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VÝBEROVÉ  KONANIE 

 
pracovná pozícia: operátor - analytik 
 
organizačný celok: Odbor bezpečnostných analýz ES a podpory 

obchodu / 3260 
 
predpokladaný termín nástupu: 01. 07. 2021 
 
miesto výkonu práce: Žilina 
 
základná zložka mzdy (brutto) od 1.128,15 EUR/mesiac (z toho základná mesačná 

mzda 981,00 + 15% výkonnostná odmena) 
a ďalšie odmeny: benefity v zmysle platnej Kolektívnej zmluvy: 

 stravovanie, 

 príspevok na dopravu do zamestnania a späť, 

 príspevok na regeneráciu pracovnej sily, 

 príspevok na dovolenku, 

 príspevok na zdravotnú starostlivosť, 

 príspevok na rekreáciu detí zamestnancov, 

 príspevok na sociálnu výpomoc, 

 príspevok na podporu rodičovstva, 

 príspevok na energie. 

(Skutočná výška základnej mesačnej mzdy bude 
upravená podľa vzdelania a odbornej praxe 
uchádzača) 

1. Hlavné činnosti, zodpovednosti, právomoci: 

 vytvárať a poskytovať partnerom modely na výpočty v spolupráci so zahraničnými partnermi, 
výpočty DACF (Day Ahead Congestion Forecast - predpoveď preťaženia deň dopredu),  

 vytvárať a poskytovať partnerom modely na výpočty a v spolupráci so zahraničnými 
partnermi zabezpečuje výpočty IDCF (Intra Day Congestion Forecast - predpoveď preťaženia 
v rámci dňa),  

 modelovať očakávané prevádzkové stavy v prenosovej sústave v systéme pre koordinované 
bezpečnostné analýzy,  

 aktívne vyhľadávať možné rizikové situácie a následne hľadať ich riešenia,  

 vykonávať výpočtovú podporu dispečerského riadenia pre D-1, IDCF a blízko reálneho času,  

 účasť v zahraničných pracovných skupinách,  

 podieľať sa na komunikácií so zahraničnými partnermi v prípade havarijných stavov a pri 
obnove sústavy po rozsiahlych poruchách,  

 zúčastňovať sa pravidelných tele-konferencií DOPT ("Daily Operational Planning 
Teleconference") a v prípade potreby tele-konferencií v rámci vnútro denných procesov 
iDOPT,  

 podieľať sa na výmene prevádzkových dát s partnerskými organizáciami,  

 spolupracovať pri tvorbe metodík vyplývajúcich z platnej legislatívy,  
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 na základe výsledkov z výpočtov v rámci IDCF procesov realizovať prípadný dokup/predaj 
strát na portáli OKTE pre vnútro-denné obchodovanie,  

 spolupracovať na riešeniach krátkodobých a strednodobých zámerov rozvoja PS. 

2. Kvalifikačné požiadavky a odborné predpoklady 

Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ v odbore v odbore elektrotechnika, elektroenergetika 

Požadovaná prax: nepožadujeme resp. absolvent VŠ 

Počítačové zručnosti: MS Windows, MS Office, Linux a programovacie 
skúsenosti sú výhodou  

Jazykové znalosti:  anglický jazyk - stredne pokročilý 

Odborné zručnosti:  VP sk. B 

Ďalšie požiadavky: 
- základný prehľad v energetike 

- samostatnosť a iniciatíva pri riešení úloh 

- zodpovednosť a dôslednosť 

- schopnosť pracovať v tíme aj samostatne 

- komunikatívnosť 

- bezúhonnosť 

 
 
Termín ukončenia prijímania žiadostí:   31. 05. 2021 
 
 
Podrobnejšie informácie Vám poskytne: 
Ing. Milan Rusnák  
vedúci odboru bezpečnostných analýz ES a podpory obchodu 
mobil: +421 905 253 399 
telefón: +421 2 5069 3386 
 
 
V prípade, že Vás naša ponuka zaujala, zašlite svoj životopis obsahujúci súhlas so spracovaním 
osobných údajov v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov a žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s uvedením názvu 
pracovnej pozície v predmete pošty na adresu ludske_zdroje@sepsas.sk do 31.05.2021. 
 

JUDr. Eva Murínová  
výkonný riaditeľ sekcie ĽZ  
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