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OZNÁMENIE O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE NA VYTVORENIE REZERVNÉHO 

ZOZNAMU 

CORRIGENDUM  

Názov pracovného miesta Dátový analytik (M/Ž) 

Funkčná skupina a platová trieda AD 6 

Typ pracovnej zmluvy dočasný zamestnanec  

Referencia  EXT/21/31/AD6/Data Analyst 

Dátum uzávierky podávania 

žiadostí 

Corrigendum 29.03.2021 22. 03. 2021 o 24.00 hod. 

alicantského času (SEČ) 

Miesto výkonu práce Alicante, ŠPANIELSKO 

Rezervný zoznam platí do 31. 12. 2022 

Počet uchádzačov v rezervnom 

zozname  
20 

 
Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) organizuje výberové konanie s cieľom vytvoriť 
rezervný zoznam, z ktorého sa obsadia voľné pracovné miesta dátových analytikov. Úrad hľadá 
kvalifikovaných odborníkov schopných preklenúť medzeru medzi prevádzkovými problémami 
a technologickými riešeniami. Budú zohrávať kľúčovú úlohu pri praktickej realizácii vízie dátovej 
analýzy, ktorá predstavuje strategické aktívum prispievajúce k iniciatíve úradu EUIPO v oblasti 
digitálnej transformácie. 
 
 
1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE/ÚRAD EUIPO 
 
Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) si za vyše 25 rokov svojej činnosti 
v oblasti duševného vlastníctva upevnil postavenie ako nezávislá, finančne samostatná 
a nezisková agentúra Európskej únie (EÚ), ktorá zodpovedá za zápis ochranných známok 
a dizajnov v EÚ. Je jednou z technologicky najvyspelejších a najinovačnejších organizácií 
pôsobiacich v oblasti duševného vlastníctva.   Nové technológie, napríklad umelá inteligencia 
alebo technológia blockchainu, sú v súčasnosti plne začlenené do postupov úradu EUIPO, ktoré 
sa vykonávajú v rámci jeho jedinečnej a nenahraditeľnej úlohy: zabezpečovať nákladovo efektívny, 
spoľahlivý a včasný zápis a ochranu ochranných známok a dizajnov pre celú Európu. 
 
Úrad EUIPO v plnom rozsahu zohľadňuje nové trendy v oblasti duševného vlastníctva, pokiaľ ide 
o globalizáciu a rastúci význam presadzovania práva. Úrad od roku 2013 zodpovedá za výskum v 
oblasti DV, komunikáciu, výmenu poznatkov a spoluprácu s orgánmi presadzovania práva. Túto 
činnosť, ktorá zahŕňa všetky práva duševného vlastníctva, vykonáva prostredníctvom Európskeho 
strediska pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva. 
 
Úrad EUIPO nepôsobí len v Európe. Svoje pôsobenie v súčasnosti rozšíril na všetkých päť 
kontinentov a projekty EÚ v oblasti duševného vlastníctva realizuje napríklad v Číne, 
juhovýchodnej Ázii, Latinskej Amerike, Karibiku a Afrike. 

https://www.youtube.com/watch?v=hp40XN-AIGU
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Úrad EUIPO sa nachádza na výhodnom mieste na morskom pobreží v Alicante, v novootvorenom 
areáli, kde môžu zamestnanci využívať rôzne zariadenia a služby zabezpečované úradom 
(napríklad maloobchodné služby, športové zariadenia atď.). Okrem toho sa v Alicante nachádza 
Európska škola. Od roku 2008 sa úrad usiluje o zníženie svojho vplyvu na životné prostredie 
prostredníctvom rozsiahlych iniciatív. Vďaka svojej zemepisnej polohe má úrad výborné spojenie 
s mnohými miestami: z Alicante jazdia vysokorýchlostné vlaky a nachádza sa tu aj štvrté najväčšie 
letisko v krajine. 
 
Úrad EUIPO ponúka jedinečnú kombináciu príležitostí, tak z profesijného hľadiska, ako aj 
z hľadiska kvality života. 
 
Pracovnými jazykmi úradu sú angličtina, francúzština, nemčina, taliančina a španielčina. 
 
