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1. Úvod
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IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je príspevková organizácia 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Svoju činnosť zameriava na to, aby 

mladí ľudia poznali, vedeli a mohli využívať príležitosti pre kvalitnejší život. 

Práve preto pripravuje programy neformálneho vzdelávania pre mladých ľudí, 

pracovníkov s mládežou, dobrovoľníkov, vychovávateľov, či učiteľov a zabezpečuje 

podporné aktivity, prostredníctvom ktorých je možné finančne podporiť rôzne 

činnosti v práci s mládežou. 

IUVENTA prešla počas svojej viac ako polstoročnej histórie významnými 

zmenami: od vzorového pionierskeho paláca, cez organizáciu podporujúcu rôzne 

aktivity vo voľnom čase detí, mládeže a dospelých, až do dnešnej podoby inštitútu 

pre mládež, ktorý mladého človeka vníma komplexne, a preto sa snaží o prepájanie 

politík voči mládeži na európskej, národnej, regionálnych a miestnych úrovniach. 

Cieľovými skupinami aktivít IUVENTY sú dobrovoľní a profesionálni pracovní-

ci s deťmi a mládežou, pracovníci samospráv zodpovední za mládež, mladí výskum-

níci, pedagogickí pracovníci zo školských zariadení, členovia občianskych združení 

detí a mládeže a široká verejnosť.

Najširšiu škálu týchto aktivít aktuálne zahŕňa práve národný projekt KomPrax 

– kompetencie pre prax, ktorý IUVENTA realizuje v období rokov 2011 až 2013. Je to 

doteraz najväčší projekt v oblasti práce s mládežou na Slovensku. 

Čo všetko robí IUVENTA:

• zabezpečuje rozvoj a uznávanie výsledkov neformálneho vzdelávania v prá-

ci s mládežou;

• pripravuje podklady a koncepčné materiály v oblasti plnenia koncepcií 

mládežníckej politiky;

• pripravuje, organizuje a vyhodnocuje výskumné, metodické, informačné 

a konzultačné projekty na podporu a rozvoj práce s mládežou;

• podporuje mládežnícke dobrovoľníctvo;

• vydáva publikácie pre oblasť práce s mládežou;

• realizuje výskumy v oblasti mládeže;

• podporuje zapojenie mládeže s nedostatkom príležitostí;

• podporuje plnenie európskych smerníc a odporúčaní pre prácu s mládežou;

• zabezpečuje európske (Mládež v akcii) a národné (ADAM) dotačné 

programy pre oblasť podpory a rozvoja práce s mládežou;

• koordinuje predmetové olympiády;

• vykonáva servis pre komisie zriaďované ministerstvom pre oblasť práce 

s mládežou;

• realizuje aktivity vzdelávacieho charakteru v rámci neformálneho vzdeláva-

nia;

• spolupracuje s relevantnými subjektmi.
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2. Čo je KomPrax

Národný projekt KomPrax – kompetencie pre prax, ktorý je podporený 

z Európskeho sociálneho fondu, umožňuje prostredníctvom neformálneho 

vzdelávania mladým aktívnym ľuďom nadobudnúť kompetencie (teda vedomosti, 

zručnosti a postoje) dôležité pre ich budúceho zamestnávateľa ako aj pre ich 

spoločenský život.  

Umožňuje im prevziať zodpovednosť, reagovať na potreby mladých ľudí, 

zorganizovať malý projekt a vďaka tomu si overiť svoje kompetencie aj v praxi. 

Vďaka pozitívnej skúsenosti zároveň národný projekt motivuje mladých ľudí 

pracovať na sebe aj ďalej, a tým si rozvíjať najmä sociálno-osobnostné zručnosti, 

ktoré sú nevyhnutné u každého úspešného zamestnanca alebo budúceho podnika-

teľa. 

Súčasťou projektu je aj budovanie partnerstiev so zamestnávateľmi a inšti-

túciami formálneho vzdelávania, ktoré vytvoria základňu na spoluprácu medzi 

jednotlivými organizáciami a inštitúciami  a prispejú k uznávaniu prínosu neformál-

neho vzdelávania v oblasti práce s mládežou.

Ďalším významným smerovaním projektu je podpora uznávania neformál-

neho vzdelávania na Slovensku najmä u zamestnávateľov a v inštitúciách formálne-

ho vzdelávania, ale aj u samotných jeho poskytovateľov – pracovníkov s mládežou. 

2.1 Koho sa KomPrax týka?

Východiskovým dokumentom pre oblasť práce s mládežou v slovenskej 

legislatíve je Zákon 282/2008 Z.z. o podpore práce s mládežou. Upravuje vekovú 

kategóriu mládeže a zároveň definuje základné pojmy používané v tejto oblasti ako:

· mladý vedúci

· mládežnícky vedúci

· pracovník s mládežou

· neformálne vzdelávanie v práci s mládežou

Zákon ďalej upravuje prácu s mládežou, financovanie práce s mládežou, 

akreditáciu vzdelávacích zariadení v oblasti práce s mládežou a dobrovoľnícku 

službu v rámci práce s mládežou.

Táto časť publikácie sa bude venovať spomenutým štyrom základným 

pojmom. Pri hlavných aktéroch projektu KomPrax (mladý vedúci, mládežnícky 

vedúci a pracovník s mládežou) boli definované ich minimálne kompetenčné profily. 

Tie boli zostavené pracovnými skupinami expertov na základe prieskumov, ktoré 

zisťovali názory odborníkov z mimovládneho, verejného a súkromného sektoru na 

okruh zručností, ktoré sú potrebné pre každú spomínanú skupinu.

