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IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže prizýva k spolupráci na rozvoji výskumu mládeže všetkých 
záujemcov. 
  
Cieľom výzvy je:  

• Prostredníctvom nových výskumných projektov vyplniť existujúce medzery v znalostiach 

a vedomostiach o mládeži, osobitne o špecifických skupinách mládeže. 

• Získať poznatky, ktoré budú tvoriť základ pre identifikáciu a prípravu nových akreditovaných 

vzdelávacích programov, pokrývajúcich nové výzvy a potreby práce s mládežou 

 

 
Kto môže žiadať o finančný príspevok: Výzva je určená profesionálnym a amatérskym výskumníkom 
pracujúcim v oblasti vzdelávania a profesionálnym alebo dobrovoľným pracovníkom s mládežou. 
 
Podmienky výberu: 
 

- v prípade profesionálnych výskumníkov: referencie a popis metodológie aspoň jedného 
vlastného výskumu/prieskumu; 

- v prípade amatérskych výskumníkov: prax v oblasti neformálneho vzdelávania v práci s mládežou 
aspoň 3 roky, vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, znalosť východísk politiky voči mládeži; 

- vypracovaný návrh projektu výskumu; 
- skúsenosti v oblasti práce so špecificky znevýhodnenou mládežou sú výhodou 
- do výzvy sa môžu zapojiť iba súkromné osoby, prípadne skupiny výskumníkov zastúpené jednou 

osobou; zmluvu nie je možné uzavrieť s právnickou osobou 
 
 
Geografické pokrytie: Finančný príspevok je viazaný na výskum pokrývajúci 7 regiónov – Trenčiansky, 
Trnavský, Žilinský, Banskobystrický, Nitriansky, Prešovský a Košický kraj. V prípade, že žiadateľ zahrnie do 
projektu aj Bratislavský kraj (respondentov z Bratislavského kraja, výstupy pre Bratislavský kraj), je 
povinný hradiť všetky výdavky viazané na aktivity spojené s týmto krajom z iných zdrojov.  
 
Termín prijatia návrhov výskumných projektov: výskumné projekty je možné zaslať najneskôr do 18. 

júla 2011, rozhoduje dátum na poštovej pečiatke. 

 

Počet výskumných projektov, ktoré budú podporené:   15 
 
Maximálna výška finančného príspevku pre jeden výskumný projekt:   10 000 € 
 
Oznámenie o podporení/nepodporení výskumného projektu:   október 2011 
 
Predpokladaný možný začiatok podporených výskumných projektov:   november 2011 
 
Termín odovzdania záverečnej výskumnej správy:   najneskôr 31. december 2012 
 
Forma návrhu výskumného projektu: 
 
návrh musí obsahovať tieto časti: 
 
1. Informácie o žiadateľovi 
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• meno alebo názov žiadateľa 
• profil žiadateľa 
• kontaktné údaje – adresa, telefón, e-mail 
• skúsenosti s výskumom (v prípade profesionálnych výskumníkov popis aspoň jedného 

realizovaného výskumu vrátane metodológie) 
• skúsenosti v oblasti vzdelávania, práce s mládežou, práce so špecifickými skupinami mládeže 

 
2. Teoretické východiská a charakteristika problémovej situácie. 
 
3. Ciele výskumu, výskumné otázky a hypotézy. 
 
4. Vymedzenie objektu a predmetu výskumu. 
 
5. Výskumný postup, stanovenie výskumnej vzorky a použité výskumné nástroje. 
 
6. Etapy výskumu a časový harmonogram. 
 
7. Rozpočet1  
 
8. Bankové údaje žiadateľa. 
 
9. Podpis žiadateľa . 
 
 
Návrh výskumného projektu je potrebné zaslať písomne na adresu: 
 
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže 
Búdkova 2 
SK – 811 04, Bratislava 
 
s označením „Výzva na výskumné projekty – KomPrax“  
 
a zároveň elektronickou poštou na adresu:  matej.vanoch@iuventa.sk 
 
 
Výber výskumných projektov zabezpečí odborná komisia, ktorej členmi budú odborníci z oblasti výskumu 
a práce so špecifickými skupinami mládeže. 
 