Viac informácií sa nachádza na webovom sídle úradu EUIPO: 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/sk/home 

 

 
2. POVINNOSTI 
 
Očakáva sa, že vybraný uchádzača bude pod dohľadom vedúceho útvaru plniť niektoré z týchto 
úloh: 
 
Správa údajov 
 

• prispievať k určovaniu politík v oblasti údajov, príprave pracovných pokynov, postupov 
a usmernení, 

• vykonávať analýzu kvality údajov a posudzovať ju, uplatňovať techniky profilovania údajov, 
a to na účely posudzovania kvality údajov a hodnotenia dátových súborov z hľadiska 
konzistentnosti, jedinečnosti a logiky pri príprave údajov na následné čistenie, integráciu 
a analýzu, 

• opisovať a zlepšovať postupy v danej oblasti a viesť o nich dokumentáciu, 

• vykonávať technický dohľad v oblasti správy údajov, ich potvrdzovania, kvality údajov 
a zverejňovania údajov, 

• zaisťovať riadenie projektov, pokiaľ ide o dátové projekty (celý životný cyklus) a riadenie 
služieb v oblasti dátových riešení/dátových ekosystémov, 

 
Dátová analýza prevádzkových potrieb 
 

• identifikovať a analyzovať potreby súvisiace s prevádzkovými údajmi s cieľom navrhnúť 
najlepší prístup k riešeniu problémov alebo využitiu príležitostí, premietnuť prevádzkové 
potreby do dátových otázok a vyvinúť stratégiu na získavanie správnych údajov, 

• identifikovať a zavádzať riešenia na základe vznikajúcich technológií týkajúcich sa údajov, 
ako je umelá inteligencia, moderná podniková inteligencia (Business Intelligence) a pokročilá 
analýza, 

• navrhovať nástroje založené na strojovom učení a vykonávať štatistickú analýzu existujúcich 
údajov s cieľom zlepšiť prevádzkové postupy úradu EUIPO, 

• kombinovať rôzne zdroje údajov ako je dátový sklad, relačné databázy, neštruktúrované 
a štruktúrované informácie, ako aj referenčné databázy na vytvorenie opakovane 

https://www.youtube.com/watch?v=8huWrnw-Vno&feature=youtu.be
https://euipo.europa.eu/ohimportal/sk/home
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použiteľných dátových súborov, správ a vizualizácií a vykonávanie podrobnej analýzy 
s cieľom vylepšiť existujúce zdroje, 

• generovať poznatky z dátových súborov prostredníctvom prípravy, vizualizácie a analýzy 
údajov, identifikovať trendy a vzorce, 

• premietnuť výsledky analýz do prevádzkových poznatkov a pomôcť zainteresovaným 
stranám z podnikateľského prostredia využívať tieto poznatky pri prijímaní rozhodnutí, 

• vyvíjať a uplatňovať metódy, nástroje a postupy na spracúvanie, interpretáciu a syntézu 
údajov, čo môže zahŕňať používanie pokročilých kvantitatívnych techník na účely 
posudzovania a ohodnotenia (napr. prediktívna analýza, strojové učenie), 

• vyvíjať a zavádzať inovačné riešenia a stratégie, overovať koncepcie, vykonávať analýzu, 
hodnotenie a optimalizáciu postupov týkajúcich sa údajov a podávania správ vrátane analýzy 
a správy údajov, 

 
Podávanie správ a prezentácia 
 

• pripravovať brífingy, správy a prezentácie o danej oblasti, 

• zúčastňovať sa na seminároch a zasadnutiach ako technický špecialista/expert, 

• prispievať k určeniu optimálneho systému podávania správ a monitorovania, ktorý rôznym 
štruktúram úradu umožní pochopiť dosah ich činností na vykonávanie stratégie, ako aj 
identifikovať nápravné opatrenia, 

 
Povinnosti platné pre všetkých zamestnancov: 
 

• aktívne sa usilovať o dosiahnutie cieľov úradu EUIPO v súlade so strategickým plánom, 

• plniť všetky ostatné pracovné povinnosti a úlohy, ktoré môže prideliť priamy nadriadený. 
 

3. KRITÉRIÁ OPRÁVNENOSTI 
 
Aby sa uchádzač mohol zúčastniť na tomto výberovom konaní, do dátumu uzávierky podávania 
žiadostí musí splniť všetky tieto podmienky: 
 

3.1 Všeobecné podmienky1 

• byť štátnym príslušníkom jedného z členských štátov Európskej únie, 

• mať všetky práva ako občan EÚ, 

• mať splnené všetky povinnosti týkajúce sa vojenskej služby, ktoré im ukladajú zákony, 

• spĺňať charakterové požiadavky, pokiaľ ide o vhodnosť na plnenie súvisiacich povinností, 

• byť fyzicky spôsobilý na plnenie pracovných povinností. 
 

