
  

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže  
vyhlasuje výberové konanie na pozíciu regionálneho koordinátora aktivít pre 

podporu práce s mládežou 
 

 
Charakteristika 
zamestnávateľa 

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je priamo riadená príspevková 
organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Oblasťou 
jej činnosti je práca s mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícka politika na 
Slovensku aj mimo neho.  
Základné témy aktivít organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže sú 
účasť mládeže na živote spoločnosti, rozvoj mládežníckeho dobrovoľníctva, 
výchova k ľudským právam, neformálne vzdelávanie a zapojenie mladých ľudí 
s nedostatkom príležitostí.  
 

Miesto výkonu 
práce 

Nitriansky kraj 
 
 

Druh pracovného 
pomeru 

Polovičný pracovný úväzok 
 

Zodpovedá Reprezentuje regionálne zastúpenie organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút 
mládeže. 
Poskytuje miesto prvého kontaktu pre cieľové skupiny daného regiónu – 
ideálne v krajskom meste a v mieste sídla regionálnej rady mládeže. 
Zabezpečuje aktivity v regióne v spolupráci s Odborom pre podporu práce 
s mládežou a s Národnou agentúrou ERASMUS +. 
 

Náplň práce  Nábor účastníkov na vzdelávacie aktivity. 

 Administratívne a logistické zabezpečovanie vzdelávacích aktivít. 

 Organizovanie informačných a konzultačných dní k aktuálnym výzvam 
v rámci grantovej schémy Programy pre mládež na roky 2014 – 2020 (ďalej 
len PPM) a k programom EÚ Erasmus + (ďalej len E+). 

 Poskytovanie osobných aj elektronických konzultácií žiadateľom o dotáciu 
(PPM, E+), (konzultovanie projektového zámeru, vyhľadanie partnera pre 
medzinárodné aktivity a pod.). 

 Hodnotenie predložených projektových žiadostí. 

 Monitoring podporených projektových aktivít v regióne, ako aj 
podporených organizácií – na základe poverenia, mapovanie reálneho 
fungovania  finančne podporených organizácií v danom kraji 
a akreditovaných dobrovoľníckych organizácií. 

 Spolupráca pri hodnotení fungovania PPM (spoluvytváranie hodnotiacej 
správy). 

 Organizovanie aktivít k udržateľnosti národných projektov KomPrax 
a Praktik (vzdelávania, podpora napĺňania dopadových ukazovateľov, práca 
so signatármi Deklarácie a uznávaní neformálneho vzdelávania a prínosu 
práce s mládežou...). 

 Sieťovanie a vytváranie partnerstiev - spolupráca so samosprávami, 
školami, biznis sektorom – organizovanie okrúhlych stolov, biznis mítingov. 

 Spolupráca pri štruktúrovanom dialógu, zber podnetov od mladých, 
mapovanie problémov mladých a mládežníckych organizácii. 

 Organizovanie informačných stretnutí (v spolupráci s NA E+) so skupinami 
mládeže alebo organizáciami (napr. v CVČ, na školách, v OZ a pod.) 



kampaní, workshopov, okrúhlych stolov, panelových diskusií, propagácií 
aktivít organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. 

 Vyhľadanie vhodného účastníka pre medzinárodné školiace aktivity. 

 Identifikovanie potencionálnych hostiteľských organizácií v rámci EDS. 

 Pomoc Národnej agentúre Erasmus+ pri prieskume, evalvácií a šírení 
informácií, promo aktivít v rámci Eurodesku. 

 Zabezpečenie  úloh vyplývajúcich z kontraktu uzatvoreného s MŠVVaŠ SR 
a Európskou komisiou. 
 

Termín nástupu asap 
 

Požiadavky na 
zamestnanca 

 
 

Vzdelanie Vysokoškolské I. stupňa 
Vysokoškolské II. stupňa 
 

Znalosti 
 

Anglický jazyk - pokročilý 

 Microsoft Outlook – pokročilý používateľ 
 Microsoft Word – pokročilý používateľ 
 Microsoft Excel – pokročilý používateľ 

 
 

Požadovaná prax a 
osobnostné 
predpoklady 
uchádzača 

Kultivovaný písomný a ústny prejav, 
Komunikácia  s externým prostredím (prezentovanie)   
Samostatnosť, organizovanie a plánovanie práce 
Flexibilita 
Všeobecný prehľad o mládežníckej politike (znalosť strategických 
dokumentov) 
Skúsenosti v oblasti práce s mládežou 

Informácie o výberovom konaní  
 
Životopis vo formáte Europass s motivačným listom 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. 

 


