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Týmto vyzývame uchádzačov na predkladanie žiadostí o uvedené pracovné miesto dočasného 
zamestnanca v Európskom centre pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC). 

Pracovná náplň 
Centrum ECDC plánuje prijať na uvedené pracovné miesto jednu osobu. Centrum ECDC má 
tiež v úmysle vytvoriť rezervný zoznam, ktorý sa môže využiť pri prípadných budúcich voľných 
pracovných miestach v uvedenej oblasti. 
 
Zamestnanec bude zohrávať kľúčovú úlohu v úsilí centra posilniť používanie digitálneho 
zdravotníctva, umelej inteligencie a iných inovačných digitálnych technológií v oblasti verejného 
zdravia. Dosiahne sa to zabezpečením prvotriednych odborných znalostí v softvérovom 
inžinierstve v oblasti vedy o živej prírode a zdravia. Zamestnanec bude podriadený vedúcemu 
úseku digitálnych riešení a bude zodpovedný za architektúru existujúcich a budúcich digitálnych 
riešení podľa konkrétnych úloh, najmä v oblasti informačných systémov verejného zdravia. 
Zamestnanec sa bude podieľať na dokumentovaní inštitucionálnej pamäte pre produkt IT a 
bude zaisťovať dodržiavanie súladu s dokumentom o požiadavkách zainteresovaných strán a 
prostredím podnikovej architektúry centra ECDC. 
 
Pracovník bude zodpovedný za vykonávanie úloh najmä v týchto oblastiach: 
 
• poskytovanie architektúry riešení a technické poradenstvo pre riešenia v oblasti 

elektronického zdravotníctva so zameraním na oblasť dohľadu, bioštatistiky, 
sekvenovania celého genómu, vizualizácie údajov zo surveillance, integrácie systémov 
verejného zdravia, systémov riadenia laboratórnych informácií (LIMS), sledovania 
kontaktov, 

• prispievanie k plneniu a dosahovaniu cieľov príslušných útvarov, úsekov a skupín 
oddelenia služieb digitálnej transformácie, 

• analýza, špecifikácia, aktualizácia a sprístupňovanie modelov architektúry za účelom 
zavádzania digitálnych riešení v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z činnosti, dátovej 
infraštruktúry a politík centra, 
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• výber vhodných technických možností v oblasti navrhovania aplikácií, zohľadňovať 
interoperabilitu, reverzibilitu, rozšíriteľnosť, použiteľnosť, dostupnosť a bezpečnosť, ako 
aj optimalizovať rovnováhu medzi nákladmi a kvalitou pre systémy verejného zdravia v 
oblasti surveillance infekčných chorôb, epidemického spravodajstva, 

• vypracúvanie a vedenie dokumentácie návrhov, modely architektúry a ďalšej technickej 
dokumentácie na vysokej úrovni, preskúmavanie výstupov a ďalšej dokumentácie 
súvisiacej s vývojom riešení, 

• spolupráca s podnikovým architektom IT, analytikom prevádzkových činností, 
projektovým manažérom, vývojármi, testermi a manažérom zodpovedným za prevádzku 
pri navrhovaní a dokumentovaní technických špecifikácií pre nový a ďalší vývoj 
(vypracúvať súťažnú dokumentáciu),  

• poskytovanie návrhov príslušným zainteresovaným stranám a ich zdôvodnenie, 
• podieľanie sa na činnostiach podnikovej architektúry a ponuka prepojení medzi 

podnikovou architektúrou a vývojom/údržbou daného produktu IT (napr. zaisťovaním 
zásad, noriem a usmernení), 

• sledovanie dodržiavania súladu s vymedzeným návrhom (na úrovni aplikácie, riešenia a 
podniku), 

• podľa potreby vyvíjanie a testovanie existujúcich a nových riešení, 
• podpora a vedenie vývojových tímov pri vykonávaní nových projektov alebo ďalšom 

vývoji a udržiavaní existujúcich produktov, 
• podľa potreby prevzatie úlohy produktového manažéra, 
• vymedzenie a zabezpečenie najlepších postupov v súvislosti s implementáciou, 

dokumentáciou, testovaním a zavádzaním prvkov kódexu, 
• podieľanie sa na riešení incidentov a požiadaviek hlásených a pridelených podpore na 

treťom stupni a vykonávať následné opatrenia v súlade so zavedenými pracovnými 
pokynmi podľa potreby. 