2. Čo je KomPrax



Cieľová skupina národného projektu KomPrax je podstatne široká. Preto ju 

rozdeľujeme na:

a) Primárne cieľové skupiny b) sekundárne cieľové skupiny

• Mladí vedúci (15 – 17 rokov)  

• Mládežnícki vedúci • Inštitúcie formálneho vzdelávania

(starší ako 18 rokov) • Mládežnícke organizácie  

• Pracovníci s mládežou • Verejnosť 

Podľa zákona o podpore práce s mládežou je mladý vedúci osoba, ktorá 

dovŕšila vek najmenej 15 a najviac 17 rokov a aktívne sa podieľa na organizovaní 

mládežníckych podujatí pod vedením mládežníckeho vedúceho alebo pracovníka 

s mládežou. Zároveň prejavuje aktívny záujem o participáciu či už na miestnej alebo 

regionálnej úrovni v rôznych oblastiach spoločnosti. 

Minimálny kompetenčný profil mladého vedúceho môžete nájsť na stránke 

www.komprax.sk.

Zákon o podpore práce s mládežou definuje mládežníckeho vedúceho ako 

osobu, ktorá dovŕšila vek najmenej 18 rokov a riadi, organizuje mládežnícke poduja-

tia a zodpovedá za ich uskutočnenie. Mládežnícky vedúci pripravuje a uskutočňuje 

aktivity pre deti a mládež v niektorej zo špecializovaných činností práce s mládežou.

Mládežnícky vedúci ďalej realizuje výchovno-vzdelávaciu činnosť mládeže 

vzhľadom na jej záujmy a potreby, pričom aplikuje princípy neformálneho vzdeláva-

nia. Aktívne zapája mládež, je osobným príkladom, vymedzuje pravidlá a udržiava 

súdržnosť skupiny vhodným motivovaním, delegovaním úloh a určovaním rolí. Vie 

poskytnúť radu a spätnú väzbu, či už za účelom zefektívnenia činností, ktoré mládež 

vykonáva alebo s ohľadom na jej osobný rozvoj. Tiež informuje o aktuálnom dianí 

v organizácii členov i verejnosť.

Minimálny kompetenčný profil mládežníckeho vedúceho môžete nájsť na stránke 

www.komprax.sk.

Spomínaný zákon ďalej vysvetľuje pojem pracovník s mládežou. Je to 

osoba, ktorá pripravuje a organizuje podujatia alebo programy v oblasti práce 

• Zamestnávatelia

Mladý vedúci

Mládežnícky vedúci

Pracovník s mládežou
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s mládežou, má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a je v pracovno-

právnom vzťahu. Pracovník s mládežou má minimálne 18 rokov a spravidla pôsobí 

v mimovládnych detských a mládežníckych organizáciách, školských zariadeniach 

alebo v štruktúrach komunálnej politiky.

Minimálny kompetenčný profil pracovníka s mládežou môžete nájsť na stránke 

www.komprax.sk.

2.2 Kam KomPrax smeruje alebo ciele projektu

Národný projekt KomPrax je zatiaľ historicky najväčším projektom v oblasti 

neformálneho vzdelávania v práci s mládežou na Slovensku. Jeho hlavnou ambíciou 

je rozvíjať kompetencie mladých ľudí, potenciálnych mladých vedúcich, ktoré budú 

môcť aktívne využiť vo svojom budúcom živote (v súkromí aj v zamestnaní).

V základnom vzdelávaní pre spomínané cieľové skupiny je dôležité, aby si 

osvojili také kompetencie, ktoré umožnia, aby sa neformálne vzdelávanie na 

Slovensku v práci s mládežou využívalo vo väčšej miere i kvalite. Aby aktivity a čin-

nosti, ktoré budú pre mladých ľudí v budúcnosti organizovať cielene, rozvíjali ich 

kompetencie potrebné pre budúci život a prax.

Pre naplnenie všeobecného cieľa boli stanovené špecifické ciele:

• Podporiť kvalitu výchovných a vzdelávacích programov v práci s mládežou 

s cieľom prípravy absolventov na celoživotné vzdelávanie a učenie sa;

• Rozvíjať úroveň kľúčových kompetencií mládežníckych vedúcich a pra-

covníkov s mládežou s cieľom uľahčenia ich prístupu na trh práce;

• Prispieť k uznávaniu kompetencií získaných v práci s mládežou v oblasti 

formálneho vzdelávania a zamestnávateľov;

• Podporiť spoločenské uznanie práce s mládežou a zabezpečiť rozvoj 

informačných kanálov a databáz o práci s mládežou a systéme vzdelávania 

osôb v tejto oblasti;

Projekt KomPrax prináša prostredníctvom akreditovaných vzdelávacích 

programov mladým ľuďom zručnosti v oblasti projektového manažmentu, 

riešenia problémov, ktoré vo svojom okolí vnímajú, komunikácie, prezentácie, 

finančnej gramotnosti, tímovej spolupráce a ďalších. Súčasťou vzdelávania sú 

víkendové školenia a realizácia lokálneho projektu samotnými mladými ľuďmi. 

Hlavným zámerom projektu je, aby riešil to, čo škola nerieši alebo riešiť 

nemôže. Jedná sa o kompetencie, ktoré sú potrebné pre úspešné uplatnenie sa 

na trhu práce a pre spoločenský život mladých ľudí. Cieľom je teda viesť mládež 

cestou k aktívnemu uvedomelému občianstvu, k vedomostiam o svojich právach, 

príležitostiach a ich následnom využití. Mladý človek je tak schopný pružne reagovať 
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na zmeny v okolí a na potreby seba i svojich rovesníkov.

Ďalším cieľom je uznanie takto získaných kompetencií spoločnosťou, 

školami, organizáciami, a teda aj budúcimi zamestnávateľmi. Táto vízia nekončí len 

pri samotnom uznaní neformálneho vzdelávania a jeho výsledkov, ale motivuje 

spomínané subjekty, aby takto pripravených mladých ľudí podporovali napr. pri 

začiatkoch v podnikaní. 

