
  

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže  
vyhlasuje výberové konanie na pozíciu kontrolóra 

 
 
 
 
 
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 IUVENTY 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 IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Bratislava 
 
 

Druh pracovného pomeru Plný pracovný úväzok 
 

  
Náplň práce Vypracováva návrh plánu kontrolnej činnosti na kalendárny rok,  

ktorý odsúhlasuje generálny riaditeľ organizácie. 
Vykonáva kontrolu v zmysle zákona  č. 357/2015 Z. z. o finančnej 
kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v organizácii IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže a IUVENTA – 
NAE+,  správy o výsledkoch kontroly predkladá priamo GR. 
Vykonáva kontrolu procesu vyhlasovania, výberu a realizácie 
vybraných  projektov  financovaných  z prostriedkov Európskej 
únie a štátneho rozpočtu realizovaných     odbornými útvarmi 
organizácie. 
Spolupracuje s odborom kontroly MŠVVaŠ SR v oblasti plánov, 
štatistických výkazov, vybavovania sťažností a oznámení. 
Vypracováva ročnú správu o kontrolnej činnosti podľa pokynov 
MŠVVaŠ  SR. 
 
 

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 

- Ovládanie Zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole  
a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

- Kultivovaný písomný a ústny prejav 
- Komunikačné a prezentačné zručnosti 
- Samostatnosť, organizovanie a plánovanie práce 
- Flexibilita 
- Skúsenosti v oblasti kontroly 

 

 
 

Informácie o výberovom konaní  
 
Životopis vo formáte Europass s motivačným listom posielajte, prosím, e-mailom na adresu: 
helena.kovacova@iuventa.sk do 04.04.2017.  
Vybraní kandidáti budú pozvaní na výberové 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 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. 

 


