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Vážené dámy,  
Vážení páni,  
 
odbor mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu  a športu Slovenskej republiky  je vecne 
zodpovedný za tvorbu mládežníckej politiky na Slovensku, ktorú sa snaží realizovať v úzkej spolupráci 
s mimovládnym mládežníckym sektorom  a mladými ľuďmi. V nadchádzajúcom období bude odbor 
mládeže koordinovať prípravu a realizáciu predsedníctva SR v Rade Európskej únie v druhej polovici 
roku 2016 (SK PRES 2016) v oblasti mládeže.  
 
Predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej únie bude príležitosťou spoločne prezentovať 
stav, spoluprácu, kroky a úspechy, ktoré sme v oblasti tvorby politiky pre mládež v našej krajine 
vykonali a dosiahli za posledné obdobie,  ktorými sa snažíme ovplyvňovať  vývoj mládežníckej politiky 
na Slovensku a zlepšovať postavenie mladých ľudí v spoločnosti, ich zapájanie sa do spoločenského 
života. Napriek tomu, že samotné predsedníctvo bude až v druhej polovici roku 2016, už teraz sa 
orgány štátnej správy a aj naši partneri v EÚ intenzívne pripravujú na toto obdobie. 
 
S ohľadom na uvedené by sme Vás radi pozvali na pracovné stretnutie so širokou mládežníckou 
verejnosťou, reprezentovanou mládežníckymi organizáciami, mládežníckymi aktivistami, zástupcami 
študentov, aby sme predstavili tému predsedníctva pre oblasť mládeže, program predsedníctva 
v tejto oblasti  a diskutovali o možnostiach, ako  zapojiť čo najširšiu mládežnícku verejnosť do 
prípravy podujatí spojených s prezentáciou našej práce pred zástupcami mládeže z celej EÚ   
a prispieť tak k zvýšeniu kreditu Slovenska medzi mládežníckou verejnosťou Európy.  
 
Stretnutie plánujeme 5.marca 2015 o 13:00, v priestoroch IUVENTY – Slovenského inštitútu 
mládeže, na Búdkovej ulici 2 v Bratislave.  
 
Vážené dámy,  
Vážení páni,  
 
verím, že tak ako my aj Vy si uvedomujete zodpovednosť, ktorú máme v tejto súvislosti  a prijmete 
pozvanie na uvedené stretnutie.  
 
Potvrdenie účasti na stretnutí posielajte elektronicky na eva.masarova@minedu.sk do 3. marca 2015 
vrátane.  
 
S úctou,  
 
 
 
Mgr. Eva Masárová 
riaditeľka odboru mládeže MŠVVaŠ SR 
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