
Organizačná štruktúra organizácie IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže, platná od 01.06.2015          

Použité skratky: Skratky organizačných útvarov:

HR ľudské zdroje KNPK kancelária NP Komprax

IKT informačné a komunikačné technológie KNPP kancelária NP Praktik

PR vzťahy s verejnosťou KRP kancelária pre riadenie projektov

RO riaditeľ odboru OPSM odbor prevádzky a správy majetku

VO vedúci oddelenia OE odbor ekonomický

OK odbor komunikačný

OPVO oddelenie právne a verejného obstarávania

OÚZ oddelenie účelových zariadení

OIKT oddelenie IKT

OPO odbor personálny a organizačný

OSM odbor stratégie a metodiky odborných činností

OPR odbor podpory a rozvoja práce s mládežou

NAE+ NA programu EÚ Erasmus+ Schválil: Mgr. Rastislav PAVLÍK, generálny riaditeľ
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