Podmienkou podpory výskumného projektu je účasť podporených žiadateľov na vstupnom seminári 
a konzultácie podporených výskumných projektov s určeným odborníkom.  
 
Doplňujúce informácie k tejto výzve poskytne:  matej.vanoch@iuventa.sk, tel: +421 2 592 96 332, mob: 
+421 917 402 512, na informácie podané telefonicky sa nie je možné odvolávať 

                                                           
1
 V prípade zahrnutia Bratislavského kraja do výskumu je potrebné jasne vyčleniť výdavky spojené s týmto krajom.  Celkovú výšku 

žiadaného finančného príspevku je potrebné uviesť ako sumu, do ktorej nie sú započítané výdavky na Bratislavský kraj.). 
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Témy výskumných projektov: 

Žiadateľ môže predložiť projekt na jednu z nižšie uvedených tém. Pri každej téme sú uvedené doplňujúce 

otázky, ktoré majú orientačný charakter. Nie je nevyhnutné, aby projekt pokrýval všetky otázky.  

V rámci každej témy je dôležité, aby žiadateľ dokázal poskytnúť výstupy platné nielen pre mládež vo 

všeobecnosti, ale aj pre vybrané špecifické skupiny mládeže (napr. mladí ľudia podľa regiónu v ktorom 

žijú, z mestského/vidieckeho prostredia, podľa národnosti, etnicity, mladí ľudia z marginalizovaných 

rómskych komunít, mladí ľudia s postihnutím, mladí ľudia z prostredia migrantov, mladí ľudia zo sociálne 

slabého prostredia a pod.)   

V rámci jednej témy je možné podporiť aj viac výskumov, v prípade, že sa tieto výskumy dopĺňajú. Jeden 

žiadateľ môže predložiť ľubovoľný počet výskumných projektov.  

Poznámka:  Pod pojmami „mladí ľudia“ a „mládež“ rozumieme ľudí vo veku od 15 do 29 rokov.  

 

 
Tematická oblasť: Mladí ľudia a potreby trhu práce 

 

 

1. Mladí ľudia a trh práce. 
 
a) Aké sú potreby mladých nezamestnaných (so zreteľom na špecifické skupiny mládeže)? 
b) Aké sú ich stratégie, plány, motivácie,? Akým prekážkam, bariéram čelia? 
c) Ktoré faktory ovplyvňujú ich rozhodnutia? 
d) Aké sú potreby pracovníkov venujúcich sa nezamestnaným? 
 
 

Tematická oblasť: Vzdelávanie mladých ľudí 

 
 

2. Nové prostriedky vzdelávania mladých ľudí so zreteľom na rovesnícke vzdelávanie.  
 
a) Akú úlohu zohrávajú v rovesníckom vzdelávaní mladí ľudia s líderskými vlastnosťami?   
b) Ako prebieha toto vzdelávanie? 
c) Čo je charakteristické pre rovesnícke vzdelávanie a aké sú jeho prednosti? 
d) Akú úlohu zohráva tento typ vzdelávania v špecifických skupinách mládeže? 
 
 
3. Úroveň kompetencií profesionálnych a dobrovoľných pracovníkov s mládežou a mladých lídrov, ktorí 
pracujú s mladými ľuďmi so špeciálnymi potrebami (migranti, marginalizované rómske komunity, mladí 
ľudia s postihnutím a pod.). 
 
a) Aký je profil týchto ľudí? 
b) Aké sú ich motivácie, problémy, potreby z hľadiska ďalšieho vzdelávania? 
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4. Mediálne a informačné kompetencie v oblasti práce s mládežou. 
 
a) Aké sú a aké by mali byť mediálne a informačné kompetencie mladých lídrov, mládežníckych vedúcich 
a pracovníkov s mládežou? 
b) Aké sú mediálne a informačné kompetencie špecifických skupín mládeže (so zreteľom na mladých ľudí 
so zmyslovým postihnutím)? Aké sú potreby týchto skupín? 
 
