
 
 
 

Výberové konanie: Expert na zvýšenie participácie 
 
Identifikátor výberového konania 
PKMVS /2019/6 – Expert na zvýšenie participácie 
  
Názov organizácie 
Asociácia pre občiansku spoločnosť 
  
Sídlo organizácie  
Strmý vŕšok 8109/109 
84106 Bratislava-Záhorská Bystrica 
Slovenská republika 
   
Počet obsadzovaných miest - 1 
 Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: 

� Konkrétny popis pracovných činností , ktoré sa zamestnanec zaväzuje vykonávať pre zamestnávateľa 
je nasledovný: 

� zastrešuje realizáciu komponentu č. 1 (výskum k voľbám do Európskeho parlamentu s cieľom zvýšiť 
informovanosť a participáciu na veciach verejných) po odbornej stránke, 

� zodpovedá za obsahové napĺňanie komponentu č. 1 (výskum k voľbám do Európskeho parlamentu s 
cieľom zvýšiť informovanosť a participáciu na veciach verejných), 

� koordinuje jednotlivé úlohy v rámci komponentu č. 1 (výskum k voľbám do Európskeho parlamentu s 
cieľom zvýšiť informovanosť a participáciu na veciach verejných) a dohliada na prácu odborníkov a 
expertov podieľajúcich sa na realizácii projektu v rámci komponentu č. 1 (výskum k voľbám do 
Európskeho parlamentu s cieľom zvýšiť informovanosť a participáciu na veciach verejných), 

� metodické usmerňuje po obsahuje po obsahovej stránke, 
� zodpovedá za odbornú komunikáciu so spolupracujúcimi subjektmi v procese implementácie 

projektu, 
� zodpovedá za odbornú komunikáciu s verejnosťou. 

 
Predpoklady  - spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, ovládanie štátneho jazyka, bezúhonnosť 
Požadované vzdelanie a požadovaná prax:  vysokoškolské vzdelanie III. stupňa a minimálne 5 rokov praxe 
alebo vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a minimálne 8 rokov praxe 
Počítačové znalosti - používateľ: pokročilý používateľ internetu a balíka MS Office 
Osobnostné predpoklady a zručnosti: 

� samostatnosť, kreativita, precíznosť, orientácia na riešenie problémov, aktivita, profesionálne 
vystupovanie, 

� výborné komunikačné a organizačné schopnosti, zodpovednosť za zverenú prácu, 
� analytické myslenie, schopnosť hľadať riešenia. 

 
 
Celková cena práce za hodinu: 39,20 Eur (brutto) 
 
Informácie o výberovom konaní: 
Uchádzači/uchádzačky pošlú do 22.02.2019 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania 
s vyplneným identifikátorom výberového konania (ďalej len „Žiadosť“), ktorej povinnými prílohami sú: 
  

� Podpísaný profesijný životopis – môže byť aj scan (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené 
vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR ). 

 



 
 
 Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami pošlú e-mailom na adresu:   apos.zdruzenie@gmail.com 
 
Vážime si Vašich znalostí a skúseností, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania 
(realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať 
našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou osobného pohovoru. V prípade, že sa tak nestane v 
priebehu jedného týždňa od zverejnenia pracovnej ponuky, ďakujeme za Vami prejavený záujem, ale dali 
sme v prvom kole prednosť iným kandidátom. 

Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového 
konania na inzerovanú pozíciu budú Vaše osobné údaje spracúvané do skončenia výberového konania na 
inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované.  

Zaslaním životopisu a ďalších dokumentov emailom dobrovoľne poskytujete prevádzkovateľovi Asociácia pre 
občiansku spoločnosť so sídlom Strmý vŕšok 8109/109,  84106  Bratislava-Záhorská Bystrica,  IČO: 45756155  
súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné 
bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v úradnom doklade o 
vzdelaní, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), údaje uvedené v životopise, jazykové 
znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), 
zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia 
pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, 
motivačnom liste a dotazníku uchádzača o zamestnanie za účelom evidencie uchádzačov o zamestnanie. 
Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín. Osobné údaje sa poskytujú tretím 
stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných právnych predpisov ako napr. 
orgány  činné v trestnom konaní, Inšpektorát práce a ďalšie subjekty, o ktorých to určí osobitný právny 
predpis. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu 
uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia. Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá 
svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných 
údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23. 
 

 
  

 


