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1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE
Názov:

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
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Karloveská 64, 842 58 Bratislava

Rezort:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu SR

Kontakty:

Tel.: +421 2 592 96 112
Fax: +421 2 592 96 123
Web: www.iuventa.sk
E-mail: iuventa@iuventa.sk

Forma hospodárenia:

príspevková organizácia

Vedenie organizácie k 31. 12. 2014:
Generálny riaditeľ

Ján Hrubý

Zástupca generálneho riaditeľa

Rastislav Pavlík

Manažérka pre riadenie projektov

Martina Morvaiová

HR manažérka

Helena Kováčová

PR manažérka

Veronika Rosputinská

Manažérka pre stratégiu a metodiku

Jana Miháliková

Manažérka rozvoja práce s mládežou

Marcela Hajtmánková

Vedúca Kancelárie národného projektu
„KomPrax“

Ľubomíra Véberová

Vedúca Kancelárie národného projektu „Praktik“

Katarína Hájeková

Finančná manažérka

Sylvia Vojsová

Manažér pre správu majetku

Milan Rybanský

2. POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže (ďalej IUVENTA) vychádza pri plánovaní svojej činnosti zo
strategického plánu, prijatého na obdobie rokov 2014 – 2015 s previazaním na misiu a víziu.
NAŠA MISIA
Podporujeme mladých ľudí, aby poznali, vedeli a mohli využívať príležitosti pre kvalitnejší život.
Základným cieľom činností organizácie IUVENTA je podporovať rozvoj mládežníckej politiky na
národnej, regionálnej a miestnej úrovni a práce s mládežou ako jej špecifického nástroja. Tento cieľ
dosahuje prípravou a realizáciou rôznych činností:


Zabezpečovanie zberu informácií potrebných pre tvorbu mládežníckej politiky (podpora
výskumu, sieťovanie výskumníkov, platforma pre komunikáciu medzi tvorcami politiky, praktikmi
a výskumníkmi a i.), vrátane zabezpečenia projektu EURODESK, ktorý podporuje rozvoj
informačnej siete pre mladých ľudí v krajinách Európy
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Administrácia programu Európskej únie Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu, zameraného na
rozvoj medzinárodnej spolupráce v týchto oblastiach a administrácia Programov pre mládež na
roky 2014 – 2020
Vytváranie nových koncepcií pre prácu s deťmi a mládežou a metodické usmerňovanie
organizácií a subjektov, ktoré sú aktívne v oblasti práce s mládežou
Príprava vzdelávacích a školiacich aktivít pre profesionálnych a dobrovoľných pracovníkov s deťmi
a mládežou na miestnej, regionálnej a národnej úrovni v prioritných témach štátnej politiky voči
mládeži (participácia, dobrovoľníctvo, neformálne vzdelávanie v práci s mládežou a i.), ako aj pre
lepšie využitie grantových programov administrovaných organizáciou IUVENTA
Koordinácia predmetových olympiád a postupových súťaží žiakov základných a stredných škôl,
ktoré vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej ministerstvo)
Realizácia Národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax
Realizácia Národného projektu PRAKTIK – Praktické zručnosti cez neformálne vzdelávanie v práci
s mládežou, ktorý odpovedá na niekoľko aktuálnych potrieb v oblasti neformálneho vzdelávania
Spravovanie majetku štátu a využívanie priestorov na plnenie hlavných úloh organizácie,
prípadne prenajímanie za účelom ich hospodárneho a efektívneho využitia
Spolupráca s organizáciami a inštitúciami podobného zamerania v Európe a podieľanie sa na
príprave projektov spolupráce v oblasti mládežníckej politiky

NAŠA VÍZIA
Byť jedným z kľúčových aktérov podieľajúcim sa na vytváraní modernej, inkluzívnej
a participatívnej mládežníckej politiky a v zavádzaní nových trendov v práci s mládežou.
Byť efektívne fungujúcou verejnou inštitúciou s dôrazom na kvalitu činnosti a odbornosť
zamestnancov.
Strednodobý výhľad činnosti organizácie predpokladá skvalitniť metodické a informačné pôsobenie
smerom k subjektom, aktívnym v práci s mládežou na miestnej, regionálnej a národnej úrovni
nasledovnými formami:







Pripravovať metodické a informačné materiály, ktoré prispejú k skvalitneniu práce s mládežou na
úrovni miest, obcí a regiónov
Realizovať vzdelávacie projekty pre pracovníkov s mládežou a mladých vedúcich, a to aj
s využitím finančných zdrojov v rámci Európskeho sociálneho fondu
Zabezpečovať výskumné úlohy v oblasti práce s mládežou
Rozvíjať medzinárodnú spoluprácu na úrovni Európy i mimo nej
Rozširovať sieť spolupracujúcich subjektov a osôb na nižších úrovniach a zabezpečiť tak intenzitu
využitia zdrojov národných a medzinárodných grantových programov
Skvalitňovať koordináciu všetkých úrovní predmetových olympiád a postupových súťaží žiakov
základných a stredných škôl, a to najmä z pohľadu zabezpečenia nižších kôl, prostredníctvom
spolupracujúcich subjektov