Projekt ďalej zabezpečí dostupnú databázu projektov neformálneho 

vzdelávania v práci s mládežou, ktorá dnes nejestvuje, ale aj databázu účastníkov 

podujatí s popisom úrovne kompetencií, ktoré účasťou na vzdelávacích projektoch 

získali. Účastník sa pritom sám rozhodne, komu tieto informácie sprístupní, čo má 

význam najmä pri riešení „filozofickej“ otázky formálneho potvrdenia výsledkov 

neformálneho vzdelávania. Verejnosť sa prostredníctvom kampane dozvie, že mladí 

ľudia vedia sami robiť veci, užitočné pre miestnu komunitu, a že sa to naučili 

v neformálnom prostredí.    

Neformálne vzdelávanie v oblasti práce s mládežou je podľa zákona o pod-

pore práce s mládežou ďalšie vzdelávanie mládeže, mladých vedúcich, mládež-

níckych vedúcich a pracovníkov s mládežou organizované vzdelávacími 

zariadeniami s cieľom získania nových vedomostí, praktických skúseností 

a zručností potrebných pre prácu s mládežou, ktoré umožňuje jeho účastníkom 

doplniť, rozšíriť a prehĺbiť si získané vzdelanie, ktoré potenciálny zamestnáva-

telia požadujú a zároveň ich mládež nenadobúda prostredníctvom formálneho 

vzdelávania.

Jednou z príčin nezamestnanosti u mladých ľudí je fakt, že absolventi škôl 

počas formálneho vzdelávania nenadobudli kompetencie a zručnosti, ktoré 

požaduje trh práce. V dnešnej spoločnosti prebiehajú zmeny veľmi rýchlo, pokroko-

vosť ide paralelne so zvyšujúcou sa konkurencieschopnosťou a školský systém 

nestíha reagovať na potreby potenciálnych zamestnávateľov. Preto sa preferencie  

škôl v rámci vzdelávania a budúcich zamestnávateľov často odlišujú. Vzniká nám tak 

medzera resp. chýba forma vzdelávania, ktorá efektívne pripraví mladých ľudí pre trh 

práce. 

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže vníma neformálne vzdelávanie ako 

kľúčovú súčasť práce s mládežou. Uvedomuje si v ňom omnoho viac potenciálu 

ako v tradičnom zúženom chápaní práce s mládežou na voľný čas, kultúru 

a šport. Veľmi málo ľudí na Slovensku vie, že v programoch neformálneho 

vzdelávania sa mladí ľudia môžu naučiť komunikovať, prezentovať sa, zvyšujú 

si kultúrne povedomie, stávajú sa iniciatívnejšími a podnikavými.

Uznávanie neformálneho vzdelávania v práci s mládežou je celoeurópskym 

trendom a za posledné desaťročie sa realizovalo týmto smerom množstvo iniciatív. 

Neformálne vzdelávanie a jeho uznanie



Všetci dobrovoľníci, animátori, inštruktori (mladí a mládežnícki vedúci) tvrdia, že sa 

veľa naučili a skúsenosť získaná v práci s mládežou ich niekam posunula. Mnohých 

vlastná skúsenosť motivovala zostať v tejto oblasti a ponúkať to, čo sa naučili, ďalším. 

Nie vždy sú však schopní pomenovať, čo konkrétne sa naučili, aké kompetencie si 

rozvinuli. Keď sa však pozrieme na to, ako úspešne sa neskôr uplatnili na trhu práce, 

z praxe vidíme, že práve tí, ktorí boli aktívni a zapájali sa, vo svojom voľnom čase 

investovali energiu do práce s ďalšími mladými ľuďmi a prešli si neformálnym 

vzdelávaním, nemajú s nezamestnanosťou problém. A to napriek tomu, že neza-

mestnanosť mladých ľudí je jedným z najvýraznejších problémov dnešnej spoloč-

nosti.

Ak hovoríme o kompetenciách, rozumieme pod nimi kombináciu troch 

prvkov: vedomostí, zručností a postojov. Teda ak má mladý človek v oblasti 

projektového cyklu iba isté vedomosti, neznamená to, že vie projekt v praxi napláno-

vať a zrealizovať. Teda nemusí mať aj zručnosti. Ak však je schopný projekt aj 

uskutočniť (má zručnosti), nezaručuje to ďalej, že je výsledok jeho práce prínosom 

pre iných. Ak je projekt prospešný nielen pre neho, podieľa sa už na vytváraní hodnôt 

(postoje). 

Túto logiku vzájomnej prepojenosti vedomostí, zručností a postojov 

nasleduje aj projekt KomPrax. Jeho primárnou cieľovou skupinou sú mladí ľudia, 

ktorí majú potenciál pozitívne ovplyvňovať svojich rovesníkov. Cieľom je poskytnúť 

im také kompetencie, aby boli schopní vnímať svoje okolie, vedeli rozpoznávať 

problémy či potreby, ktoré sa ich týkajú. Aby dostali nástroje na ich odstránenie 

a podporu, aby sa do zmeny pustili a uskutočnili ju. 

2.3 Ako dosiahnuť cieľ alebo aktivity projektu

Projekt KomPrax je zložený z viacerých aktivít, ktorým sa venujeme v texte 

nižšie. Sú rozdelené do dvoch hlavných častí. 

