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Č. z.: SÚ/287902022/SLOJ                                                                           V Malackách 4. mája 2022 

 
Mesto Malacky v súlade s § 6 ods. 1 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení 

neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade Malacky.   

 

 

Názov pracovnej pozície: SAMOSTATNÝ ODBORNÝ REFERENT INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ 

 

Informácie o pracovnom mieste 

Rámcová náplň práce  

• prevádzka, správa a ochrana Informačného systému samosprávy (ISS) 

• dohľad nad bezpečnosťou informačných a komunikačných technológií 

• zodpovednosť za technické a softvérové vybavenie MsÚ (licencie, tlačiarne, kopírovacie 

zariadenia) 

• zabezpečenie a kontrola záloh agendových systémov 

 

Miesto výkonu práce: Malacky 

 

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

pracovného pomeru na dobu neurčitú 

 

Termín nástupu: 1.7.2022 

 

Platové podmienky: nástupný plat minimálne 1.600- € brutto/mesiac v závislosti podľa 

odpracovaných rokov + možnosť uplatnenia osobného príplatku k platu 

 

Kvalifikačné predpoklady  

• minimálne úplné stredné odborné vzdelanie elektrotechnického smeru 

 

Iné kritériá a požiadavky 

• občianska bezúhonnosť 

• prax v odbore informačných technológií minimálne 2 roky 

• počítačové znalosti: administrácia LAN/WAN – pokročilý,  práca s Active Directory, DNS, DHCP, 

Domains, serverový hardware (servery, diskové polia) 

• odborná znalosť sietí a operačných systémov Microsoft vrátane Windows Server 2016/2019, 

Windows 10/11 

• znalosti správy elektronickej pošty na báze MS Exchange / Kerio / Icewarp 

• znalosť technickej angličtiny 

• znalosť systémovej bezpečnosti 

• znalosť sieťovej infraštruktúry 
• samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť, zodpovednosť  

 

Zoznam požadovaných dokladov 

• žiadosť o zaradenie do výberu uchádzača  

• štruktúrovaný profesijný životopis s uvedením telefonického a e-mailového kontaktu 

• kópia dokladu o vzdelaní 
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Dátum a miesto podania žiadosti: 

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 20. mája 2022 na adresu: 

Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky (neakceptuje sa posledný deň lehoty ako 

dátum odoslania na podacom lístku pošty). 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD. 

                                                                                                               primátor mesta 