3. ZAVÁDZANIE MODELU KOMPLEXNÉHO MANAŽÉRSTVA KVALITY (CAF) A VYTVÁRANIE
PODMIENOK PRE TRVALÉ ZLEPŠOVANIE
IUVENTA zavádza od roku 2011 model CAF (Common Assessment Framework), nástroj komplexného
manažérstva kvality, ktorý je založený na samohodnotení a zvyšovaní kvality činnosti organizácií
verejnej správy. V roku 2013 získala, ako prvá z organizácií pôsobiacich vo verejnej správe,
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medzinárodne uznávaný titul Efektívny používateľ modelu CAF, ktorý je Úradom pre normalizáciu,
metrológiu a skúšobníctvo SR udeľovaný na obdobie dvoch rokov.
V roku 2014 sa organizácia zapojila do Národnej ceny SR za kvalitu a za skúsenosti a výsledky, ktoré
pri zavádzaní modelu CAF dosiahla, sa stala oceneným finalistom a najvyššie umiestnenou
organizáciou verejnej správy spomedzi zapojených organizácií. Rok 2014 bol zároveň aj rokom,
v ktorom IUVENTA prijala druhý Akčný plán zlepšovania a začala sa venovať novým témam a
oblastiam, ktoré prispievajú k zefektívňovaniu činnosti organizácie, čím zároveň pripravila podmienky
na to, aby v roku 2015 mohla obhájiť titul Efektívny používateľ modelu CAF.
4. CHARAKTERISTIKA KONTRAKTU ORGANIZÁCIE S ÚSTREDNÝM ORGÁNOM A JEHO PLNENIE



Ministerstvo uzatvorilo s IUVENTOU pre rok 2014 dva kontrakty:
Kontrakt pre zabezpečenie úloh v oblasti štátnej politiky voči mládeži v Slovenskej republike,
programu EÚ Erasmus+ v oblasti mládeže a športu, projektu EURODESK a projektu KomPrax
v Bratislavskom kraji.
Kontrakt pre zabezpečenie predmetových olympiád a postupových súťaží žiakov základných
a stredných škôl.
V súlade s obsahom týchto kontraktov IUVENTA spolupracovala s vecne príslušnými sekciami
a odbormi ministerstva a v dohodnutých termínoch predkladala správy o stave plnenia úloh, ktoré
z kontraktov vyplynuli. Plán hlavných úloh organizácie bol formulovaný na základe úloh, uvedených
v kontraktoch a vyplývajúcich zo Stratégie Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020.
Spoločným cieľom všetkých aktivít a úloh realizovaných IUVENTOU v roku 2014 bolo ďalšie
skvalitňovanie podmienok pre prácu s deťmi a mládežou a podpora aktivít pre deti a mládež v rámci
štátneho i mimovládneho sektora. Úlohy vyplývajúce z kontraktov je možné rozdeliť do nasledovných
oblastí:
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5.
6.
7.
8.

Administratívne zabezpečenie Programov pre mládež na roky 2014 – 2020
Príprava projektov zameraných na rozvoj modernej, participatívnej a inkluzívnej
politiky voči mládeži
Zavádzanie nových trendov v práci s mládežou
Zabezpečenie úloh vyplývajúcich z akreditácie špecializovaných činností v práci
s mládežou a z činnosti Akreditačnej komisie
Zabezpečenie úloh v oblasti medzinárodnej spolupráce
Zabezpečenie Programu EÚ Erasmus+ v oblasti mládeže a športu
Zabezpečenie európskeho informačného projektu EURODESK
Riešenie úloh podpory práce talentovanej mládeže a koordinácia medzinárodných
úloh
Projekt Európa v škole