 

Tematická oblasť: Mladí ľudia so špeciálnymi potrebami 

 
 
5. Voľný čas mladých ľudí na Slovensku so zreteľom na špecifické skupiny mládeže. 
 
a) Kde a ako trávia títo mladí voľný čas? 
b) Aké sú ich potreby a akým prekážkam musia čeliť?  
 
 
6. Neformálne vzdelávanie špecifických skupín mládeže na Slovensku – potreby, príležitosti, skúsenosti 
a nadobudnuté kompetencie. 
 
a) Aký je stav neformálneho vzdelávania špecifických skupín mládeže na Slovensku? 
b) Aké majú mladí ľudia zo špecifických skupín skúsenosti s neformálnym vzdelávaním? 
c) Aké kompetencie získavajú mladí ľudia zo špecifických skupín prostredníctvom neformálneho 
vzdelávania?  
d) Je dostatočná ponuka týchto vzdelávaní? Reaguje na potreby mládeže zo špecifických skupín? 
e)Aké faktory súvisia s postojom týchto mladých ľudí k svojmu ďalšiemu rozvoju a vzdelávaniu? 
f) Ktoré formy vzdelávania sú pre nich atraktívne? 
g) Aké je využitie sociálnych sietí, internetu a informačno – komunikačných technológií vo všeobecnosti 
pri vzdelávaní týchto mladých ľudí? 
 
7. Informovanosť mladých ľudí o špecifických skupinách mládeže. 
 
a) Aká je informovanosť mladých ľudí o špecifických skupinách mládeže? 
b) Aké sú ich postoje ku týmto mladým ľuďom? 
c) Aké faktory súvisia s týmito postojmi? 
 

8. Mladí ľudia s telesným alebo mentálnym postihnutím a ich uplatnenie na trhu práce. 
 
a) Aké sú potreby mladých ľudí s telesným alebo mentálnym postihnutím? 
b) Aké sú potreby pracovníkov s touto skupinou?  
c) Aké sú životné dráhy mladých ľudí s postihnutím? Aké je uplatnenie absolventov?  
d) Aké sú možnosti neformálneho vzdelávania tejto skupiny mladých ľudí? 
e) Aké sú možnosti tejto skupiny mladých ľudí študovať a pracovať v zahraničí? 
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9. Mladí ľudia žijúci v detských domovoch a náhradných rodinách – ich potreby a životné dráhy. 
 
a) Aké sú potreby mladých ľudí žijúcich v detských domovoch a náhradných rodinách?  
b) Aké sú ich životné stratégie? 
c) Ako sú pripravení na život mimo detských domovov a náhradných rodín? 
d) Aké sú rozdiely medzi deťmi z detských domovov a deťmi z náhradných rodín? 
e) Z akého zázemia pochádzajú? 
 
 
10. Životné dráhy mladých ľudí po ukončení náhradnej starostlivosti. 
 
a) Aké uplatnenie nachádzajú mladí ľudia, ktorí žili v detských domovoch alebo náhradných rodinách? 
b) Aké sú medzi týmito dvomi skupinami rozdiely? 
c) Akú podporu využívajú? 
d) Aké majú ambície a aké sú ich najčastejšie problémy? 
 
 
11. Situácia rómskej mládeže na Slovensku (sekundárna analýza dostupných výskumov zaoberajúcich sa 
rómskou problematikou). 
 
a) Aká je celková aktuálna situácia rómskej mládeže na Slovensku podľa dostupných výskumov a analýz? 
(s dôrazom na neformálne vzdelávanie) 
b) Aké sú hlavné identifikované potreby rómskej mládeže? 
c) Aké sú najvýznamnejšie identifikované javy? 
d) Aké sú trendy? Aké sú odporúčania pre ďalšiu prácu s rómskou mládežou? 
 