Na jednej strane sú aktivity zamerané na vzdelávanie mladých ľudí ako aj 

tých, ktorí s mladými ľuďmi pracujú a tým im umožňujú svoje kompetencie ďalej 

rozvíjať. Každé vzdelávanie je akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 

a športu a skladá sa z minimálne dvoch víkendových školení. Ich súčasťou je aj prí-

prava, realizácia a vyhodnotenie malého projektu v čase medzi samotnými víkendo-

vými školeniami. Na realizáciu malého projektu získava každý mladý človek finančný 

príspevok do výšky 200€ na základe ním vypracovaného malého projektového 

zámeru. Malý projekt je teda prostriedkom, cez ktorý mladí ľudia získavajú a overujú 

kompetencie v oblasti komunikácie, prezentácie, tímovej spolupráce, finančnej 

gramotnosti, projektového myslenia a vo viacerých ďalších.

Na strane druhej sú aktivity zamerané na podporu uznania prínosu 

neformálneho vzdelávania v oblasti práce s mládežou. Aktivity sú zamerané na 

zástupcov zamestnávateľov, inštitúcií formálneho vzdelávania ako aj samotných 
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mladých ľudí. Mladí ľudia získavajú argumenty, prečo má význam zapojiť sa aj do 

neformálneho vzdelávania a čo tým môžu získať do svojho osobného a profesionál-

neho života. Zástupcovia zamestnávateľov a inštitúcií formálneho vzdelávania sa 

môžu oboznámiť s princípmi neformálneho vzdelávania a ako by z neho mohli získať 

úžitok.

Projekt prepája obe časti aktivít cez dostupnú databázu účastníkov 

vzdelávaní s popisom úrovne kompetencií, ktoré účasťou na vzdelávacích projek-

toch získali. Účastník sa bude môcť sám rozhodnúť, komu tieto informácie sprístupní 

a komu chce prezentovať nadobudnuté kompetencie. Zamestnávatelia a inštitúcie 

formálneho vzdelávania vďaka tomu získajú jednoduchý nástroj, ako si overiť, aké 

kompetencie mladý človek dosiahol.

KomPrax 

Vzdelávanie 

15-17 
18+

základné 
Uznanie 

18+
nadstavba 

Databáza 

Študenti,
verejnosť 

Výskum 
Zamestnávatelia

Formálne
vzdelávanie

 

Aktivita 1.1 Vzdelávanie mladých vedúcich (15 – 17 rokov)

Táto aktivita má nastaviť minimálne požiadavky na kvalitu vzdelávania 

mladých vedúcich a zároveň pre nich vytvorí výchovné a vzdelávacie štandardy. 

Okrem prípravy školiteľov tohto vzdelávania má zabezpečiť aj systém vzdelávania, 

ktorý prepojí získanie, overenie a uznanie kompetencií  mladých vedúcich.

Na konci aktivity mladí ľudia získajú kľúčové kompetencie mladých vedúcich 

a zároveň si ich prostredníctvom malých projektov overia. Úspešným absolventom 

budú tieto kompetencie potvrdené zaradením do informačného systému, vytvore-

ného pre potreby uznávania výsledkov a kvality práce s mládežou.

Zhrnutie jednotlivých krokov aktivity 1.1 :

• definovanie minimálnych kompetencií ţ
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1.
víkendové 
školenie 

2.
víkendové 
školenie 

Malý
projekt 

3.
víkendové 
školenie 

prihlásenie 

cca
2 týždne 

cca
2 mesiace 

- Spoznajme 
  sa navzájom
- Ako komunikovať 
  pri projekte
- Sme tím a robíme 
  projekt
- Kde nájsť nápady 
  na projekt
- Podpora od školiteľov 
  a od účastníkov

- Od nápadu 
  po spísanie projektu
- Na čo všetko 
  sa pripraviť

- Zručnosti 
  a skúsenosti 
  naučené 
 na vlastnej koži

- Sme super-toto 
  nám vyšlo 
- Nie všetko vyšlo, 
  tak sa poučme
- Ako sme minuli 
  peniaze

osvedčenie 

nápady na projekt 

• vypracovanie vzdelávacieho modulu a metodiky ţ

• vyškolenie školiteľov vzdelávania mladých vedúcich ţ

• vyškolenie samotných mladých vedúcich 

(školenia prebiehajú do roku 2013)

Vzdelávanie mladých vedúcich v rámci KomPraxu je séria troch víkendových 

školení mladých ľudí, ktoré sú zamerané na interaktívne získavanie nových zručností, 

skúseností a informácií netradičným a neformálnym spôsobom. Jeho súčasťou je 

realizácia malého projektu, na ktorý dostane účastník príspevok do 200 €. Účastní-

kom je tiež bezplatne zabezpečené ubytovanie, strava, školitelia a poskytnutý 

finančný príspevok na cestovné.

Pre prehľad uvádzame stručný postup, ako malý projekt vzniká. Vo všetkých častiach 

poskytnú podporu školitelia, ktorí sprevádzajú mladých ľudí celým vzdelávaním.

Ako sa stať mladým vedúcim:

• Mladý človek identifikuje čo trápi jeho rovesníkov, resp. či nie je pot-

rebné niečo v jeho okolí zmeniť, na čo môže využiť príspevok do 200 €;

• Osloví rovesníkov, ktorých sa problém týka alebo ktorí môžu pomôcť s jeho 

riešením a stanovia si cieľ, 

• Podľa cieľa, ktorý chce mladý vedúci dosiahnuť, uvažuje nad konkrétnymi 

aktivitami na jeho dosiahnutie;

• Na základe toho, čo naozaj nevyhnutne potrebujú na realizáciu projektu, 

vytvorí rozpočet;

• Potom pracuje na príprave projektového zámeru; na druhom víkendovom 

školení vyplní formulár malého projektového zámeru;

• Školitelia schvália projektový zámer alebo usmernia účastníka na upravenie 

projektového zámeru tak, aby mohol byť schválený;

• Po schválení projektového zámeru sa na druhom víkendovom školení 
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vypĺňa zmluva o realizácii projektu;

• Realizácia malého projektu – Malý projekt slúži na overenie zručností 

tímovej práce, komunikácie, prezentácie a ďalších. 