4.1 ADMINISTRATÍVNE ZABEZPEČENIE PROGRAMOV PRE MLÁDEŽ NA ROKY 2014 – 2020
Od roku 2014 sa začali realizovať nové Programy pre mládež na roky 2014 – 2020 (ďalej Programy) s
dôrazom na rôznorodosť oblastí podpory samotných aktivít organizácií pracujúcich pre mládež.
Programy priamo nadväzujú na Zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou, Stratégiu
Slovenskej republiky pre mládež 2014 – 2020, Európsku stratégiu pre mládež, ktoré zdôrazňujú
podporu väčšej investície do oblastí života mladých ľudí. Samotné programy majú za cieľ zvýšiť
kompetencie mladých ľudí v oblasti ich prípravy na ďalší život a na posilnenie ich postavenia v
spoločnosti. Hlavný dôraz sa kladie na rozvoj aktívneho občianstva, podporu dobrovoľníctva medzi
mladými ľuďmi, uznanie neformálneho vzdelávania v oblasti práce s mládežou a napĺňanie stratégie
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EURÓPA 2020 s podporou mladej generácie ako základu modernej, vedomostnej a na znalostiach
založenej spoločnosti. Administráciu Programov pre mládež zabezpečuje Odbor podpory a rozvoja
práce s mládežou.
Štruktúra Programov pre mládež na roky 2014 – 2020
Program PODPORA mládežníckych organizácií rozvíja činnosť mládežníckych organizácií, ktoré
pracujú na členskom princípe a vykonávajú pravidelnú a systematickú prácu s mládežou. Cieľom
programu je posilnenie strategického rozvoja mládežníckych organizácií a napĺňanie cieľov aktuálnej
národnej stratégie pre mládež. Program sa zameriava na cieľavedomý a systematický rozvoj
kľúčových kompetencií mladých ľudí, mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou. Medzi
oprávnených žiadateľov o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu patria občianske združenia detí a
mládeže, ktoré svoju činnosť vyvíjajú minimálne na území troch samosprávnych krajov, majú viac ako
300 registrovaných členov, svoju činnosť vykonávajú systematicky viac ako rok a mládež tvorí aspoň
75 percent z celkového počtu členov organizácie.
Program SLUŽBY mladým podporuje informačné a poradenské služby pre mládež a služby v oblasti
dobrovoľníctva mládeže. Cieľom programu je podpora systémov poskytovania informácii a
poradenstva, tvorba informačných zdrojov o možnostiach aktivácie mládeže, podpora aktívnej
spolupráce subjektov zameraných na tvorbu a zabezpečenie opatrení mládeže, propagácia práce s
mládežou s dôrazom na neformálne vzdelávanie a rozvoj kľúčových kompetencií, podpora aktivít v
rámci mládežníckej politiky na regionálnej a národnej úrovni, možnosť zapojiť sa do štruktúrovaného
dialógu a vytváranie príležitostí na dobrovoľníctvo mladých ľudí. Služby sa poskytujú buď na území
samosprávneho kraja alebo na území aspoň štyroch samosprávnych krajov.
Program HLAS mladých podporuje činnosť štruktúr zastupujúcich záujmy mládeže na úrovni
samosprávnych krajov alebo na celoštátnej úrovni. Cieľom programu HLAS mladých je zohľadňovať
potreby a záujmy mladých ľudí v rôznych regionálnych a národných politikách, zvyšovať úroveň
participácie mladých ľudí a povedomia o aktívnom občianstve, posilňovať reprezentáciu mládeže v
rôznych štruktúrach na úrovni samosprávnych krajov a na celoštátnej úrovni, posilňovať dostupnosť
činnosti zastupiteľských štruktúr mládeže pre všetkých mladých ľudí a zabezpečovať pravidelný zber
podnetov a potrieb mládeže pre tvorbu regionálnej, národnej a európskej mládežníckej politiky.
Program PRIORITY mládežníckej politiky je nástrojom na vykonávanie Stratégie Slovenskej republiky
pre mládež na roky 2014 – 2020 a jeho zámerom je podporiť činnosť organizácií venujúcich sa
mládeži v aktivitách prispievajúcich k jej napĺňaniu, zvyšovať kvalitu práce s mládežou s prihliadnutím
na ciele a výzvy mládežníckej politiky podľa stratégie, a to prostredníctvom tvorby a testovania
nástrojov na meranie kvality a dopadu práce s mládežou, vytváranie príležitostí na diskusie o kvalite
práce s mládežou a tvorby podkladov pre stanovenie štandardov kvality v práci s mládežou.
Program KOMUNITA mladým má zabezpečovať tvorbu a rozvíjanie mládežníckej politiky a prácu s