• prispievanie k iným činnostiam centra ECDC podľa potreby a v rámci svojej oblasti 
pôsobnosti. 

Požadovaná kvalifikácia a pracovné 
skúsenosti 
A. Formálne požiadavky 
Uchádzač je spôsobilý na obsadenie pracovného miesta, ak spĺňa súbor formálnych 
požiadaviek. Ide o tieto požiadavky: 
• úroveň vzdelania, ktorá zodpovedá ukončenému aspoň trojročnému vysokoškolskému 

štúdiu osvedčenému diplomom1, 
• dôkladná znalosť jedného z úradných jazykov EÚ a uspokojivá znalosť iného úradného 

jazyka EÚ v rozsahu potrebnom na plnenie povinností2, 

 
 
                                                                                                                         

 
1 Zohľadnia sa len diplomy a osvedčenia, ktoré boli vydané v členských štátoch EÚ alebo ktoré boli uznané formou osvedčenia 

o rovnocennosti vydaného orgánmi v uvedených členských štátoch. 
2 Uchádzači, ktorých materinský jazyk nie je úradný jazyk EÚ ani angličtina, musia predložiť doklad o úrovni znalosti druhého 

jazyka spolu s osvedčením (minimálne úroveň B1). 
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• byť štátnym príslušníkom jedného z členských štátov EÚ alebo Nórska, Islandu alebo 
Lichtenštajnska, 

• mať všetky občianske práva3, 
• mať splnené všetky povinnosti uložené príslušnými zákonmi o vojenskej službe, 
• spĺňať charakterové požiadavky na výkon príslušných povinností, 
• byť fyzicky spôsobilý na plnenie povinností spojených s týmto pracovným miestom. 

B. Kritériá výberu 
Na to, aby uchádzač mohol obsadiť toto pracovné miesto, musí spĺňať základné kritériá 
týkajúce sa odbornej praxe a osobných vlastností/interpersonálnych zručností. Patria sem: 

Odborná prax/znalosti: 
• aspoň 5 rokov odbornej praxe (po udelení diplomu), z čoho aspoň 3 roky praxe získanej 

na miestach súvisiacich s náplňou práce, 
• Skúsenosti so softvérovým inžinierstvom a navrhovaním architektúry riešení pre IT 

riešenia v oblasti verejného zdravia (napr. inteligencia v oblasti epidémie, dohľad nad 
chorobami, riešenia elektronického zdravotníctva so zameraním na oblasti dohľadu, 
biostatika, sekvencovanie celého genómu, vizualizácia údajov z dohľadu nad chorobami, 
integrácia systémov verejného zdravia, laboratórne systémy, sledovanie kontaktov) 

• veľmi dobrá znalosť rôznych operačných systémov a databáz (napr. Windows vrátane 
serverových edícií, Linux, Microsoft SQL Server a iné databázy), 

• Vedomosti o normách interoperability elektronického zdravotníctva (napr. HL7, SNOMED, 
LOINC) 

• zručnosti v oblasti vývoja softvéru pre webové a/alebo desktopové aplikácie, 
• dôkladná znalosť cloudových architektúr, infraštruktúry produktov Microsoftu a 

súvisiacich vývojových platforiem a technológií (napr. MS, Azure, Win Server, IIS, SQL 
Server, Microsoft 365, Visual Studio, C#, .Net Core, Azure DevOps), 

• výborná znalosť anglického jazyka slovom aj písmom. 
 

Osobnostné vlastnosti/interpersonálne zručnosti: 
• orientácia na kvalitu a poskytovanie služieb, 
• schopnosť spolupracovať a budovať pevné pracovné vzťahy, 
• orientácia na výsledky, 
• ochota nepretržite sa vzdelávať a sledovať vývoj vo vlastnej oblasti pôsobnosti, 
• vynikajúce analytické schopnosti. 
 
V závislosti od počtu doručených žiadostí môže výberová komisia uplatniť prísnejšie 
požiadavky v rámci uvedených kritérií výberu. 

 
 
                                                                                                                         

 
Na to, aby mali zamestnanci nárok na povýšenie v rámci každoročného postupu povyšovania, musia mať navyše pracovnú 
znalosť tretieho jazyka EÚ, ako je uvedené v platnom služobnom poriadku a vykonávacích pravidlách. 