V tejto fáze sa pracuje na realizácii projektového zámeru;

• Záverečná skúška – absolvovaná bude na poslednom víkende. Účastník 

prezentuje svoj projekt, čo vyšlo a čo nie úplne, čo sa počas projektu naučil.

Tiež odovzdá záverečnú správu s vyhodnotením a úplným vyúčtovaním 

malého projektu;

• Ukončenie vzdelávania – ak po kontrole vyúčtovania je všetko v poriadku, 

účastník získava osvedčenie o vzdelávaní, stáva sa mladým vedúcim 

a získava možnosť prezentovať sa aj cez on-line databázu úspešných 

absolventov;

• Ako mladý vedúci môže pokračovať vo vzdelávaní Základné vzdelávanie 

mládežníckych vedúcich a pokúsiť sa pripraviť ďalší projekt. Prípadne môže 

pripraviť projekt v rámci programu EÚ Mládež v akcii, získať podporu na 

svoj nový projekt cez niektorý z grantových programov (napr. ADAM) alebo 

byť aktívnym dobrovoľníkom;

Cieľom  aktivity je vytvoriť, nastaviť a overiť kvalifikačné a hodnotiace 

štandardy, koncepciu a  systém základného vzdelávania dobrovoľných a profesionál-

nych pracovníkov s mládežou, ktorého kvalita bude predpokladom spoločenského 

a odborného  uznania prínosu neformálneho vzdelávania v práci s mládežou. 

Aktivita vychádza z potreby zabezpečenia systematického vzdelávania profesionál-

nych a dobrovoľných pracovníkov s mládežou, bez ktorého nie je možné zabezpečiť 

kvalitu v oblasti práce s mládežou. 

Zhrnutie jednotlivých krokov aktivity 1.2 : 

• definovanie minimálnych kompetencií mládežníckych vedúcich a pracovní-

kov s mládežou ţ

• vypracovanie vzdelávacieho modulu a metodiky ţ

• vyškolenie školiteľov základného vzdelávania mládežníckych vedúcich 

a pracovníkov s mládežou ţ

• vyškolenie samotných mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou 

(školenia prebiehajú do roku 2013)

Vzdelávanie mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou v rámci 

KomPraxu je séria dvoch víkendových školení, ktoré sú zamerané na interaktívne 

získavanie zručností, skúseností a informácií netradičným a neformálnym spôsobom. 

Aktivita 1.2 Vzdelávanie mládežníckych vedúcich 

a pracovníkov s mládežou (nad 18 rokov)
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1.
víkendové 
školenie 

Malý
projekt 

2.
víkendové 
školenie 

prihlásenie 

cca
2 mesiace 

- Hľadanie nápadov 
  na projekt vo svojom 
  okolí

- Spoznajme 
  sa navzájom 
- Sme tím a robíme 
  projekt
- Od nápadu po spísanie projektu
- Na čo všetko sa pripraviť

- Sme super-toto 
  nám vyšlo 
- Nie všetko vyšlo, 
  tak sa poučme
- Ako sme minuli peniaze

osvedčenie 

- Zručnosti a skúsenosti 
  získané praxou

Jeho súčasťou je realizácia malého projektu, na ktorý dostane účastník príspevok 

200 €. Účastníkom je tiež bezplatne zabezpečené ubytovanie, strava, školitelia 

a poskytnutý finančný príspevok na cestovné.

Postup pri príprave malého projektu mládežníckych vedúcich a pracovníkov 

s mládežou je veľmi podobný tomu pri príprave malého projektu mladými vedúcimi 

s tou zmenou, že vzdelávanie sa skladá z dvoch víkendových školení. Dôraz pri 

mládežníckych vedúcich a pracovníkoch s mládežou sa kladie aj na to, aby do všet-

kých fáz malého projektu zapojili mladých ľudí nielen ako účastníkov aktivít.

Základným vzdelávaním mládežníckych vedúcich alebo pracovníkov s mlá-

dežou možnosť rozvíjania kompetencií nekončí. Prostredníctvom ďalšieho rozvoja 

kľúčových kompetencií dobrovoľných a profesionálnych pracovníkov s mládežou 

chce KomPrax vytvoriť priestor pre systematické rozvíjanie kvality práce s mládežou. 

Preto úspešným absolventom základného vzdelávania, ktorí majú chuť  pokračovať, 

ponúka nadstavbové, doplnkové a záujmové vzdelávanie (špecializované 

vzdelávanie). 

Vzdelávanie je určené aj tým záujemcom, ktorí základným vzdelávaním 

neprešli, ale sú aktívni v práci s mládežou a  spĺňajú minimálny kompetenčný profil na 

úrovni mládežníckeho vedúceho.

Títo záujemcovia vyplnia okrem prihlášky a osobného profilu aj žiadosť o potvrdenie 

kompetencií pre vstup do špecializovaného vzdelávania. 

Konkrétne vzdelávanie si záujemca vyberá z aktuálnej ponuky zverejnenej na 

web stránke.  Každé vzdelávanie je špecifické, realizuje ho konkrétna organizácia 

prostredníctvom svojho akreditovaného vzdelávania. V rámci KomPraxu chceme 

ponúknuť čo najširšie spektrum vzdelávacích tém, napr. ľudské práva, schopnosť 

tímovej práce, rozvoj komunikačných zručností, práca  so špecifickými skupinami 

Aktivita 2.1  

a pracovníkov s mládežou

Špecializované vzdelávanie mládežníckych vedúcich 
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mladých ľudí a iné. 

Frekventanti špecializovaného vzdelávania si osvojujú alebo rozvíjajú 

kompetencie, na základe ktorých sa môžu zamerať na kvalitné vykonávanie aspoň 

jednej špecializovanej činnosti v oblasti práce s mládežou. 