mládežou na miestnej a regionálnej úrovni (v roku 2014 program nebol otvorený).
Program DÔKAZY mladých má zabezpečiť potrebné dôkazy (dokumenty, údaje a názory), ktoré budú
slúžiť ako podklady pre tvorbu modernej mládežníckej politiky a zdôvodnenie jej realizácie (v roku
2014 program nebol otvorený).
V roku 2014 bolo vyhlásených 5 výziev na predkladanie žiadostí o dotáciu, pričom každá výzva
obsahovala aj podrobné hodnotiace kritéria.
Celkovo bolo podporených 48 subjektov vo výške 2 329 565 €.
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Projekty podporené v roku 2014 svoje aktivity zamerali na zapojenie mládeže do spoločenského a
politického života obce, mesta, regiónu; vytváranie príležitostí na štruktúrovaný dialóg a konzultácie
mládeže a iných dôležitých aktérov; podporu dobrovoľníctva a tvorbu nástrojov na meranie kvality
práce s mládežou.
Priebežné hodnotenie ukázalo, že Programy pre mládež priniesli najväčší prínos k rozvoju tém
participácia mladých ľudí a neformálne vzdelávanie v práci s mládežou.
Od januára 2012 je možné sledovať prehľad aktivít dotovaných z ministerstva prostredníctvom
programu PODPROA mládežníckych organizácii na https://adam.iuventa.sk/vivant/shared/events.
V septembri 2014 sa konalo stretnutie so zástupcami organizácií, ktoré sú aktívne v oblasti práce
s mládežou v SR pod názvom „Infokonzult“. Cieľom stretnutia bolo:
•
Informovať zástupcov organizácií o prvom roku fungovania PROGRAMOV PRE MLÁDEŽ,
o prioritách Stratégie SR pre mládež a jej prepojenia na PROGRAMY a o aktuálnych otázkach
európskej a medzinárodnej spolupráce v oblasti mládeže
•
Konzultovať so zástupcami organizácií nové kritériá rozširujúce vyšší štandard v programe
PODPORA mládežníckych organizácií a spôsob hodnotenia programov HLAS mladých a SLUŽBY
mladým
V októbri 2014 IUVENTA v spolupráci s odborom mládeže, pripravila stretnutie pod názvom „Fórum
mládežníckych organizácií“. Išlo o propagačno-informačné podujatie zamerané na zviditeľnenie
činností celoslovenských mládežníckych organizácií v očiach odbornej verejnosti. Na podujatie boli
pozvaní zástupcovia, Akreditačnej komisie pre špecializované činnosti v oblasti práce s mládežou,
interní a externí hodnotitelia žiadostí v grantových programoch, členovia výberovej komisie,
zástupcovia VÚC, členovia Medzirezortnej pracovnej skupiny, zástupcovia mimovládnych organizácií
a ďalší zástupcovia odbornej verejnosti. Cieľom stretnutia bolo:
•
prezentovať hlavnú činnosť mládežníckych organizácií, ich najvýznamnejšie úspechy za
uplynulý rok a profesionálne výzvy na najbližšie obdobie;
•
poskytnúť základný prehľad o aktivitách celoslovenských organizácií odborníkom, ktorí sa
stretávajú s ich činnosťou v rámci plnenia politiky voči mládeži, pri posudzovaní žiadostí alebo inej
odbornej činnosti;
•
formou panelovej diskusie predstaviť nové trendy v práci s mládežou.
4.2 PRÍPRAVA PROJEKTOV ZAMERANÝCH NA ROZVOJ MODERNEJ, PARTICIPATÍVNEJ
A INKLUZÍVNEJ POLITIKY VOČI MLÁDEŽI
Od roku 2013 pripravovala IUVENTA dva zásadné dokumenty o mládeži a pre mládež, a to Správu o
mládeži 2014 a Stratégiu SR pre mládež 2014 – 2020. Obidva dokumenty spolu úzko súvisia a do ich
prípravy boli zapojení odborníci zo štátneho, verejného i mimovládneho sektora. Súčasťou prípravy
boli aj regionálne verejné konzultácie s účasťou pracovníkov s mládežou a zástupcami mládeže.
Správa o mládeži 2014 spoločne so Stratégiou SR pre mládež na roky 2014 -2020 boli prezentované
na Konferencii o mládeži v marci 2014.
Stratégia Slovenskej republiky pre mládež 2014 – 2020
Vláda Slovenskej republiky dňa 23. apríla 2014 uznesením č. 192 schválila Návrh Stratégie Slovenskej
republiky pre mládež na roky 2014 – 2020 (ďalej len „Stratégia“). Schválený materiál nadväzuje na
priority predchádzajúcej koncepcie štátnej politiky v oblasti mládeže, ale vytvára aj nový rámec
podpory a rozvoja pre mladých ľudí do 30 rokov na Slovensku. Základnými témami Stratégie sú
tematické oblasti Stratégie EÚ pre mládež: vzdelávanie, zamestnanosť, sociálna inklúzia, participácia,