3.2 Vzdelanie 

• mať úroveň vzdelania, ktorá zodpovedá ukončenému vysokoškolskému štúdiu 
trvajúcemu aspoň tri roky, doložené diplomom. 
 

3.3 Odborná prax/znalosti: 

• mať minimálne päť rokov príslušnej odbornej praxe na plný pracovný čas2, ktorá súvisí 
s opísanou náplňou práce a je na rovnakej úrovni ako úlohy opísané v časti Povinnosti. 

 

 
1 Pozri článok 12 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie. 
2 Odborná prax sa počíta od dátumu získania príslušného diplomu, ktorý umožňuje zaradenie do danej funkčnej skupiny. 
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3.4 Jazykové zručnosti 

• mať dôkladnú znalosť angličtiny (minimálna úroveň C1) – jazyk 1, 

• mať dobrú znalosť jedného z úradných jazykov EÚ (minimálna úroveň B2) – jazyk 2 
(jazyk 2 musí byť iný ako jazyk 1). 

 
Uvedené úrovne sa vzťahujú na každú jazykovú schopnosť (hovorenie, písanie, čítanie a počúvanie) 
a zodpovedajú Spoločnému európskemu referenčnému rámcu pre jazyky. 
 

3.5 Počítačové zručnosti 

• Pokročilá znalosť práce na počítači je povinná. Uchádzači musia mať rozsiahle odborné 
skúsenosti s počítačovými aplikáciami, ako je napríklad balík MS Office alebo podobné 
aplikácie, databázami a vyhľadávaním na internete. Požaduje sa najmä znalosť práce 
s tabuľkami na vysokej úrovni. 

 
 
4. KRITÉRIÁ VÝBERU 
 
Bez ohľadu na požadovanú prax uvedenú v bode 3 tohto oznámenia o voľnom pracovnom mieste 
(kritériá oprávnenosti), a najmä v bode 3.3, úrad bude pri výbere najkvalifikovanejších uchádzačov 
na pohovor a testovaciu fázu zvažovať tieto kritériá: 
 

1. odborné skúsenosti s koncepciami a metódami systémov podnikovej inteligencie (Business 
Intelligence) a/alebo ich uplatňovaním a vývojom; 

2. odborné skúsenosti s návrhom dátových skladov a online analytickým spracúvaním; 
3. odborné skúsenosti s analýzou veľkých dát (Big Data) a/alebo strojovým učením 

(prediktívnou analýzou v oblasti prognózovania, určovania odľahlých hodnôt a analýzy 
časových radov); 

4. odborné skúsenosti s technikami vyťažovania údajov (napr. príprava údajov, čistenie, 
vizualizácia) a aplikáciami (ako je SAP Business Objects, MS Power BI, Tableau atď.); 

5. skúsenosti s riadením projektov a riadením služieb v súvisiacej oblasti (napr. Prince 2 a ITIL 
v3); 

6. odborné skúsenosti s podávaním správ a prezentáciou strategických alebo prevádzkových 
riešení na základe analýzy údajov. 

 
Okrem uvedených kritérií budú uchádzači pozvaní na pohovor a testovaciu fázu posudzovaní aj 
podľa týchto požiadaviek: 
 
Kompetencie 
 

• komunikácia: schopnosť vyjadrovať sa jasne a presne v ústnom aj písomnom styku, 

• analýza a riešenie problémov: schopnosť rozpoznať rozhodujúce fakty v zložitých 
otázkach a nachádzať tvorivé a praktické riešenia, 

• práca v kolektíve: schopnosť dobre spolupracovať s ostatnými členmi tímu a kolegami 
z iných organizačných útvarov a rešpektovať rozdiely medzi jednotlivcami; vytvárať zmysel 
pre tímového ducha podporovaním spoločných cieľov a výmenou poznatkov a skúseností, 

• vzdelávanie a rozvoj: schopnosť rozvíjať a zlepšovať osobné zručnosti a znalosti 
o organizácii a jej prostredí, angažovať sa v školení ostatných, podeliť sa o poznatky 
a systematicky zlepšovať pracovné metódy, 

https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-1-cefr-3.3-common-reference-levels-global-scale
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• stanovovanie priorít a organizácia práce: schopnosť stanoviť si priority, pokiaľ ide o 
najdôležitejšie úlohy, pracovať flexibilne a efektívne organizovať vlastné pracovné zaťaženie 
a pracovné zaťaženie ostatných, 