12. Analýza vzdelávacích programov (okrem formálneho vzdelávania) určených pre mladých Rómov (za 
posledných 5 rokov). 
 
a) Aké vzdelávania prebehli? 
b)Kto sa týchto vzdelávaní zúčastnil? 
c) Aké úspešné boli tieto vzdelávania? Čo sa na nich mladí Rómovia naučili? 
d) Aké je ich ďalšie uplatnenie a ako pri tom využívajú výsledky týchto vzdelávaní? 
 
 
13. Uplatnenie mladých rómskych lídrov a rómskych profesionálnych a dobrovoľných pracovníkov 
s mládežou v spoločnosti.  
 
a) Z akého zázemia pochádzajú? 
b) V akých oblastiach pôsobia? 
c) Aké kompetencie využívajú v praxi? 
d) Aké sú ich potreby, motivácie, problémy, prekážky? 
e) Aké sú ich životné dráhy? 
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14. Mladí ľudia z reedukačných zariadení. 
 
a) Ako sú títo mladí ľudia pripravovaní na život po opustení týchto zariadení? 
b) Aké sú životné dráhy týchto mladých ľudí? Aké je ich uplatnenie po opustení reedukačného 
zariadenia? 

 

Tematická oblasť: Subkultúry mládeže 

 
 
15. Súčasné subkultúry mládeže. 
 
a) Ktoré subkultúry sú momentálne populárne medzi mládežou? 
b) Aká je ich charakteristika? (postoje, hodnoty, normy...)   
c) Aké nebezpečenstvá/príležitosti s nimi súvisia? 
d) Aké sú ich potreby? 
e) Aký je odhadovaný dopad nových subkultúr mládeže na spoločnosť? 
 
 
16. Radikálno - extrémistické a nacionalistické hnutia mladých ľudí. 
 
a) Aký majú mladí ľudia postoj k týmto hnutiam? 
b) Prečo sa mladí ľudia stávajú členmi týchto hnutí? 
c) Ktoré faktory súvisia s postojom mladých ľudí k týmto hnutiam? 
d) Aký je dopad týchto hnutí na spoločnosť? 
 
 

Tematická oblasť: Mladí ľudia a životný štýl 

 

 

17. Zdravie a životný štýl mladých ľudí (obezita, závislosti, samovraždy, psychické poruchy). 
 
a) Čo je charakteristické pre súčasný životný štýl mladých ľudí? 
b) Ktoré faktory súvisia s negatívnymi javmi ako sú obezita, rôzne druhy závislosti, samovraždy, psychické 
poruchy? 
c) Aké sú postoje k mladým ľuďom u ktorých sa prejavujú tieto javy? Ako sú títo ľudia akceptovaní? Aké 
je ich uplatnenie v spoločnosti? 
 
 
18. Globálny životný štýl, masová kultúra, konzumná spoločnosť a ich súvislosti s hodnotovými 
orientáciami mládeže.  
 
a) Aké hodnoty uznáva súčasná mládež? 
b) Ako sa to prejavuje v jej správaní? 
c) Čo ovplyvňuje hodnotový systém mladých ľudí? Aké sú hodnotové systémy špecifických skupín 
mládeže? 
d) Aký je vplyv súčasného životného štýlu na hodnotové orientácie mladých ľudí? 
e) Aký je vplyv konzumnej spoločnosti na život mladých ľudí? 
f) Aké sú postoje mladých ľudí k menšinám? 