dobrovoľníctvo, zdravie a zdravý životný štýl, tvorivosť, mládež a svet a práca s mládežou.
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Piliermi Stratégie sú investovanie do mládeže a posilnenie postavenia mládeže v spoločnosti.
Stratégia určuje ciele, ktorých úlohou je vytvárať viac príležitostí pre mládež vo vzdelávaní a
zamestnaní, zlepšovať prístup mladých ľudí k rozhodovacím procesom, ktoré ovplyvňujú kvalitu ich
života, a podporovať plnú participáciu mladých ľudí na živote spoločnosti, ako aj vzájomnú solidaritu
medzi spoločnosťou a mladými ľuďmi.
Stratégia sa bude napĺňať formou účelových projektov, ktoré budú mať medzirezortný charakter.
Pôjde o projekty, ktoré budú zamerané na tie oblasti v pôsobnosti jednotlivých sektorov, ktoré sa
nenapĺňajú v ich bežnej agende, pretože si vyžadujú zapojenie viacerých aktérov.
Mladí môžu meniť politiku: Štruktúrovaný dialóg
Štruktúrovaný dialóg je mechanizmus, ktorý umožňuje systematickú komunikáciu medzi mladými
ľuďmi a politikmi na rôzne témy, pričom jeho cieľom je zaistiť, aby názory mladých ľudí boli brané do
úvahy pri formulácii politík mládeže v krajinách Európskej únie. IUVENTA je jedným z kľúčových
aktérov, ktorí sú zapojení do prípravy Štruktúrovaného dialógu, ako aj jeho uskutočňovania v praxi. V
roku 2014 začala pracovať Národná pracovná skupina pre štruktúrovaný dialóg, ktorej koordináciou
bolo poverené Združenie informačných a poradenských centier mladých (ZIPCeM). Kľúčovými
výstupmi z práce Národnej skupiny bolo vytvorenie web stránky ako základného komunikačného
nástroja projektu, vytvorenie skupiny ambasádorov v regiónoch Slovenska, príprava a overenie
funkčnosti metodiky okrúhlych stolov a systém prípravy mládežníckych delegátov na pravidelné
Európske konferencie o mládeži s výhľadom na úlohy vyplývajúce z blížiaceho sa Predsedníctva SR v
Rade EÚ. Uskutočnili sa 4 okrúhle stoly s účasťou zástupcov mládeže aj politikov, úradníkov,
výskumníkov, rodičov a i. (Partizánske, Trnava, Dunajská Streda, Humenné), kde sa otestovala
metodika moderovaných konzultácií (štruktúrovaný dialóg). Na jeseň 2014 prebehla on-line
konzultácia k podmienkam a nástrojom aktivizácie mládeže v mládežníckej politike, do ktorej sa
zapojilo 2793 respondentov. Viac informácií na www.zajednolano.sk.
Záruky pre mladých
Téma zamestnanosti mládeže sa v posledných rokoch stáva prioritou opatrení mládežníckej politiky.
IUVENTA v svojich aktivitách rozvíja ideu využívania prostredia práce s mládežou na prekonávanie
prekážok, ktorým musia mladí ľudia čeliť v prechode zo školy do zamestnania. Napĺňa tak jedno z
odporúčaní Rady EÚ o zavedení záruk pre mladých (2013/C 120/01), kde prostredie práce s mládežou
má slúžiť najmä na prekonávanie neaktívnosti mladých ľudí a na konzultovanie pripravovaných
opatrení na riešenie tejto situácie.1 V spolupráci s organizáciou EPIC Slovakia2 na jeseň 2014
IUVENTA zorganizovala Týždeň zamestnanosti mladých. Okrem konferencie v Bratislave a expertného
stretnutia sa v regiónoch Slovenska konali pracovné stretnutia so strategickými partnermi, cieľom
ktorých bolo zamerať sa na riešenie otázky stavu mládežníckej politiky a práce s mládežou na úrovni
príslušného kraja. Účastníci workshopov identifikovali výzvy súvisiace s lepšou prípravou mládeže pre
trh práce v rámci práce s mládežou prostredníctvom opatrení Záruky pre mladých ľudí (Youth
Guarantees).
Medzirezortná pracovná skupina pre štátnu politiku v oblasti mládeže
Medzirezortná pracovná skupina pre štátnu politiku v oblasti mládeže bola zriadená na základe
uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 192 z 23. apríla 2014 k Návrhu Stratégie Slovenskej republiky
pre mládež na roky 2014 – 2020. Poslanie, zloženie a činnosť Medzirezortnej pracovnej skupiny pre
štátnu politiku v oblasti mládeže, prípravu a priebeh jej rokovania upravuje organizačný a rokovací
poriadok. Medzirezortná pracovná skupina pre štátnu politiku v oblasti mládeže je zložená zo
zástupcov ústredných orgánov štátnej správy a samosprávy ako aj zo zástupcov mimovládneho
sektora a zástupcov podnikateľskej sféry v Slovenskej republike.
1
2

