
SHMÚ – úsek Letecká meteorologická služba hľadá vhodných kandidátov na pracovnú 

pozíciu: 

Manažér pre technické zabezpečenie 

Pracovná náplň: 

- podieľanie sa na tvorbe koncepcie, stratégie a dlhodobých plánov rozvoja LMS        

/letecká meteorologická služba/ v oblasti technického zabezpečenia  s celoštátnym 

významom 

- vykonávanie koncepčnej činnosti a metodického usmerňovania činnosti súvisiacej s 

procesom metrológie a riadenia merania, 

- zabezpečenie implementácie a modernizácie meracích, pozorovacích, komunikačných 

a informačných systémov LMS a dodržiavania štandardov ICAO a WMO pre ich 

prevádzku  

- vedenie kontrolnej činnosti súvisiacej s procesom metrológie a riadenia merania 

- koordinovanie prác pri odstraňovaní porúch na meradlách v správe LMS, 

komunikačných a informačných systémoch LMS 

- spolupracovanie pri tvorbe a pripomienkovaní návrhov zmlúv s dodávateľskými a 

servisnými spoločnosťami ako i na príprave interných predpisov a smerníc LMS 

Požiadavky na uchádzača:  

- vysokoškolské II. stupňa technického smeru 

- znalosť práce s PC ( MS Windows) 

- vodičský preukaz sk. B 

- prax v odbore vítaná ale nie podmienkou 

- technické zručnosti 

- schopnosť zvládať prácu pod stresom a pracovať v tíme 

- dobré komunikačné a organizačné schopnosti 

Ponúkame 

Mzdové ohodnotenie:   

- od 970 € v závislosti od skúsenosti a praxe daného kandidáta v zmysle zákona 

o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

Zamestanecké výhody: 

- pružný pracovný čas s príchodom od 6:00 do 9:00 hod. 

- 5 dní dovolenky naviac 

- skrátený pracovný fond - 37,5 hod. týždenne 

- stabilné zamestnanie 

- príspevok zamestnávateľa do DDS 

- možnosť využitia účelových zariadení SHMÚ 

- 4,- EUR gastrolístky 

- voľný vstup do vybraných jaskýň 

Miesto práce: Slovensko, Bratislava, Bratislava-Nové Mesto, Jeséniova 17, 83315 

Prosíme záujemcov o pracovnú pozíciu zaslať na adresu martin.housa@shmu.sk, alebo 

poštou na doleuvedenú adresu, nasledovné dokumenty: 

 • profesijný štruktúrovaný životopis 



 • motivačný list 

Všetkým uchádzačom, ktorí prejavia záujem o danú pracovnú pozíciu, vopred ďakujeme. 

Kontaktovať budeme iba tých záujemcov, ktorí spĺňajú požadované výberové kritéria. 

Ďakujeme za porozumenie. 

Kontaktná osoba:  

Ing. Martin Housa 

Vedúci úseku Letecká meteorologická služba  

Slovenský hydrometeorologický ústav 

Jeséniova 17 

833 15 Bratislava 

E: martin.housa@shmu.sk 

 
Odoslaním dokladov do SHMÚ poskytuje uchádzač súhlas so spracovaním svojich osobných údajov obsiahnutých 

v týchto dokladoch, a to v súlade s Nariadením EÚ 2016/679 General Data Protection Regulation a Zákonom č. 

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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