
 

  

 

 

Systémový administrátor 

Štátny pedagogický ústav 

Miesto práce  

Štátny pedagogický ústav, Pluhová, Bratislava  

 

Druh pracovného pomeru  

TPP 

 

Termín nástupu  

dohodou 

 

Mzdové podmienky (brutto) 

tarifný plat 1 064,50 eur /mesiac a osobné ohodnotenie podľa zákona č. 553/2003 Z.Z. o 

odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a v závislosti od 

vzdelania a rokov praxe  

Informácie o pracovnom mieste 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:  

- Návrh a implementácia programového a systémového vybavenia na základe vopred 

pripravených analytických podkladov 

- Zabezpečovanie bezpečnostnej politiky v oblasti informačných a komunikačných 

technológií 

- Zabezpečovanie správy a údržby databáz a databázového prostredia 

- Zabezpečovanie diagnostiky informačných systémov 

- Správa a administrácia aplikačných serverov Windows a Linux 

- Správa aktívnych sieťových prvkov 

- Sledovanie a údržba monitoring systému, kontrola jeho funkčnosti, pravidelné sledovanie 

a vyhodnocovanie funkčnosti monitorovaných komponentov 

- Činnosti údržby a prevádzky vykonávané na základe identifikácie neštandardných stavov 

- Inštalačné a rekonfiguračné práce týkajúce sa systémového a aplikačného prostredia 

- Správa koncových staníc a užívateľských účtov a poskytovanie metodicko-obsahovej 

poradenskej služby užívateľom 

- Správa aplikačných a serverových licencií 

- Správa tlačového riešenia 

- Podieľanie sa na rozvoji IKT v rámci organizácie a tvorbe projektovej dokumentácie a 

užívateľskej príručky 

- Tvorba finančného plánu pre rozvoj IKT na nadchádzajúci rok 

 

Zamestnanecké výhody, benefity 

pružný pracovný čas 

sociálna politika – príspevok na stravovanie, rekreáciu 

 



 

  

 

 

 

Informácie o výberovom konaní 

V prípade záujmu o pracovnú ponuku zasielajte životopis v slovenskom jazyku a motivačný 

list spolu so súhlasom so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č.18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov mailom na adresu personalne@statpedu.sk  do 10.12.2021 

Zamestnávateľ si vyhradzuje právo pozvať na osobné stretnutie len vybraných uchádzačov. 

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania 

13.12.2021 

Požiadavky na zamestnanca 

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním 

vysokoškolské II. stupňa 

 

Požadované znalosti: 

- Administrácia LAN/WAN - Pokročilý 

- Administrácia Windows serverov - Pokročilý 

- Administrácia UNIX/Linux - Pokročilý 

- Klient/server administrácia - Pokročilý 

- Microsoft Active Directory - Pokročilý 

- Microsoft 365 – Pokročilý 

- SQL – Pokročilý 

Jazykové znalosti 

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2) 

 

Počet rokov praxe 

Minimálne 3 roky  

Osobnostné predpoklady a zručnosti 

- analyzovanie a riešenie problémov, schopnosť rozhodovať sa, 

- vysoká miera samostatnosti, 

- organizačné schopnosti, 

- proaktívny a flexibilný prístup k práci, 

- odolnosť voči stresu. 

 

Inzerujúca spoločnosť 



 

  

 

 

Stručná charakteristika spoločnosti 

Štátny pedagogický ústav plní úlohy zabezpečenia odborno-metodického riadenia škôl a 

školských zariadení ako aj vzdelávacej činnosti pedagogických pracovníkov. ŠPÚ je priamo 

riadenou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 

Počet zamestnancov 

50-99 zamestnancov 

Adresa spoločnosti 

Štátny pedagogický ústav 

Pluhová 8, P.O.Box 26  

830 00 Bratislava 

http://www.statpedu.sk 

Kontakt 

Tel.: +421249276114 

E-mail: personalne@statpedu.sk  

http://www.statpedu.sk/
tel:+421249276114
mailto:personalne@statpedu.sk