Odporúčanie Rady z 22. apríla 2013 o zavedení záruky pre mladých
http://epic-org.eu
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Medzirezortná pracovná skupina pre štátnu politiku v oblasti mládeže sa v priebehu roka 2014 stretla
dvakrát. Na prvom zasadnutí dňa 16. septembra 2014 bol jej členom odovzdaný menovací dekrét
ministra školstva. Členovia tejto skupiny boli nominovaní za účelom realizácie cieľov Stratégie ako
zástupcovia ministerstiev, samosprávy, mimovládnych organizácií a ďalších významných subjektov
v oblasti podpory práce s mládežou. Na zasadnutí bola prezentovaná tvorba a obsah Stratégie,
vysvetlený význam navrhnutých opatrení a predstavený spôsob napĺňania strategických cieľov
v nasledujúcich siedmich rokoch. Stratégia sa bude napĺňať formou účelových projektov, ktoré budú
mať medzirezortný charakter. Pôjde o projekty, ktoré budú zamerané na tie oblasti v pôsobnosti
jednotlivých sektorov, ktoré sa nenapĺňajú v ich bežnej agende, pretože si vyžadujú zapojenie
viacerých aktérov.
Na druhom zasadnutí Medzirezortnej pracovnej skupiny pre štátnu politiku v oblasti mládeže dňa
28. novembra 2014 boli jej členom prezentované spoločné závery Európskej konferencie o mládeži
v Ríme, ktoré sa týkali prístupu mladých ľudí k právam, s cieľom posilniť autonómiu a participáciu
mladých ľudí na spoločenskom a politickom živote. V rámci zasadnutia prebehla diskusia
k podkladovému dokumentu o medzisektorovom prístupe k politike mládeže ako nástroja na lepšie
riešenie sociálno-ekonomických výziev pre mladých ľudí, taktiež k trom otázkam, ktoré boli obsahom
diskusie ministrov na Rade ministrov pre mládež v decembri 2014 v rámci talianskeho predsedníctva
v EÚ. Otázky sa týkali aktuálnej podpory medzisektorovej politiky na národnej
a miestnej úrovni, ako je vzdelávanie, zamestnanosť, bývanie, zdravotníctvo a sociálne veci. Výstupy
z diskusie boli zapracované do podkladov pre ministra na uvedenú diskusiu v rámci Rady pre mládež.
Rozvoj výskumu mládeže a šírenie informácií o mládeži kľúčovým hráčom
Výmenu informácií na lepšie poznanie a porozumenie mládeže zabezpečujú tradičné stretnutia
výskumníkov, politikov a praktikov. V novembri 2014 sa stretnutie k výskumu mládeže orientovalo na
tému popularizácia vedy a podpora talentovanej mládeže. V prvej časti stretnutia sa študenti rôznych
vysokých škôl zapojili do súťaže o najpríťažlivejšiu prezentáciu ich výskumu. Druhá časť stretnutia sa
zamerala na výmenu podnetov od zástupcov vedeckej obce a mimovládnych organizácií, napr.:
AMAVET k téme ako stimulovať a podporovať záujem mládeže o vedu a výskum. V závere roka
IUVENTA koordinovala tím expertov pri realizácii prieskumu školských vzdelávacích programov
a pedagogickej praxe na školách s vysokým zastúpením žiakov zo sociálne znevýhodneného
prostredia so zameraním na princípy inkluzívneho vzdelávania.
Uznávanie neformálneho vzdelávania v práci s mládežou
Z hľadiska uznávania neformálneho vzdelávania v práci s mládežou sa v roku 2014 IUVENTA zamerala
na oblasť politického a formálneho uznávania. Počas roka pripravovala podklady pre rokovanie
s cieľom začleniť pozíciu pracovníka s mládežou do národnej sústavy kvalifikácií. Prebiehali paralelné
diskusie so zástupcami univerzít o možnej spolupráci pri vytváraní nového predmetu či študijného
odboru pre oblasť práce s mládežou v budúcnosti.
Legislatívne dokumenty
V spolupráci s odborom mládeže – boli začaté práce na novele Zákona 282/2008
o podpore práce s mládežou, v ktorom by malo neformálne vzdelávanie v rámci systému práce
s mládežou dostať väčšiu podporu. Vecný zámer novely reflektuje ciele pre oblasť práce s mládežou
definované v Stratégii. Zmeny sa týkajú rozšírenia subjektov pôsobiacich v práci s mládežou, aby sa
vytvoril funkčný systém na všetkých úrovniach – národnej, regionálnej i miestnej.
Konferencia o mládeži
IUVENTA s odborom mládeže, v spolupráci s Úniou miest a obcí SR zorganizovali v dňoch 18. – 19.
marca 2014 v Bratislave Konferenciu o mládeži. Cieľom konferencie bolo predstaviť zistenia zo
Správy, ktorá popisuje, v akej situácii sa nachádzajú mladí ľudia na Slovensku vo viacerých oblastiach
ich života a aké sú v týchto oblastiach aktuálne výzvy. Zároveň bol na konferencii priestor
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podrobnejšie sa oboznámiť so Stratégiou, ktorá popisuje ciele, ku ktorým je potrebné sa do konca
roka 2020 v oblasti mládeže dopracovať. V súvislosti so Stratégiou bol na konferencii vytvorený
priestor v pracovných skupinách, ktoré sa v prvej časti venovali tematicky jednotlivým oblastiam
Stratégie a prvému návrhu možných indikátorov a v druhej časti sa podľa regionálneho členenia
účastníci konferencie venovali otázke, ako začať aplikovať Stratégiu na regionálnej úrovni. Na
konferencii sa zúčastnilo viac ako 150 zástupcov mládežníckych organizácií, regionálnych samospráv,
miest a obcí ako i ďalších inštitúcií, ktorých sa problematika mládeže priamo dotýka.3
Tvorba expertných dokumentov
Významnú časť aktivít IUVENTY tvorí príprava expertných dokumentov podľa potrieb a požiadaviek
zriaďovateľa, resp. ďalších spolupracujúcich subjektov. V roku 2014 bola v centre pozornosti tvorby
expertných podkladov najmä Správa o mládeži 2014, pričom pracovníci IUVENTY pripravovali
podklady v témach neformálne vzdelávanie, uznávanie práce s mládežou, participácia,
dobrovoľníctvo a i. IUVENTA pripravuje pravidelne podklady k diskusii na jednotlivé zasadnutia
pracovnej skupiny Rady EÚ o mládeži (Working Party on Youth) a k pravidelným Mládežníckym
konferenciám, ktorými vrcholia jednotlivé predsedníctva Rady EÚ.
4.3 ZAVÁDZANIE NOVÝCH TRENDOV V PRÁCI S MLÁDEŽOU
Živá knižnica
Živá knižnica je jedna z inovatívnych metód a je aktívne využívaná organizáciami pôsobiacimi v oblasti
výchovy a vzdelávania mládeže k ľudským právam. Poukázal na to aj prieskum dopadu vzdelávacích
aktivít organizácie IUVENTA. Podľa údajov z prieskumu sa Živá knižnica, ktorá je súčasťou našich
vzdelávacích aktivít od roku 2010, uskutočnila v rôznych častiach Slovenska už viac ako 300-krát.
Stretnutie donorov aktívnych v oblasti podpory mládeže
Intenzívna spolupráca organizácie IUVENTA s donormi sa v roku 2014 uskutočnila vo forme
individuálnych stretnutí zacielených na konkrétne možnosti a príležitosti donorov v oblasti podpory
a rozvoja mládeže. Najefektívnejšia spolupráca sa rozvinula s Nadáciou otvorenej spoločnosti
(inovácia stratégie Nadácie v oblasti podpory participácie mládeže), Nadačným fondom Telekom
(spolupráca pri tvorbe a podpore kvality mentoringového programu začínajúcich nepočujúcich
podnikateľov) a Nadáciou Pontis (spolupráca pri indikátoroch výberu nominovaných na ocenenie VIA
BONA).
Stratégia inkluzívneho prístupu
V rámci stratégie inkluzívneho prístupu sa uskutočnili stretnutia so zástupcami znevýhodnenej
a ohrozenej mládeže, ktorých výstupom bolo zadefinovanie oblastí, ktoré znamenajú prekážky
využívania príležitostí poskytovaných a zabezpečených IUVENTOU. Z výstupov vychádza, že najviac
znevýhodnenou skupinou mládeže je mládež so zmyslovým postihnutím (najmä nepočujúci) a mládež
zasiahnutá viacnásobným vylúčením (rómska mládež vo vylúčených komunitách, mládež v/z detských
domovov, mládež v reedukačných domovoch a vo výkone trestu pre mladistvých).
V rámci samotných inkluzívnych aktivít sme pripravili workshopy osobnostného rozvoja talentovanej
rómskej mládeže zaradenej do programu Divé maky, nastavili a uskutočnili vzdelávanie mentorov
nepočujúcej mládeže a prispeli k vzdelávaniu učiteľov v programe Teach for Slovakia.
Stratégia ochrany a podpory ľudských práv v SR
Za dôležitú tému v práci IUVENTY sú považované ľudské práva. Preto sa IUVENTA prostredníctvom
členstva vo Výbore pre deti a mládež aktívne zúčastňuje prípravy kľúčových materiálov v oblasti
ľudskoprávnych politík ovplyvňujúcich život detí a mládeže v SR, ktoré sú schvaľované na rokovaniach
poradného orgánu vlády SR - Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.
3

