
  

 

 

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže  

vyhlasuje výberové konanie na pozíciu kontrolóra. 

 

 

 

 

Charakteristika 

zamestnávateľa 

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je štátna inštitúcia, priamo 

riadená príspevková organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu SR.  

Predmetom jej činnosti je neformálne vzdelávanie a mládežnícka 

politika na Slovensku aj mimo neho.  

Pôsobí v oblasti podpory práce s mládežou. 

Poskytuje vzdelávacie, metodické a informačné aktivity pre rôzne 

cieľové skupiny.  

Koordinuje a realizuje aktivity na podporu a rozvoj výskumu v oblasti 

mládeže. 

Administruje grantové programy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 

športu SR (Programy PRE MLÁDEŽ) a Európskej únie (Erasmus+). 

 (olympiády a predmetové súťaže). 

Je sídlom Eurodesku – Európska informačná sieť pre mládež a 

mládežníckych pracovníkov. 

 

Miesto výkonu 

práce 

Bratislava 

 

 

Druh pracovného 

pomeru 

Plný pracovný úväzok 

Zodpovedá A to najmä: za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych noriem 

a interných noriem organizácie. 

  

 

Náplň práce A to najmä: 

 vypracováva plán kontrolnej činnosti, 

 vykonáva kontrolu stanoveného finančného plánu, účelnosť 

a hospodárnosť vynakladania finančných prostriedkov, 

 preveruje dodržiavanie platných právnych noriem a interných 

noriem, 

 zodpovedá za sledovanie plnenia úloh, vyplývajúcich z poverení 

a ďalších záväzných dokumentov. 

 

Termín nástupu 20.11.2017 

 

  



Požiadavky na 

zamestnanca 

 

Vzdelanie Vysokoškolské I. stupňa 

Vysokoškolské II. stupňa 

Vysokoškolské III. stupňa 

V odbore právo, ekonómia 

 

 

Znalosti 

 

Slovenský jazyk - Expert (C2)  

Anglický jazyk - Pokročilý (B2) 

 

Microsoft Word - pokročilý 

Microsoft Excel - pokročilý 

Microsoft PowerPoint - pokročilý 

Microsoft Outlook  - pokročilý 

 

  

  

  

Požadovaná prax 

a osobnostné 

predpoklady 

uchádzača 

Kultivovaný písomný a ústny prejav, 

zodpovednosť, 

precíznosť, 

serióznosť, 

samostatnosť a organizovanie práce, 

flexibilita. 

 

Informácie o výberovom konaní  

 

Životopis vo formáte Europass a motivačný list posielajte, prosím, e-mailom na adresu: 

zuzana.bubakova@iuventa.sk do 15.11.2017.  

Ďakujeme všetkým uchádzačom.  

Uchádzači, ktorí spĺňajú požadované kritéria, budú pozvaní na osobné stretnutie.  

 

K zasielanému životopisu pripojte nasledovný súhlas:  

V súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov 

obsiahnutých v zasielanom životopise organizáciou IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže 

v jej personálnej databáze za účelom evidencie záujemcov o zamestnanie a výberu 

zamestnanca na ponúkanú pracovnú pozíciu. 

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania,  ktoré je možné 

kedykoľvek písomne podať v žiadosti o likvidáciu svojich osobných údajov. 

 