• kvalita a výsledky: prevziať osobnú zodpovednosť a iniciatívu s cieľom dosahovať 
výsledky, ktoré spĺňajú vysoký štandard kvality, podľa stanovených postupov; preukázať 
jasnú orientáciu na zákazníka (interne aj externe); začleňovať systematické a metodické 
postupy do projektov, ako aj do svojej práce a práce svojho tímu, 

• odolnosť voči záťaži: schopnosť zachovať si výkonnosť aj pod pracovným tlakom, byť 
flexibilný a prispôsobiť sa zmenám pracovného prostredia; povzbudzovať ostatných, aby 
robili to isté a upraviť svoj postoj a postoj tímu s cieľom prispôsobiť sa meniacim sa 
okolnostiam, 

• riadenie: potenciálne viesť a riadiť ľudí a tímy, aby dosahovali výsledky; vhodne delegovať 
prácu vo svojom tíme a dávať jasné pokyny; inšpirovať ľudí k nadšeniu a pozitívnemu postoju 
k ich práci a ich prispievaniu k úspechu úradu EUIPO. 

 
 
5. POHOVORY A TESTY 
 
Predbežný výber 
Oprávnení uchádzači, ktorých žiadosti budú podľa kritérií výberového konania uvedených v bode 4 
zaradené medzi najlepšie kvalifikované, môžu byť oslovení, aby sa overili ich jazykové znalosti 
(najmä hovorený prejav v angličtine) a aby preukázali svoju odbornú prax alebo iné zručnosti, 
znalosti a kompetencie. Tento kontakt v rámci predbežného výberu ešte uchádzačom nezaručuje, 
že budú pozvaní na pohovor a test: ide o jeden z krokov pri výbere najvhodnejších uchádzačov, ktorí 
majú byť pozvaní do uvedenej fázy výberového konania. 
 
Pohovor 
Pohovory sa uskutočnia v Alicante alebo online a vzhľadom na povahu práce budú vedené 
v angličtine. Môžu sa posudzovať ďalšie príslušné jazyky uvedené v žiadosti/životopise uchádzača, 
a to v súlade s úrovňami uvedenými v tomto oznámení o voľnom pracovnom mieste. 
Pri pohovore sa otestuje motivácia, vhodnosť a znalosti uchádzačov, pokiaľ ide o záležitosti 
súvisiace s náplňou práce a kritériami výberu uvedenými v oznámení o voľnom pracovnom mieste 
(technické znalosti a osobné schopnosti). 
 
Test/-y 
Posudzovanie jedného alebo viacerých uvedených aspektov bude doplnené o jeden alebo viaceré 
testy. Uchádzači pozvaní na pohovor a testovaciu fázu dostanú podrobné informácie v pozvánke. 
 
 
6. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 
 
Všeobecné informácie o výberovom konaní a postupoch prijímania na úrade EUIPO nájdete na 
tomto odkaze. 
 
 
7. AKO PODAŤ ŽIADOSŤ 
 
Ak chcete podať žiadosť, kliknite na tento odkaz. 
 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/vacancies/general_rules_and_conditions_en.pdf
https://career012.successfactors.eu/career?company=C0001250580P


 

Avenida de Europa, 4 •E - 03008 Alicante • Španielsko 
Tel. +34 96 513 9100 • Fax +34 96 513 9857 

Webové sídlo: http://euipo.europa.eu • E-mail: candidatures.external@euipo.europa.eu 

Všetky dokumenty zahrnuté ako odkazy alebo referencie v súvislosti s týmto oznámením sa 
považujú za súčasť tohto oznámenia o voľnom pracovnom mieste. 
 

Dôležité: 

Upozorňujeme uchádzačov, že informácie uvedené v ich žiadosti/životopise/profile sú 
základom na posúdenie oprávnenosti a splnenie kritérií výberu. Preto ich vyzývame, aby si 
dôkladne prečítali požiadavky, poskytli dostatočne podrobné informácie potrebné na toto 
posúdenie. Osobitnú pozornosť treba venovať informáciám o vzdelaní a odbornej praxi, 
najmä presným dátumom, opisu povinností, vykonávaných úloh a používaných nástrojov. 

 

*V prípade rozdielov medzi jednotlivými jazykovými verziami sa za smerodajné považuje znenie 
v anglickom jazyku. 

 

 

 