https://www.iuventa.sk/sk/IUVENTA/Konferencia-o-mladezi.alej
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V roku 2014 sa uskutočnilo sedem zasadnutí Rady, na ktorých bolo prijatých viac ako 30 uznesení4
týkajúcich sa širokej agendy ľudských práv, z ktorých významné pre mládežnícku politiku sú:
Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv v SR5
IUVENTA sa aktívne zúčastňovala na procese prípravy Celoštátnej stratégie ochrany a podpory
ľudských práv v SR a má svoju zástupkyňu6 v pracovnej skupine a riadiacom výbore.
Proces prípravy stratégie priniesol niekoľko cenných zistení. Predovšetkým jednoznačne osvedčil
význam aktívnej a skutočnej spolupráce štátneho a občianskeho sektora, odbornej a zároveň laickej
verejnosti. Miera participatívnosti pri tvorbe zásadného koncepčného dokumentu pre ľudské práva
bola bezprecedentná a potvrdila, že je jedným z najúčinnejších spôsobov uplatňovania
demokratických princípov pri správe vecí verejných.
Vzhľadom na fakt, že v pripomienkovom konaní bolo predložených na Ministerstvo zahraničných vecí
a európskych záležitostí SR 163 zásadných pripomienok, ktoré mali rôznu povahu, pri ich analýze bolo
identifikovaných 35 okruhov tém, a od 6. augusta do 12. septembra 2014 prebehlo 31 tematických
rokovaní za účasti 25 pripomienkujúcich subjektov a prizvaných zástupcov zainteresovaných orgánov
štátnej správy, s cieľom identifikovať témy, v ktorých je možné dosiahnuť kompromis, ale aj témy,
ktoré si vyžadujú ďalšiu diskusiu.
Prostredníctvom množstva odborných podujatí, diskusií a pracovných stretnutí sa však jasne ukázali
niektoré závažné limity brániace vzájomne zrozumiteľnému dialógu. Zmyslom stratégie je preto
posilniť postavenie agendy ochrany a podpory ľudských práv tak, aby sa jej základné princípy
a hodnoty stali prirodzenou a inherentnou súčasťou verejného povedomia na strane jednej
a princípom tvorby všetkých verejných politík na strane druhej.
Prílohy stratégie predstavujú zásadné rámce pre tvorbu budúcich verejných politík v oblasti výchovy
a vzdelávania k ľudským právam, rodovej rovnosti, predchádzania rasizmu a všetkým formám
intolerancie a ochrany práv zraniteľných skupín. Zároveň sú aj vzdelávacím východiskom
k jednotlivým ľudskoprávnym témam, tak vo formálnom ako aj v neformálnom vzdelávaní, ktoré je
doménou IUVENTY.
Výtvarno-literárna súťaž „Ľudské práva očami detí“ 7
Prvý stupeň vzdelávania plní kľúčovú úlohu v procese výchovy a vzdelávania detí. Ministerstvo
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR ako gestor ľudsko-právnej agendy má záujem aktívne
prispieť k formovaniu názorov a postojov detí a mládeže založených na princípoch a znalosti
všeobecných ľudských práv. Jedným z nástrojov na podporu tohto cieľa je výtvarno-literárna súťaž
„Ľudské práva očami detí“. Súťaž bola v roku 2014 vyhlásená prvýkrát. Ambíciou súťaže, ktorá je
určená pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií na Slovensku, je podporiť diskusiu
o ľudských právach, tolerancii a ľudskej dôstojnosti už od začiatku výchovno-vzdelávacieho procesu.
V poradí 2. ročník na tému „Mám právo na názor“ vyhlásilo ministerstvo 20. marca 2014,
spoluorganizátormi súťaže boli IUVENTA, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Slovenský
výbor pre UNICEF. Téma vychádzala z článku 12 Dohovoru o právach dieťaťa. Počas priebehu súťaže
sa v spolupráci s IUVENTOU a Slovenským výborom pre UNICEF uskutočnili na vybraných školách
interaktívne hodiny na témy týkajúce sa práv detí a dodržiavania ľudských práv.

