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IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže vypisuje konkurz na školiteľov pre vzdelávanie mladých 

vedúcich, ktoré je realizované v rámci národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax1. 

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. 

Kto sa môže do konkurzu zapojiť? 
Konkurz je určený pre školiteľov, ktorí pripravovali, realizovali a vyhodnotili aspoň 2 školenia. 

Do konkurzu sa môžu zapojiť záujemcovia, ktorí spĺňajú nasledovné podmienky: 

- skúsenosti v oblasti práce s mládežou, 
- skúsenosti s prípravou, realizáciou a hodnotením školiacich aktivít. 

Výhody spolupráce 

• Spolupráca na najväčšom projekte v oblasti práce s mládežou v histórii Slovenska. 
• Členstvo v jedinečnej databáze školiteľov IUVENTY s predpokladom možnej ďalšej spolupráce 

na školiacich aktivitách IUVENTY v budúcnosti. 
• Mladý a dynamický tím.  

• Priamy kontakt s mladými ľuďmi. 

• Prístup k výnimočnému know-how, ktoré môžu školitelia neskôr uplatniť aj vo svojej 

organizácii, či neformálnej skupine. 

Ako sa stať jedným zo školiteľov?  
Výber školiteľov bude prebiehať v dvoch častiach. Prvá časť pozostáva z výberu uchádzačov na 

základe prihlášky a životopisu (informácie o zasielaní prihlášky sú na konci tohoto dokumentu). V 

druhej časti pozveme úspešných uchádzačov na osobné stretnutie.  

Vybraní uchádzači sa následne zúčastnia na školení školiteľov zameranom na metodiku 

a administráciu konkrétneho typu vzdelávania v rámci národného projektu KomPrax – Kompetencie 

pre prax. Účasť uchádzača na tomto školení je nutnou podmienkou k nadviazaniu spolupráce. 

Zmluvný vzťah medzi IUVENTOU a školiteľom je realizovaný formou Dohody o vykonaní práce. 

Predpokladaná spolupráca je v rozsahu 5 šesťmesačných cyklov vzdelávania. Jeden školiteľ môže byť 

zapojený aj do viacerých paralelných cyklov. 

Ktoré regióny obsadzujeme? 

Trnavský kraj - voľných 13 miest pre školiteľov 

                                                           
1 Pojmy mladý vedúci, mládežnícky vedúci a pracovník s mládežou sú v súlade so Zákonom č. 282/2008 Z. z.  
o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o podpore práce s mládežou“). 



Nitriansky kraj - voľných 12 miest pre školiteľov 

Trenčiansky kraj- voľných 7 miest pre školiteľov 

Košický kraj - voľných 24 miest pre školiteľov 

Prešovský kraj – voľných 22 miest pre školiteľov 

Banskobystrický kraj- voľných 12 miest pre školiteľov 

Obsah vzdelávaní, ktoré budú zabezpečovať vybraní školitelia 
Vybraní školitelia budú zabezpečovať tieto druhy vzdelávacích aktivít:  
Vzdelávanie mladých vedúcich má zabezpečiť minimálne kompetencie mladým ľuďom vo veku 15-17 
rokov, ktorí sa aktívne podieľajú na organizovaní mládežníckych podujatí pod niekoho vedením. 
Vzdelávanie bude pozostávať z troch víkendových stretnutí a konzultácií k realizácii projektov 
elektronickou formou (celkovo cca 70 hodín). Maximálna suma odmeny je 9€/hod. 
 
 
Všetky vzdelávania sú súčasťou národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax. V súčasnosti 
je ich obsah v procese prípravy a následnej akreditácie.  

Prihláška 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Doplňujúce informácie k tejto výzve a k vzdelávaniu mladých vedúcich poskytne 
anna.sladekova@iuventa.sk. Platia iba informácie potvrdené elektronickou poštou. Na ústne 
poskytnuté informácie nie je možné sa odvolávať. 
 

Záujemcovia o školenie vzdelávania mladých vedúcich pošlú príslušnú prihlášku a životopis vo 

formáte Europass do 18.5.2011 na emailovú adresu anna.sladekova@iuventa.sk. Do Predmetu 

emailu napíšu Školiteľ MV KomPrax. 

Zároveň je potrebné prihlášku doručiť na adresu:  
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže 
Búdková 2 
811 04 Bratislava  
v obálke s označením „Školitelia – Národná kancelária KomPrax“. Pre osobné doručenie je 

uzávierka 18.mája 2011 o 15,00 hod. V prípade doručenia poštou rozhoduje dátum poštovej 

pečiatky. 