Vzdelávanie je spravidla trojdňové a jeho súčasťou je realizácia malého 

projektu, na ktorý dostane účastník príspevok do 200 €. Účastníkom je tiež bezplatne 

zabezpečené ubytovanie, strava a poskytnutý jednorazový finančný príspevok na 

cestovné. 

Zhrnutie jednotlivých krokov aktivity 2.1 :

• prieskum existujúcich a chýbajúcich vzdelávacích programov

• propagačné aktivity na akreditácie a akreditačný proces neformál-

neho vzdelávania

• vyškolenie špecializovaných pracovníkov s mládežou 

Cieľom tejto aktivity je uznanie prínosu neformálneho vzdelávania nielen 

v práci s mládežou medzi verejnosťou. Je potrebné, aby bolo naozaj uznané školami 

a potenciálnymi zamestnávateľmi. Tomu má predchádzať séria jednaní a ich 

výsledkom bude deklarácia o uznaní neformálneho vzdelávania. 

Publikácia „No uznaj“ o kľúčových kompetenciách obsahuje:

• popis neformálneho vzdelávania v oblasti práce s mládežou;

• dôvody prečo sa zapojiť do uznávania neformálneho vzdelávania;

• základné informácie o projekte KomPrax;

Publikácia je určená dvom cieľovým skupinám: primárne zamestnancom 

pracujúcim v oblasti ľudských zdrojov a vzdelávania, sekundárne profesionálnym 

a dobrovoľným pracovníkom s mládežou.

Zrozumiteľná publikácia je základom pre ďalšie stretávanie so zamestnáva-

teľmi a zástupcami škôl. Na stretnutiach pri okrúhlych stoloch dostanú informácie 

o význame a prínose neformálneho vzdelávania v oblasti práce s mládežou. Zároveň 

sa vytvorí deklarácia o uznaní neformálneho vzdelávania v oblasti práce s mládežou, 

do podpisu ktorej bude KomPrax motivovať čo najviac subjektov (zamestnávateľov 

i škôl).

Zhrnutie jednotlivých krokov aktivity 3 :

• vytvorenie publikácie o neformálnom vzdelávaníţ

• okrúhle stoly, stretávanie so zamestnávateľmi a zástupcami škôl

• tvorba deklarácie o uznaní neformálneho vzdelávania a zapájanie subjektov

• testovanie deklarácie v praxi a hodnotenie procesu

• veľká konferencia a prezentácia výsledkov

Aktivita 3 Uznávanie neformálneho vzdelávania
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Aktivita 4.1  Kampaň „Uznanie“

Aktivita 4.2 Výskumy mládeže

Aktivita 4.3 Databáza účastníkov 

akreditovaného neformálneho vzdelávania

Cieľom kampane je podporiť uznávanie neformálneho vzdelávania prostred-

níctvom 70 jednodňových workshopov pre stredoškolákov a vysokoškolákov a súťaž 

krátkych videí absolventov vzdelávaní. Uznanie práce s mládežou je potrebou a nut-

nosťou pre podporu motivácie osôb, pracujúcich s mládežou, k rozvoju svojich 

kompetencií, ako aj v záujme rozvoja kvality práce s mládežou. Cieľom aktivity je 

podporiť spoločenské uznanie práce s mládežou prostredníctvom komplexnej 

aktivity, zahŕňajúcej participačné aj advokačné prvky. 

Zhrnutie jednotlivých krokov aktivity 4.1 :

• 70 jednodňových workshopov pre stredoškolákov a vysokoškolákov

• súťažné videá absolventov vzdelávaní

• medializácia najlepších videí

Táto aktivita má zabezpečiť chýbajúce prieskumy a výskumy o mládeži a práci 

s mládežou podľa nasledovného postupu:

• Identifikácia chýbajúcich informácií o mládeži a práci s mládežou;

• Prizvanie výskumníkov na spoluprácu;

• Výber prieskumných a výskumných projektov;

• Vstupný seminár pre vybraných realizátorov prieskumov a výskumov;

• Zabezpečenie prieskumov a výskumov;

• Informovanie o výsledkoch prieskumov a výskumov; 

• Vydanie publikácií o výsledkoch v populárnej  forme;

• Zapracovanie výsledkov do národných a regionálnych akčných plánov 

politiky mládeže na Slovensku, do Národnej správy o mládeži v roku 2014,  

podkladov o práci s mládežou pre medzinárodné dokumenty na európskej 

úrovni a návrhu obsahu bilaterálnych dohôd medzi SR a inými krajinami; 

• Identifikácia nevyhnutných nových vzdelávaní, ktoré zohľadnia potrebu 

nových  kompetencií pre prácu so špecificky znevýhodnenými skupinami 

mládeže; 

• Príprava vzdelávacích programov,  ich  overenie v praxi, akreditácia a nás-

ledné zaradenie do ponuky vzdelávaní;

• Zaradenie vzdelávaní do databázy v oblasti práce s mládežou

Úspešní účastníci vzdelávania sa dostanú do databázy, ktorá im v budúcnosti 

pomôže dokázať „vlastníctvo“ určitých kompetencií, keď sa budú uchádzať o prijatie 
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do školy, či zamestnania. Vytvorenie databázy, poukazujúcej súčasne na kvalitu aj 

kvantitu osôb zapojených do oblasti práce s mládežou, je chýbajúcim krokom k uz-

naniu práce s mládežou  a jedným z krokov k podpore priechodnosti medzi formál-

nym a neformálnym vzdelávaním. 

Cieľom aktivity je preto zabezpečiť databázu pre uznanie práce s mládežou 

ako overiteľný a flexibilný informačný systém kontroly kvality neformálneho 

vzdelávania (ďalej len „databáza“). 

