
 

Dopravný úrad je orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou pre oblasť dráh a dopravy na 

dráhach, civilného letectva a vnútrozemskej plavby. 

V nadchádzajúcom období bude Dopravný úrad realizovať niekoľko projektov zameraných na oblasť 

jednotnej evidencie rôznych typov údajov poskytovaných externými subjektami v rámci všetkých 

uvedených oblastí dopravy.  Účelom projektu je zaviesť moderné IT technológie pre informačnú 

podporu procesov, ktoré patria do kompetencie úradu v zmysle platnej legislatívy. 

Za účelom realizácie týchto projektov plánuje Dopravný úrad realizovať výbery, v ktorých bude hľadať 

kvalifikovaných odborníkov v oblasti IT,  a to konkrétne projektového manažéra, IT architekta, IT 

analytika a dátového kurátora. 

Projektový manažér bude zabezpečovať riadenie projektu, kontrolovať a zabezpečovať dodržiavanie 

pravidiel v zmysle vyhlášky č. 85/2020 Z.z. o riadení projektov v znení neskorších predpisov (najmä 

dodanie výstupov projektu), ako aj zák. č. 95/2019 Z.z. o ITVS v znení neskorších predpisov. Bude 

koordinovať plnenie harmonogramu, komunikáciu projektu a návrhy na jeho zlepšenie.  Zároveň 

dohliadne na plnenie zmluvných záväzkov dodávateľa, spracuje analýzy a monitoring efektívnosti 

riadených aktivít projektu, výkazníctvo projektu, zabezpečí  prezentáciu stavu projektu a bude 

navrhovať formu riešenia  problémov. 

U tejto pozície okrem štandardných požiadaviek bude nevyhnutná znalosť problematiky Prince 2, resp. 

ekvivalentná certifikácia a skúsenosti s MS Project, MS Teams. Znalosť ďalších nástrojov na riadenie 

projektov a tímov bude výhodou. 

IT architekt bude spracovávať požiadavky k projektu, spracovávať analýzy a definovať požiadavky 

a potreby pre jednotlivé produkty a služby eGovernmentu. Spracuje návrh konceptu architektonického 

riešenia pre jednotlivé informačné systémy. Bude presadzovať vízie, koncepcie, stratégie, princípy 

a štandardy do návrhov jednotlivých projektov. Ďalej bude vykonávať dohľad nad napĺňaním 

architektonického riešenia  pre jednotlivé informačné systémy, resp. ich časti (moduly). Zadefinuje, 

resp. oponuje architektúru systému, technických požiadaviek a funkčného modelu. Zabezpečí aktívnu 

komunikáciu, kontrolu riešení a bude sledovať a prinášať nové trendy v oblasti IT a eGovernmentu. 

U tejto pozície sa bude vyžadovať certifikácia TOGAF 9 a Arcimate 2.0 alebo ekvivalent. Vítané budú 

detailné znalosti v oblasti integrácií/data management/riadenia identít/webových riešení. 

 

IT analytik sa bude podieľať na realizácii projektu v oblasti štátnej správy a zabezpečovať komunikáciu 

s používateľmi vnútri úradu a s analytikmi dodávateľa. Ďalej bude revidovať výstupy zo zberu a analýzy 

požiadaviek, návrhu riešenia, resp. testovacích scenárov a bude podporovať používateľov počas 

testovania. 

U pozície sa bude vyžadovať skúsenosť s tvorbou analytických výstupov a tvorbou testovacích 

scenárov, ako aj skúsenosti s modelovacími nástrojmi a ďalšími nástrojmi na riadenie projektov 

a tímov. 

 

Dátový kurátor bude zodpovedať za procesy zabezpečujúce kvalitu údajov (návrh a kontrola), súlad 

údajov so štandardmi (Vyhl.Úradu podpredsedu vlády SR č.78/20202 Z.z. o štandardoch pre 

informačné technológie verejnej správy). Z úrovne tejto pozície bude predkladané návrhy na 



implementáciu efektívnych riešení a modelov pre ukladanie a získavanie údajov, implementáciu 

„jedenkrát a dosť“ v úrade. Dátový kurátor bude spracovávať analýzy dát, vyhlasovať referenčné údaje, 

tvoriť  koncept služby „Moje Dáta“. Súčasne sa bude vyjadrovať ku všetkým projektom a aktivitám 

v súvislosti s kvalitou údajov. 

U tejto  pozície  budú vítané skúsenosti s MPIDI /IS CSRÚ/, znalosť problematiky otvorených údajov 

a znalosť problematiky „moje dáta“. 

 

Bližšie charakteristiky a podmienky jednotlivých pozícií  budú definované pri samotných výberoch, 

resp. výberových konaniach, ktoré budeme publikovať aj na Profesii. 

V prípade záujmu o ďalšie informácie kontaktujte JUDr. Evu Schwarczovú – osobný úrad 

(tel.č.48777568). 


