 

kybernetických bezpečnostných incidentov 

 Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

 
 

OSOBNÝ POHOVOR: 

a) Osobný riadený rozhovor: 

Schopnosti a osobnostné vlastnosti: 

- adaptabilita a flexibilita 
- schopnosť pracovať pod tlakom 
- komunikačné zručnosti 
- analytické, koncepčné a strategické myslenie 
- riadiace schopnosti 

 
b) osobná prezentácia uchádzača 

Názov témy: Projekt rozvoja vládnej jednotky CSIRT na nasledujúce 3 roky 

Cieľ: Projekt stratégie rozvoja organizácie zameraný zeefektívnenie chodu jednotky CSIRT 

Dĺžka trvania: max. 30 min. 

Uchádzač predloží prezentáciu na elektronickom nosiči dát vo formáte .ppt v deň výberového 

konania.  

Uchádzač predložením prezentácie udeľuje súhlas vyhlasovateľovi výberového konania na  jej 

poskytnutie tretím osobám a na zverejnenie v prípade vyžiadania.  

 

 



 

 
 

ZOZNAM POŽADOVANÝCH DOKUMENTOV 

 

- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania (vlastnoručne podpísaná), 

- profesijný štruktúrovaný životopis (vlastnoručne podpísaný), 

- motivačný list (vlastnoručne podpísaný), 

- 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, 

- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (vlastnoručne podpísané), 

- 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 vyžaduje znalosť cudzieho jazyka 

(vlastnoručne podpísané), 

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

a priložených kópiách dokladov (vlastnoručne podpísané), 

- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu (vlastnoručne podpísané), 

- čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka (vlastnoručne podpísané). 

 

KONTAKTNÁ OSOBA: 

Titul, meno a priezvisko: Ing. Martin Florián, PhD. 

Telefónne číslo:  +421 2 2092 8300 

e-mail:    martin.florian@mirri.gov.sk 

 

 

 
TERMÍN PODANIA ŽIADOSTI SPOLU S POŽADOVANÝMI DOKLADMI:  

 
Do 22. júna 2021 (do 23:59 hod.) s označením „VK 1/2021 - CSIRT - NEOTVÁRAŤ“ na obálke na 
adresu: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, osobný 
úrad, Štefánikova 15, 811 05 Bratislava.  
 
Žiadosť o zaradenie spolu s podpísanými požadovanými dokladmi v prílohe je možné zaslať aj 
elektronicky na e-mailovú adresu vyberove.konanie@mirri.gov.sk  
 
Pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum podania uvedený na poštovej pečiatke; pri osobnom 
doručovaní je rozhodujúci dátum prijatia vyznačený na registračnej pečiatke podateľne Ministerstvo 
investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Na žiadosti podané po 
stanovenom termíne sa neprihliada.  
 
IDENTIFIKÁTOR VÝBEROVÉHO KONANIA: VK 1/2021 - CSIRT  
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INFORMÁCIE PRE DOTKNUTÉ OSOBY:  

 
1. Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja  
a informatizácie Slovenskej republiky; IČO: 50 349 287; sídlo: Štefánikova 15, 811 05 Bratislava; 
webové sídlo: https://www.mirri.gov.sk/ 
 
2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby prevádzkovateľa: Zodpovednú osobu ministerstva možno 
kontaktovať s otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov dotknutých osôb a vo veci 
uplatňovania ich práv uvedených nižšie na e-mailovej adrese:  
zodpovedna.osoba@mirri.gov.sk  
 
3. Účel spracúvania osobných údajov dotknutých osôb: Účelom spracúvania osobných údajov je 
realizácia výberových konaní na obsadenie voľných pracovných miest podľa zákona o výkone práce 
vo verejnom záujme.  
 
4. Práva dotknutej osoby: Uchádzač je oprávnený uplatniť si prostredníctvom žiadosti nasledovné 
práva:  
• právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú (vrátane práva na potvrdenie, či sú osobné 
údaje spracúvané a práva získať kópiu bez nepriaznivých dôsledkov na práva a slobody iných),  
• právo na opravu a doplnenie nesprávnych osobných údajov,  
• právo na vymazanie (zabudnutie) (ak je daný niektorý zo stanovených dôvodov a nebránia tomu 
žiadne právnou úpravou definované prekážky),  
• právo na obmedzenie spracúvania údajov (osobné údaje sa uchovávajú, ale inak nespracúvajú v 
stanovených prípadoch, okrem právnou úpravou definovaných výnimiek),  
• právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 
07 Bratislava 27. Právo na prenos, právo namietať a právo na neuplatňovanie rozhodovania 
založeného na automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania sa na účely 
výberového konania neuplatňuje. 
 
Viac informácií k ochrane osobných údajov:  
https://www.mirri.gov.sk/ministerstvo/ochrana-osobnych-udajov 
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