
D o d a t o k  č. 1 

k Organizačnému poriadku  

IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže 

 
 

Podľa článku 4 písm. d) Štatútu IUVENTY zo dňa 01. januára 2008 s poukazom na Čl. 

5 ods. 2 písm. f) a na čl. 28 odsek 5 Organizačného poriadku IUVENTY – Slovenského inštitútu 

mládeže  

 

v y d á v a m 

 

Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže 

(ďalej len  „IUVENTA“) zo dňa 30.05.2017. 

 

Dodatok č. 1 
 

1.  V čl. 3 odsek 8 sa vypúšťa pôvodný text, ktorý sa  nahrádza novým textom, ktorý znie: 

„Národná agentúra programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a šport zabezpečuje prípravu, 

riadenie, administráciu, implementáciu a kontrolu projektov z prostriedkov európskych 

podporných a grantových mechanizmov určených pre oblasť mládeže a športu.“ 

 

2. V čl. 5 odsek 2 písm. g) sa vkladá nový bod 14, ktorý znie: 

„14. plní úlohu hlavného manažéra projektov realizovaných IUVENTOU“. 

 

3. V čl. 8 sa vkladá nový odsek 4, ktorý znie: 

„Kancelária generálneho riaditeľa zabezpečuje prípravu, riadenie a implementáciu projektov 

organizácie z prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov EÚ, programov 

cezhraničnej spolupráce a iných európskych a medzinárodných podporných a grantových 

mechanizmov, ak generálny riaditeľ nerozhodne inak.  

 

4. V čl. 8 odsek 1 písm. f)  sa vypúšťa pôvodný text, ktorý sa  nahrádza novým textom, ktorý 

znie: „odborný zamestnanec pre PR, marketing a podujatia,“ 

 

5. V čl. 12 sa slová „Odborný zamestnanec pre komunikáciu“ nachádzajú textom „Odborný 

zamestnanec pre PR, marketing a podujatia“ 

 

6. V čl. 12 bod 1 sa dopĺňajú nové písmená i) a j) ktoré znejú: 

„i) zodpovedá za akvizíciu klientov, 
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j) zodpovedá za manažment podujatí IUVENTY, okrem podujatí organizovaných inými 

organizačnými zložkami IUVENTY, ak generálny riaditeľ nerozhodne inak.“ 

 

7. V čl. 20 sa vypúšťa pôvodný text, ktorý sa  nahrádza novým textom, ktorý znie: 

„Národná agentúra programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu“ 

(1) Zabezpečuje realizáciu programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu (ďalej len 

„program“), koordinuje spoluprácu s organizáciami a inštitúciami podobného zamerania 

a zabezpečuje účasť pracovníkov s mládežou na podujatiach usporiadaných v rámci 

programov súvisiacich so zvyšovaním odbornej úrovne. Zabezpečuje tiež účasť interných 

a externých expertov v pracovných skupinách európskych štruktúr. 

 

(2) Zabezpečuje prípravu, riadenie, administráciu, implementáciu a kontrolu projektov 

programu z prostriedkov európskych podporných a grantových mechanizmov určených pre 

oblasť mládeže a športu, pričom vykonáva najmä: 

a) komplexné zabezpečenie úloh súvisiacich s realizáciou príslušných projektov 

IUVENTY pre program Erasmus +,  

b) zabezpečenie koordinácie spolupráce všetkých partnerov a štruktúr podieľajúcich sa     

na implementácii programov,  

c) prípravu manuálov súvisiacich s realizáciou programov,  

d) monitoring projektov so zameraním na dodržiavanie pravidiel implementácie 

programov.  

 

(3) Komplexne zabezpečuje program Európskej únie Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu 

(ďalej len „program“) v zmysle zmlúv so zriaďovateľom a s Európskou komisiou  a v súlade 

s medzinárodnými dokumentmi, pričom vykonáva najmä: 

a) hospodári s finančnými prostriedkami, určenými na realizáciu programu podľa 

osobitného režimu, 

b) šíri informácie o programe a možnostiach podpory z jeho zdrojov v rámci celej SR 

prostredníctvom médií, ako aj prostredníctvom seminárov pre pracovníkov s mládežou,  

c) eviduje žiadosti o finančný príspevok k príslušným predkladacím termínom, konzultuje 

so žiadateľmi, spracúva podklady pre ďalšie rozhodovanie o podpore projektov,  

d) zabezpečuje hodnotiaci a výberový proces,  

e) zabezpečuje poskytnutie finančného príspevku na realizáciu podporených projektov,  

f) uzatvára a eviduje zmluvy o poskytnutí finančného grantu z programu,  

g) monitoruje realizáciu vybraných podporených projektov,  

h) kontroluje použitie finančného príspevku,  

i) hodnotí realizáciu programu z pohľadu efektívnosti použitia zdrojov,  

j) vypracúva správy pre zriaďovateľa a Európsku komisiu,  

k) zabezpečuje európsku informačnú sieť pre mládež EURODESK,  
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l) plní ďalšie úlohy vyplývajúce z poverení a príkazov generálneho riaditeľa a popisov 

pracovných činností zamestnancov odboru.“ 

 

8. Ruší sa pôvodná príloha č. 1, ktorá sa nahrádza novou prílohou č. 1 (príloha dodatku). 

 

9. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu generálnou generálnym riaditeľkou riaditeľom 

IUVENTY – Slovenský Slovenského inštitútu mládeže a účinnosť dňom 01.09.2017. 

 

V Bratislave 25.08.2017 

 

 

 

PaedDr. Alena Minns, PhD. 

generálny riaditeľ 

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže 

 

 

 

 

Prílohy:  
1- Organizačná štruktúra ku dňu 01.09.2017.  

 