3 Úspešný uchádzač bude pred vymenovaním vyzvaný, aby predložil výpis z registra trestov potvrdzujúci, že nemá záznam. 
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Rovnaké príležitosti 
Centrum ECDC je zamestnávateľom, ktorý uplatňuje rovnosť príležitostí a vyzýva k zasielaniu 
žiadostí všetkých uchádzačov spĺňajúcich kritériá oprávnenosti a kritériá výberu, a to bez 
rozdielu, pokiaľ ide o vek, rasu, politické, filozofické alebo náboženské presvedčenie, pohlavie 
alebo sexuálnu orientáciu a bez ohľadu na zdravotné postihnutie. 

Vymenovanie a podmienky zamestnania 
Zamestnanec bude vymenovaný na základe návrhu užšieho zoznamu, ktorý výberová komisia 
predloží riaditeľovi. Pri zostavovaní návrhu zoznamu vychádza výberová komisia z tohto 
oznámenia o voľnom pracovnom mieste. Uchádzači budú požiadaní, aby absolvovali písomné 
testy. Uchádzačov upozorňujeme, že návrh zoznamu môže byť zverejnený a že zaradenie do 
užšieho zoznamu ešte nezaručuje prijatie do zamestnania. Užší zoznam uchádzačov bude 
vytvorený na základe otvoreného výberového konania. 
Úspešný uchádzač bude prijatý ako dočasný zamestnanec podľa článku 2 písm. f) Podmienok 
zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie na obdobie piatich rokov, ktoré možno 
predĺžiť. Zamestnanec bude zaradený do platovej triedy AD 5. 
Upozorňujeme uchádzačov, že podľa služobného poriadku úradníkov EÚ musia všetci noví 
zamestnanci úspešne absolvovať deväťmesačnú skúšobnú dobu. 
Ďalšie informácie o zmluvných a pracovných podmienkach sú uvedené v Podmienkach 
zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie, ktoré sú k dispozícii na tejto adrese: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140501 
Miestom výkonu práce bude Štokholm, kde centrum pôsobí. 

Rezervný zoznam 
Môže byť vytvorený rezervný zoznam, ktorý sa použije pri prijímaní nových zamestnancov, ak 
by sa uvoľnili podobné pracovné miesta. Bude platný do 31. decembra toho istého roku, ako 
bol termín uzávierky na predkladanie žiadostí, a jeho platnosť môže byť predĺžená. 

Postup pri podávaní žiadosti 
Ak sa chcete uchádzať o toto pracovné miesto, pošlite vyplnenú žiadosť na adresu 
Recruitment@ecdc.europa.eu a v predmete e-mailu jasne uveďte referenčnú 
značku pracovného miesta a svoje priezvisko. 
Žiadosť bude platná iba vtedy, ak budú vyplnené všetky požadované časti 
formulára žiadosti, ktorý sa má predložiť vo formáte Word alebo PDF a pokiaľ 
možno v anglickom jazyku4. Neúplné žiadosti sa budú považovať za neplatné. 
Formulár žiadosti ECDC a príručka pre uchádzačov o postupe prijímania do 
zamestnania a výberového konania v ECDC sa nachádzajú na našom webovom 
sídle: 
https://ecdc.europa.eu/en/about-us/work-us/recruitment-process 

 
 
                                                                                                                         

 
4 Toto oznámenie o voľnom pracovnom mieste bolo preložené do všetkých úradných jazykov EÚ z originálu v anglickom jazyku. 

Keďže ECDC používa ako pracovný jazyk vo všeobecnosti angličtinu, uprednostňuje, aby boli žiadosti podané v anglickom 
jazyku. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140501
mailto:Recruitment@ecdc.europa.eu
https://ecdc.europa.eu/en/about-us/work-us/recruitment-process
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Dátum uzávierky podávania prihlášok je v deň uvedený v anglickom znení oznámenia 
o voľnom pracovnom mieste. Ďalšie informácie o stave tohto výberového konania, ako aj 
dôležité informácie o postupe prijímania do zamestnania sú uvedené na našom webovom 
sídle, na ktoré sa dostanete prostredníctvom uvedeného odkazu. 
Z dôvodu veľkého počtu doručených žiadostí budeme informovať len uchádzačov vybraných 
na pohovor. 
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