Databázou zabezpečíme  a overíme funkčný informačný systém s informáciami o ús-

pešných absolventoch vzdelávania v oblasti práce s mládežou, vrátane informácií 

o forme overenia ich kľúčových kompetencií. Súčasťou databázy bude prehľad 

o dostupných akreditovaných vzdelávaniach v oblasti práce s mládežou, spolu s ich 

popisom a informáciami o pláne vzdelávacích aktivít. Výstupom tejto aktivity teda 

bude informačný zdroj na overenie získaných kľúčových kompetencií mladých 

vedúcich, mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou, ako aj na získanie 

informácií o formách a obsahu  akreditovaných vzdelávacích programov, v ktorých 

tieto kompetencie získali. 

Databáza  pre oblasť práce s mládežou sa bude skladať z týchto častí:  

1. databáza mladých vedúcich 

2. databáza mládežníckych vedúcich 

3. databáza pracovníkov s mládežou 

4. databáza akreditovaných vzdelávacích programov v oblasti špecializova-

nej činnosti práce s mládežou

3. KomPrax v praxi

Na jeseň roku 2011 ukončil projekt KomPrax prípravnú fázu a dostal sa do fázy 

realizácie. V pilotnej časti bolo podporených 334 malých lokálnych projektov z celé-

ho Slovenska a boli vyplatené zálohy na realizáciu týchto projektov vo výške viac ako 

50 000€. Do konca roku 2013 sa očakáva zvýšenie počtu lokálnych projektov na 13 

000. 

Mladí ľudia a pracovníci s mládežou pripravili malé projekty v rôznych 

mestách a obciach Slovenska. Pre pätnásť až sedemnásťročných mladých ľudí to 

bola zväčša prvá skúsenosť s organizovaním nejakej aktivity vo svojom okolí. 

Podstatné je to, že si sami projekt naplánovali a realizovali, čím boli nútení precvičiť si 

svoje komunikačné a organizačné schopnosti. Oceňujú to, že si aktivitu sami 
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naplánujú a zabezpečia, čím sa stávajú zodpovednými, musia komunikovať a pre-

zentovať svoje zámery a ciele. V rámci projektu sú navyše nútení naučiť sa hospodá-

riť s financiami a realizovať projekt v takej sume, aká im bola pridelená na základe ich 

vlastného rozpočtu. Mnohí z tých, ktorí už projekty uzavreli, rozmýšľajú, čo by mohli 

realizovať v budúcnosti, do akého ďalšieho projektu sa pustiť, či ako využiť svoje 

poznatky v škole alebo v organizácii.

Viaceré z realizovaných projektov vzbudili pozornosť lokálnych médií. Mladí 

ľudia tiež často získavajú aj podporu miestnej samosprávy, ktorá projekty aktívnych 

mladých ľudí rada podporuje.

Ak pracujete s mladými ľuďmi, odporučte im vzdelávanie v rámci 

projektu KomPrax. Podporíte aktívnych mladých ľudí vo svojom okolí, ktorí 

získajú cenné skúsenosti a zručnosti, vďaka ktorým budú vedieť nasmerovať 

svoju ochotu niečo robiť prínosným smerom. Získate tak šikovných mladých 

ľudí, ktorí vám podľa skúseností z praxe budú veľmi prínosnými spolupracov-

níkmi.

3.1 Príklady z praxe – projekty 15-17-ročných mladých vedúcich

PressDay 2011

Ľudia sú neustále v dosahu stále väčšieho počtu médií od novín, cez interne-

tové stránky až po rádiá a televízie. Je stále ťažšie sa v nich zorientovať a tlak na 

mladých ľudí neustále rastie. Partia mladých ľudí pod vedením Jaroslava sa rozhodla 

podporiť orientáciu mladých ľudí vo veľkom množstve médií a v spôsoboch ako 

vyberať podstatné informácie.

Zorganizovali sériu workshopov o témach súvisiacich s prácou médií 

(novinársky, fotografický, spravodajský, atď.), ktoré viedli samotní novinári a redak-

tori. Na PressDay prišli desiatky mladých ľudí, ktorých počet presahoval množstvo 

pripravených stoličiek.

Mikulášsky program pre deti s hendikepom

V Ústave sociálnych služieb v Humennom zorganizovala skupinka mladých 

ľudí na čele s Tatianou Mikulášsky program. Ten nepozostával len zo samotného 

predstavenia, mládež deti zapojila aj do programu a na záver ich odmenila.

Mladí organizátori hneď na úvod využili spôsoby zoznamovania sa medzi 

sebou, ktoré spoznali počas víkendových školení KomPraxu, aby sa s deťmi zblížili 

a spolu sa pustili do zdobenia priestorov. V rámci programu, ktorého boli hlavnými 

aktérmi, predstavili tanečné, spevácke aj recitačné vystúpenia a neskôr otestovali aj 

výtvarný talent detí. Za vymaľované obrázky im potom priniesol „Mikuláš“ sladkú 

odmenu. 

Samotný projekt mal význam nielen pre hendikepované deti z ústavu, bol 
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veľmi prospešný aj pre samotných organizátorov, ktorí sa tak podieľali dobrovoľne 

na realizácii niečoho zmysluplného a otestovali si tak svoje organizačné schopnosti.

Žilina GarageFest 2011

Prvý septembrový víkend sa uskutočnil prvý ročník GarageFestu v Mestskom 

divadle Žilina. Bol to dvojdňový hudobný festival formou súťaže mladých začínajú-

cich hudobných kapiel, ktoré dostali šancu hrať pred publikom, nadobudnúť 

skúsenosti a získať spätnú väzbu. Túto myšlienku sa rozhodla zhmotniť Lucia s ďal-

šími mladými ľuďmi, ktorí sa k nej spontánne pridávali. Išlo najmä o členov Žilinského 

mládežníckeho parlamentu, pričom k organizátorom sa pridalo aj Mesto Žilina .

