
Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava 

Ponuka pracovných príležitostí pre absolventov 
 

1. Odbor vyhodnocovania ŽoNFP 
Odbor vyhodnocovania Žiadostí o nenávratný finančný príspevok Ti ponúka jedinečnú príležitosť byť 
súčasťou prostredia novej modernej PPA, ktorá vykonáva činnosti súvisiace s finančnými 
prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu SR, 
smerujúcimi do oblastí pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. 

Budeš súčasťou organizácie úzko pracovne spätej s Európskymi fondami čo Ti prinesie množstvo 
skúseností, ďalšieho vzdelávania a určite aj nových zážitkov. Dynamický a priateľský pracovný kolektív 
je pripravený zaučiť záujemcu v rámci činností na odbore ako je vyhodnocovanie žiadostí o 
nenávratný finančný príspevok, práca s informačnými systémami platobnej agentúry a ešte oveľa viac 
ako budúceho ,,manažéra posudzovania projektov žiadostí o nenávratný finančný príspevok,,. 

 

Benefity: 

 Vzdelávanie a osobný rozvoj cez vzdelávacie aktivity organizácie 

 Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie 

 Pružný pracovný čas – ustanovený pracovný čas je 37,5 hod./týždeň 

 Dynamický kolektív 

 Multisport karta 

 5 dní dovolenky navyše 

 Ďalšie benefity podľa kolektívnej zmluvy 

Kontaktná osoba: Ing. Lukáš Dubovský, č. tel.: +421 918 612334 e-mail: Lukas.Dubovsky@apa.sk 

 

 

2. Odbor kontroly obstarávania 
Práca na odbore: 

 Výkon kontroly a vyhodnotenie obstaraných tovarov, stavebných prác a služieb 

 Poskytovanie stanovísk ku kontrole verejného obstarávania 

 Komunikácia so žiadateľom/prijímateľom ohľadne predkladaných verejných obstarávaní 

 Príprava žiadostí, dokumentov a odborných materiálov ÚVO, PMÚ a ďalším príslušným 
orgánom SR 

 Príprava podkladov k auditom a kontrolám 

 Pripomienkovanie relevantných dokumentov 

 

Forma pracovnej ponuky: 

Máte záujem kontrolovať verejné obstarávanie eurofondových zákaziek? PPA hľadá manažérov 
kontroly verejného obstarávania, ktorí plnia najmä úlohy súvisiace s finančnou kontrolou verejných 
obstarávaní vykonávaných žiadateľmi/prijímateľmi v rámci projektov spolufinancovaných z Programu 
rozvoja vidieka. Predmetná pozícia predstavuje získanie komplexných vedomostí v oblasti kontroly 
verejných obstarávaní spolufinancovaných z EŠIF, čo je výborný predpoklad pre ďalší kariérny rast. 
Ponúkame príjemné pracovné prostredie v dynamickom kolektíve, pružný pracovný čas, možnosti 
vzdelávania a ďalšie zaujímavé benefity. 

Kontaktná osoba: Ing. Peter Ujváry, č. tel.: +421 918 612459 e-mail: Peter.Ujvary@apa.sk 


