
INFOSTAT – Inštitút informatiky a štatistiky, Leškova 16, 817 95 Bratislava 15  

prijme do pracovného pomeru 

ekonomického analytika/-čku, metodika/-čku 

Náplň práce: 
riešenie výskumných a vývojových úloh v oblasti: 

   - makroekonomických analýz, 

   - prognóz sociálno-ekonomického vývoja, 

   - aplikácie a rozvoja matematicko-štatistických metód 

     

Ponúkaný plat: 
v zmysle zákona o výkone práce vo verejnom záujme a súvisiacich predpisov 

Termín nástupu: 
1. 9. 2015, resp. dohodou 

Druh pracovného pomeru: 
čiastkový pracovný úväzok 

vhodné pre študentov 

možnosť práce na dohodu 

Výhody: 
pružný pracovný čas 

Požiadavky na zamestnanca: 

Vzdelanie: 
vysokoškolské II.stupňa/III. stupňa 

Zameranie: 
matematicko-štatistické metódy 

ekonomické znalosti 

Počítačové znalosti: 
Microsoft Office 

práca s veľkými súbormi dát 

Internet (e-mail, www) 

Microsoft Windows 

softvér R, EViews výhodou 

Ďalšie požiadavky: 
- prax v riešení výskumných a vývojových úloh so zameraním na analýzy, resp. prognózy 

sociálno-ekonomického vývoja výhodou, 

- znalosť angličtiny a odbornej terminológie z uvedených oblastí – minimálne na úrovni 

mierne pokročilý, 

- záujem o odborný rast. 

Výhoda: 
Komunikatívnosť, zmysel pre tímovú spoluprácu. 



                                                           

Informácie pre uchádzača: 

Žiadosť o prijatie a štruktúrovaný pracovný životopis (CV) vrátane telefonického kontaktu 

zašlite na e-mailovú adresu bradiakova@infostat.sk . 

Vybraných uchádzačov budeme kontaktovať pravdepodobne od 1. 8. 2015. 

V žiadosti uveďte a podpíšte nasledovný text: „Zaslaním svojho životopisu udeľujem zároveň 

INFOSTATu Bratislava súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v zmysle zákona č. 

122/2013 Z. z  o ochrane osobných údajov - na účely prípravy a realizácie výberového 

konania a ich uchovania do jeho úspešného ukončenia“. 

Na osobný pohovor budú pozvaní iba vybraní uchádzači. Pracovné životopisy uchádzačov, 

ktorí nebudú pozvaní, ako aj pozvaných ale neprijatých uchádzačov, budú skartované v 

zmysle zákona č. 122/2013  Z. z. o ochrane osobných údajov. 

  

Stručná charakteristika inštitútu: 

INFOSTAT je príspevková organizácia plniaca úlohy v oblasti výskumu a vývoja so 

zameraním najmä na štátnu štatistiku, informatizáciu spoločnosti, metodiku tvorby 

informačných systémov, sociálno-ekonomické analýzy a prognózy, demografické analýzy a 

predikcie, výskum verejnej mienky, rezortné vzdelávanie atď. 

 

Kontaktná osoba: 

Ing. Anna Bradiaková 

Oddelenie personálno-ekonomických činností 

Inštitút informatiky a štatistiky 

Leškova 16 

817 95 Bratislava 15 

Tel.: 02/59379388 

E-mail: bradiakova@infostat.sk 

www.infostat.sk 
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