
  

 

 

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže  

vyhlasuje výberové konanie na pozíciu upratovačka. 

 

 

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 alebo čiastočný pracovný úväzok, dohoda (aj študent) 

 

Zodpovedá Zodpovedá za celkovú čistotu zvereného objektu.  

 

Náplň práce  Čistenie podlahových povrchov komunikačných plôch (haly, chodby, 

schodiská), sociálnych zariadení, učební a denne používaných priestorov 

pre záujmovú činnosť a aktivity - zametaním (parkety), vysávaním 

(koberce), umývaním saponátom (kamenná a keramická dlažba, guma, 

PVC). 

Vysýpanie smetných košov a vynášanie odpadkov do kontajnera. 

Utieranie prachu na voľných povrchoch. 

Leštenie zrkadiel a sklenených výplní dverí. 

Umývanie okien a žalúzii. 

Zvesenie a zavesenie záclon a textilných závesov. 



Čistenie svietidiel a vypínačov (za pomoci elektrikára). 

Polievanie kvetov na pridelenom úseku podľa potreby, min. 2x 

týždenne. 

 

Termín nástupu Asap 

 

Požiadavky na 

zamestnanca 

 

 

Vzdelanie Minimálne základné (aj študenti). 

 

Znalosti 

 

Slovenský jazyk na komunikačnej úrovni. 

  

  

  

Požadovaná prax 

a osobnostné 

predpoklady 

uchádzača 

Kultivovaný ústny prejav, 

dochvíľnosť, 

serióznosť, 

samostatnosť a organizovanie práce, 

flexibilita. 

 

Informácie o výberovom konaní  

 

Životopis posielajte, prosím, e-mailom na adresu: zuzana.bubakova@iuventa.sk do 

20.11.2017.  

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. 

 