Cieľom festivalu bola konfrontácia s predsudkami, ktoré mnohí ľudia majú 

voči mladým garážovým kapelám, podpora mladých talentovaných kapiel a zároveň 

motivácia ďalších mladých hudobných talentov k realizácii svojich snov. Festival bol 

ladený v štýle rok, metal a punk a víťazná kapela dostala možnosť hrať na tradičných 

žilinských Staromestských slávnostiach.

Krátke príklady ďalších malých projektov:

Rekonštrukcia detského ihriska, Trenčiansky kraj – prebehla v centre mesta. 

Ihrisko bolo slávnostne otvorené s programom pre malé deti.

Sučany – príklad Slovensku, Žilinský kraj – súčasťou projektu bola komunikácia 

s občanmi obce Sučany, ktorí odpovedali na otázku, ako by boli ochotní separovať 

viac. Na základe toho bol podaný návrh alternatívneho systému (farebné vrecia na 

rôzne suroviny roznášané do domácností) obecnému úradu. Výsledkom projektu 

bolo roznesenie vriec a informovanie občanov v spolupráci s obcou.

Detské ihrisko „Vĺčatá“, Prešovský kraj - obnovenie ihriska pre škôlkarov v obci 

Chlmec s účasťou občanov obce a s podporou starostu.

Odfoť, čo Ťa trápi, Trenčiansky kraj - fotosúťaž s fotografiami priestranstiev 

v Novom Meste nad Váhom, ktoré by obyvatelia chceli zmeniť. Víťazná fotografia 

a s ňou súvisiaci problém (schátralá budova polikliniky) bol predmetom petície 

so žiadosťou mestu na riešenie stavu.

The ball can't stop, Košický kraj - 24-hodinový maratón loptových športov pre 

mladých z Veľkých Kapušian.

Priblíženie života v útulku, Trnavský kraj - nábor dobrovoľníkov realizáciou 

spoločného venčenia v útulku v Senici, ktorí následne pripravili podporný program 

aktivít pre útulok. Program bol zakončený spoločným pochodom cez mesto aj 

so zvieratami z útulku.
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2. Čo je KomPrax

V skratke je IUVENTA inštitút mládeže, ktorý pripravuje a riadi množstvo 

zaujímavých programov a projektov pre mladých ľudí. Snaží sa o to, aby poznali svoje 

možnosti, boli aktívni a pracovali na sebe tak, aby boli raz úspešní a uplatnili sa na 

trhu práce. IUVENTA vychováva mládež k ľudským právam (napríklad prostredníc-

tvom projektu Živé knižnice), podporuje rozvoj dobrovoľníctva, vzdelávacie progra-

my (Mládež v akcii, ADAM) a tiež mladé talenty (predmetové olympiády).

KomPrax – kompetencie pre prax je aktuálne ťažiskový projekt IUVENTY a je 

podporovaný Európskym sociálnym fondom. Prostredníctvom neformálneho 

vzdelávania sa snaží zlepšiť kompetencie mladých ľudí, ktoré nenadobudnú počas 

formálneho vzdelávania (resp. počas školskej dochádzky), no zároveň ich budúci 

zamestnávatelia požadujú. V rámci projektu sú tak mladí ľudia zapájaní do projektov 

(ktoré môžu sami navrhnúť), v ktorých si precvičia svoje schopnosti, mnoho sa naučia 

a robia niečo prospešné pre svoje okolie. Tým sa môžu výrazne posunúť ďalej aj pri 

hľadaní si zamestnania a vôbec pri uplatnení sa na trhu práce. 

KomPrax vychádza zo zákona o podpore práce s mládežou, ktorý definuje 

koho sa práca s mládežou týka a čo je to neformálne vzdelávanie v oblasti práce 

s mládežou. Cez prieskumy sa zisťovalo aké kompetencie a zručnosti majú mať 

potenciálni budúci zamestnanci, teda hlavní aktéri projektu – mladí vedúci, mládež-

nícki vedúci a pracovníci s mládežou. Na základe ich výsledkov boli nastavené 

a akreditované vzdelávania pre tieto tri cieľové skupiny.

Kľúčovým cieľom projektu je uznanie neformálneho vzdelávania budúcimi 

zamestnávateľmi. Mylne by sa mohlo zdať, že vzdelávať sa neformálne znamená 

vypĺňať si voľný čas záujmovými krúžkami. Je to však praktický spôsob učenia sa 

komunikovať, prezentovať, organizovať, plánovať a realizovať napr. malý projekt.

Ak KomPrax splní svoje ciele (vyškolí potrebný počet mladých vedúcich, mládežníc-

kych vedúcich a pracovníkov s mládežou, dosiahne uznanie neformálneho vzdeláva-

nia a vytvorí databázu účastníkov), podarí sa aktivizovať množstvo mladých ľudí, 

ktorí získajú cenné skúsenosti a zručnosti. Tým sa zvýšia aj ich možnosti na uplatnenie 

sa v budúcom profesionálnom živote. V spolupráci so zamestnávateľmi a školami 

zároveň KomPrax vytvorí prostredie, ktoré bude neformálne vzdelávanie v oblasti 

práce s mládežou uznávať a podporovať.

Zároveň aktívni mladí ľudia môžu pokračovať novými väčšími projektmi a tak 

pridávať k svojmu zoznamu skúseností a kompetencií ďalšie. IUVENTA ich rada 

podporí aj v rámci grantového programu ADAM. Ak by chceli aj medzinárodnú 

skúsenosť, môžu sa uchádzať o podporu z programu Európskej únie Mládež v akcii. 

Prípadne sa môžu stať aktívnymi občanmi-dobrovoľníkmi v niektorej z mimovlád-

nych organizácií.

4. Záver
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