
SHMÚ – odbor klimatologická služba na úseku Meteorologická služba hľadá vhodných 

kandidátov na pracovnú pozíciu: 

Meteorológ – klimatológ špecialista 

Pracovná náplň: 

- samostatné vykonávanie zložitých výskumných a vývojových prác v oblasti priestorovej 

interpretácie meteorologických, klimatologických a fenologických prvkov a 

charakteristík; 

- navrhovanie metodiky v rámci posudkovej činnosti klimatologickej služby na celoštátnej 

úrovni; 

- spolupráca na riešení projektov na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni, ktorých 

cieľom je analýza stavu a vývoja klimatického systému a dôsledkov klimatickej zmeny; 

- vykonávanie posudkovej a expertíznej  činnosti v oblasti stavu a vývoja klimatického 

systému Slovenska; 

- samostatné koordinovanie prác na vývoji nových pracovných postupov v posudkovej a 

expertíznej činnosti a ich zavádzanie do praxe; 

- spolupráca pri tvorbe dokumentov systému manažérstva kvality; 

- spolupráca pri meteorologickom, klimatologickom a fenologickom monitoringu na 

celoštátnej a medzinárodnej úrovni. 

Požiadavky na uchádzača:  

- nutné VŠ vzdelanie II. stupňa v odboroch prírodných, technických alebo 

pôdohospodárskych vied 

- AJ na úrovni minimálne B1 

- základy programovania v jazykoch  (R, VBA, SQL,..) 

 

Všeobecný prehľad: 

- štatistické spracovanie údajov 

- fyzikálne merania a jednotky fyzikálnych veličín 

- fyzická geografia 

- podnebie, všeobecná cirkulácia atmosféry, zmena klímy 

 

Ponúkame 

Mzdové ohodnotenie:   

- celková mesačná mzda je v rozpätí od 950 -  1300 € v závislosti od skúseností a 

odbornej praxe kandidáta /odmeňovanie v zmysle zákona o odmeňovaní 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme/ 

Zamestnanecké výhody: 

- 5 dní dovolenky naviac 

- skrátený pracovný fond – 37,5 hod. týždenne 

- pružný pracovný čas 

- možnosť ďalej si zvyšovať odborné vzdelanie  

- stabilné zamestnanie 

- príspevok zamestnávateľa do DDS 

- možnosť využitia účelových zariadení SHMU 

- bezplatné parkovanie 

- voľný vstup do vybraných jaskýň 



 

Miesto práce:  SHMÚ, Jeséniova 17,  833 15 Bratislava  

Prosíme záujemcov o pracovnú pozíciu zaslať na adresu personalne@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. 

Kontakt:  

odbor Ľudské zdroje a právne služby 

Slovenský hydrometeorologický ústav 

Jeséniova 17 

833 15 Bratislava 

E: personalne@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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