
Priemerná ročná potreba absolventov zame- 
 rania  Meteorológia a klimatológia je 4 až 5. 
  Keďže niektorí absolventi sa rozhodnú pre iné 
   zamestnania, môže každý rok ukončiť na 

OMK na KAFZM FMFI UK až 8 študentov. 
Absolventi magisterského študijného prog-
ramu Meteorológia a klimatológia môžu 
pokračovať v dennej a aj externej forme 
doktorandského študijného odboru Mete-
orológia a klimatológia na FMFI UK. 
 

ŠTUDENTSKÉ AKTIVITY 
Študenti sa počas štúdia môžu zapájať 

do rôznych záujmových aktivít, telový-

chovných akcií a klubovej činnosti. 

K dispozícii je univerzitný klub, športo-

vá hala. Na Fakulte matematiky, fyziky 

a informatiky sa pravidelne organizu-

jú športové „Dni FMFI“, prehliadka 

študentských vedeckých prác (ŠVK) 

a mnoho ďalších akcií pre študentov. 

Študenti sa každoročne zúčastňujú 

praxí a letných škôl v špičkových 

zahraničných vedeckých ústavoch. 

Názov študijného odboru: Fyzika  

Študijný program: Environmentálna fyzika, 

obnoviteľné zdroje energie, meteorológia 

a klimatológia — blok meteorológia a kli-

matológia 

Stupeň štúdia: magisterský 

Štandardná dĺžka štúdia: 2 roky 

Forma štúdia: denná 

 
PRIHLÁŠKY NA ŠTÚDIUM: 
vyplnením elektronickej prihlášky na strán-

kach fakulty a zaslaním materiálov na adre-

su fakulty;  

bližšie informácie na www.fmph.uniba.sk 

 

KONTAKTY: 

Oddelenie meteorológie a klimatológie 
Katedra astronómie, fyziky Zeme a  
meteorológie 
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK 
Mlynská dolina 
842 48 Bratislava 
 
 

 
 

 
doc. RNDr. Martin Gera, PhD. 

pracovňa: F1, 370 

telefón: 02/602 95 863 

mgera@fmph.uniba.sk  
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matematických modelov a zložitých štatistic-
kých metód spracovania údajových súborov. 
Fyzikálny pohľad na meteorologické procesy je 
dnes už jedinou alternatívou. 

UPLATNENIE ABSOLVENTOV 

Absolventi magisterského študijného programu 
Meteorológia a klimatológia nájdu uplatnenie 
predovšetkým v rôznych útvaroch Slovenského 
hydrometeorologického ústavu. Uplatniť sa 
môžu aj v iných inštitúciách na celom Sloven-
sku (Geofyzikálny ústav SAV, Hydromeliorácie, 
š.p., Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany 
pôdy, Výskumný ústav vodného hospodárstva, 
Ústav hydrológie SAV, Poľnohospodárska uni-
verzita v Nitre, Lesnícky výskumný ústav a Les-
nícka fakulta Technickej univerzity vo Zvolene, 
verejnej správe, v súkromnej sfére a aj inde). 
Časť absolventov sa uplatnila aj na podobných 
pracoviskách v ČR a inde v zahraničí. Do roku 
2018 ukončilo štúdium Meteorológie a klima-
tológie 160 študentov.  

ŠTÚDIUM  
METEOROLÓGIE A KLIMATOLÓGIE  

Štúdium nadväzuje na bakalársky študijný prog-
ram Fyzika a program Obnoviteľné zdroje ener-
gie a environmentálna fyzika na FMFI UK. Dôle-
žitým predpokladom je záujem o problematiku 
meteorológie a klimatológie, ktorá do značnej 
miery súvisí s niektorými sociálnymi a ekono-
mickými aktivitami ako aj s ochranou a tvorbou 
životného a prírodného prostredia. Vzťah k me-
teorológii a klimatológii majú letectvo, poľno-
hospodárstvo a záhradkárstvo, lesníctvo, vodné 
hospodárstvo, doprava, ochrana prírody, zdra-
votníctvo, turistický ruch, šport a telovýchova, 
urbanizmus, výskum, projektová činnosť a rad 
iných odvetví.  

Výhodou fyzikálno-matematického bakalárske-
ho základu pre meteorológov a klimatológov je 
najmä to, že v posledných rokoch sa v týchto 
disciplínach oveľa širšie ako v minulosti uplat-
ňujú analytické metódy s využitím výkonnej vý-
počtovej techniky, hydrodynamických rovníc, 

Meteorológia je vedná disciplína, ktorá štu-
duje fyzikálne procesy v atmosfére, pričom 
sa zaoberá aj problémami chemizmu atmo-
sféry, najmä v súvislosti s rozptylom a trans-
portom antropogénne podmienených škodli-
vých aerosólov v atmosfére. Jednou z hlav-
ných úloh meteorológie je prognóza počasia, 
na čo sa dnes využívajú najmä výstupy mate-
matických modelov dynamických a termody-
namických procesov v atmosfére.  

Klimatológia sa zaoberá analýzou a výskumom 
dlhodobého režimu atmosférických podmie-
nok na základe spoľahlivých dlhodobých mera-
ní podľa unifikovaných metód na celom sve-
te. Okrem štatistického spracovania stredo-
vých, rozptylových a cyklických charakteristík 
klimatických pomerov jednotlivých lokalít a 
väčších oblastí rieši aj problémy zmien a kolí-
sania klímy, vrátane prirodzených a antropo-
génne podmienených príčin týchto zmien.  
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Vyžarovanie Zeme a spätná radiácia

Scenáre počtu tropických dní (N, s denným maximom teplo-
ty vzduchu ≥30 °C) v Hurbanove podľa modifikovaných vý-
stupov modelu ECHAM5, emisný scenár SRES A2, v období 
1950 – 2100, merané údaje SHMÚ, 1951 – 2016 (modré).  

Zaľadnenie a 
výška sneho-
vej pokrývky, 
zdroj NCEP 
analýza z 
25.1.2019 


