
Mesto Senec zastúpené primátorom mesta Ing. Dušanom Badinským príjme do pracovného 

pomeru  zamestnanca na obsadenie pracovnej pozície: 

„Dátový analytik“.  

Druh pracovného pomeru: pracovný pomer na 1 rok s možnosťou predĺženia na dobu 

neurčitú; 

 

Termín nástupu:  01.05.2022, prípadne dohodou; 

 

Požadované kvalifikačné a iné predpoklady:  

 ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie; 

 práca s počítačom – Word, Excel, internet ( na užívateľskej úrovni); 

 znalosť spracovania dát v súborových (csv, xls, mdb, dbf), alebo relačných 

databázach; 

 základná znalosť SQL jazyka; 

 bezúhonnosť v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z.; 

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: 

 samostatnosť, dôslednosť, zodpovednosť, presnosť pri plnení pracovných úloh; 

 komunikačné schopnosti a asertivita; 

 

Náplň práce:  

 analýza dát uložených v relačných databázach; 

 hromadná zmena a čistenie dát informačných systémov mesta Senec uložených 

v relačných databázach; 

 kontrola obojsmerných replikácií dát medzi informačnými systémami; 

 spolupráca s dodávateľmi informačných systémov, analytická činnosť, zadávanie 

požiadaviek na zmeny integračných rozhraní; 

 export dát do CSV; 

 evidencia RFID čipov pridelených občanom mesta za účelom využívania služieb 

mesta Senec. 

 

Platové podmienky: 5. platová trieda v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní 

niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v z. n. p. s možnosťou osobného ohodnotenia a odmien;  

Zamestnanecké výhody a benefity: 

Zvýšená výmera dovolenky o 1  týždeň nad rámec zákonníka práce; 2 dni voľna 

v kalendárnom roku voľno na regeneráciu v zmysle kolektívnej zmluvy; príspevok na 

doplnkové dôchodkové poistenie; stravné lístky, prípadne finančný príspevok na stravu 

v hodnote 4,50 € (z toho zamestnávateľ prispieva 3,30 €); 

 

Zoznam požadovaných dokladov: 

 profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej dosiahnutej praxe vrátane 

uvedenia kontaktov na overenie si referencií; 



 fotokópia dokladu o vzdelaní; 

 čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v životopise; 

 súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov  v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.; 

 

Dátum a miesto podania žiadosti: 

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 20.04.2022 osobne do 

podateľne Mestského úradu, poštou na adresu: Mestský úrad, Mierové námestie č. 8, 903 01  

Senec alebo mailom na adresu maczeakovaj@senec.sk. 

Mesto Senec si vyhradzuje právo pozvať na osobný pohovor len uchádzačov, ktorí na základe predložených 

dokladov spĺňajú požadované vzdelanie a iné predpoklady.  

Bližšie informácie o pracovnom mieste: Bc. Štefan Pap,  kontakt:  0905499768,  e-mail: paps@senec.sk. 
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