 

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“ 

Tematická oblasť: Mobilita mládeže na Slovensku 

 

 

19. Vývojové zmeny v priestorovej lokalizácii mládeže na Slovensku a jej mobilitné preferencie v kontexte 
životných ašpirácií. 
 
a) Aký je stav a aké sú zmeny v priestorovom rozložení  (regióny, obce) mládeže na Slovensku? 
b) Aké typy obcí a regiónov pre život mládež na Slovensku preferuje, čím sú tieto preferencie 
podmienené (mobilita za štúdiom,  prácou, životný štýl, zabezpečenie si vhodného bývania)? 
c) Aké územia (vidiecke obce, mestá, menšie mestá, urbanizované regióny)  pre život preferuje mládež 
a čo na tieto preferencie vplýva?  
d) Existuje súvislosť medzi sociálno-ekonomickou situáciou regiónu a životnými stratégiami a mobilitnými 
ašpiráciami mládeže? 
 
 

 

Tematická oblasť: Rôzne oblasti života mladých ľudí  
 
 
20.Mladí ľudia a rodina. Potreby mladých ľudí plánujúcich založenie rodiny, potreby mladých rodín a ich 
podpora fungujúcimi inštitúciami.  
 
a) Aké sú životné stratégie mladých ľudí v súvislosti so zakladaním rodiny? 
b) Ktoré faktory ovplyvňujú mladých ľudí pri rozhodovaní? 
c) Aké sú najčastejšie problémy mladých rodín? 
d) Aké sú potreby mladých rodín? 
e) Aká je situácia v jednotlivých špecifických skupinách mládeže? 
 
 
21. Mladí ľudia a bývanie. Problémy a potreby súvisiace s bývaním mladých ľudí v jednotlivých regiónoch 
Slovenska. 
 
a) Aké sú stratégie mladých ľudí v súvislosti so zabezpečením si bývania? 
b) Aké sú ich potreby, problémy, prekážky? 
c) Ktoré faktory súvisia s plánovaním bývania? 
d) Aká je situácia v jednotlivých špecifických skupinách mládeže? 
 
 
22. Mladí ľudia a kultúra. Vnímanie kultúry mladými ľuďmi a ich ochota zapájať sa do kultúrnych aktivít. 
 
a) Aké druhy kultúry sú v súčasnosti populárne medzi mladými ľuďmi? 
b) Akou formou sa mladí ľudia zapájajú do kultúrnych aktivít? 
c) Do akých kultúrnych aktivít by sa mladí ľudia boli ochotní zapojiť (pasívne, či aktívne)? 
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23. Religiozita a spiritualita mladých ľudí. 
 
a) Aké formy religiozity a spirituality prevládajú medzi mladými ľuďmi? 
b) Aký je vzťah mladých ľudí k náboženským inštitúciám? 
c) Aký je vzťah mladých ľudí k novým formám spirituality? 
d) Čo ovplyvňuje religiozitu a spiritualitu mladých ľudí? 
e) Ako ovplyvňuje religiozita/spiritualita životný štýl mladých ľudí? 
f) Je súčasná generácia mladých ľudí iná ako boli generácie pred ňou? 
 
 
24. Občianska a politická participácia mládeže z regionálneho hľadiska. 
 
a) Aké sú trendy v oblasti občianskej a politickej participácie mládeže za posledných 15 rokov? 
b) Aká je občianska a politická participácia mládeže z hľadiska jednotlivých regiónov Slovenska? 
c) Aká je občianska a politická participácia špecifických skupín mládeže? 
 
 
25. Autorita a vzory správania mladých ľudí.  
 
a) Kto je pre mladých ľudí autoritou? 
b) Aké vzory správania mladí ľudia preberajú? 
c) Ako vnímajú mladí ľudia autority z prostredia svojich rovesníkov? 
d) Aké sú rozdiely medzi jednotlivými špecifickými skupinami mládeže? 
 
 
26. Novo vynárajúce sa potreby mladých ľudí, so zreteľom na špecifické skupiny mládeže. 
 
a) Ktoré situácie, javy, problémy, príležitosti sú charakteristické pre rozličné skupiny mládeže na 
Slovensku? 
b) Aké sú nové trendy vo vývoji mládeže? 
     

 

 

 


