
Útvar hodnoty za peniaze 

Špecialista na dopravné modelovanie  

 
Analýzy nemusia končiť len v šuplíku. Analýzami na Útvare hodnoty za peniaze (ÚHP) máte 

možnosť ovplyvniť verejné rozhodnutia, ktoré majú dopad na život občanov. Staňte sa 

špecialistom (konzultantom) v štátnej správe a súčasťou tímu, ktorý mení prístup, akým štát nakladá s 

verejnými zdrojmi. 

Vašou úlohou bude podieľať sa lepšom plánovaní štátnych investícií v doprave prostredníctvom skvalitňovania 

dopravných prognóz a modelov. Prácu tvorí spektrum činností od zberu a analýzy dát, vývoj a testovanie 

dopravných modelov vrátane spolupráce s odbornou verejnosťou. Budete mať príležitosť kontinuálne prehlbovať 

svoje znalosti. Budete súčasťou jedného z projektových tímov, ktoré vedú skúsení tím-lídri.  

Náplň práce 

 zber, analýza a príprava dát pre dopravné modely,  

 samostatná analytická práca, 

 posudzovanie dopravných modelov, 

 vývoj, a kalibrácia dopravných modelov, 

 spolupráca s odbornou verejnosťou a medzinárodnými inštitúciami. 

Odborné požiadavky 

 vysokoškolské vzdelanie v oblasti dopravného inžinierstva, dopravného plánovania, geoinformačných 

systémov, aplikovanej matematiky alebo príbuzných odborov, 

 záujem o dopravu a prácu s dátami, 

 skúsenosti v oblasti (dopravného) modelovania, dopravného plánovania a analytickej práce 

s geoinformačnými systémami,  

 schopnosť analyticky myslieť a rýchlo sa zorientovať problematike,  

 skúsenosti so softvérom určeným na dopravné modelovanie výhodou, 

 zodpovednosť, aktívny prístup k riešeniu úloh, 

 plynulá komunikácia v angličtine.  

Ponúkame 

 prácu, ktorou môžete zmeniť Slovensko 

 zahraničné študijné pobyty a stáže, 

 priestor a podmienky na kreativitu a vlastné iniciatívne projekty 

 príjem porovnateľný so súkromným sektorom (od 1 200 eur) 

 možnosť veľa sa naučiť a prácu s najlepšími 

 

 

Absolventom najlepších zahraničných škôl navyše ponúkame možnosť získať podporu do 10 000 € 

prostredníctvom schémy Návraty, ak spĺňajú stanovené podmienky. 

Kto sme 

Útvar hodnoty za peniaze zastrešuje aktivity Ministerstva financií, ktoré podporujú prijímanie dobrých rozhodnutí 

vo verejnom záujme a zlepšujú tak výsledky slovenského verejného sektora. Ide najmä o reformu pravidiel, 

nastavenie procesov a posilnenie inštitúcií. Hlavnými výstupmi ÚHP sú revízie verejných výdavkov a ad-hoc 

analýzy. 

Ak Vás ponuka zaujala, prosím zašlite nám svoje CV na adresu: hr.uhp@mfsr.sk. 

Nástup je možný ihneď.  

https://www.vedatechnika.sk/SK/O-SCHEME-NAVRATY/Stranky/default.aspx
https://goo.gl/phK1bI
http://www.mfsr.sk/Default.aspx?CatID=5907
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