4

http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater-Dokum-166455?prefixFile=m_
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=52&matEID=7384&langEID=1
6
dekrét PPVL a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí z 21.5.2013 č.641.279/2013-OĽPR
7
http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater-Dokum-166455?prefixFile=m_
5
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4.4 ZABEZPEČENIE ÚLOH VYPLÝVAJÚCICH Z AKREDITÁCIE ŠPECIALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ V
PRÁCI S MLÁDEŽOU A Z ČINNOSTI AKREDITAČNEJ KOMISIE
Akreditačná komisia pracuje ako poradný orgán ministerstva a bola zriadená na základe § 7 ods. 5
zákona 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. IUVENTA
zodpovedá za prípravu a organizáciu administratívneho procesu akreditácie a jej pracovník vykonáva
pozíciu tajomníka komisie.
V roku 2014 prešla administrácia Akreditačnej komisie zmenou na úrovni podávania žiadostí, ktoré sa
predkladajú elektronicky.
Akreditačná komisia zasadla 4-krát, pričom prerokovala 9 žiadostí o akreditáciu vzdelávacieho
zariadenia. Z tohto počtu bolo akreditovaných 7 žiadostí. Vzdelávacie inštitúcie, ktorých programy
boli akreditované, môžu vydávať absolventom tohto vzdelávania certifikáty o získanom vzdelaní
s celoštátnou platnosťou. Informácia o akreditovaných vzdelávacích zariadeniach je pravidelne
aktualizovaná na webovej stránke organizácie IUVENTA a webovej stránke ministerstva.
4.5 ZABEZPEČENIE ÚLOH V OBLASTI MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE
Činnosť v medzinárodných expertných skupinách Rady Európy a Európskej komisie
IUVENTA z poverenia ministerstva vysiela svojich zástupcov do medzinárodných sietí a expertných
skupín. IUVENTA je Národným korešpondentom Európskeho znalostného centra pre mládežnícku
politiku Rady Európy a reprezentovala Slovenskú republiku v dvoch expertných skupinách Európskej
komisie.
Cieľom prvej expertnej skupiny je definovať špeciálny prínos práce s mládežou, neformálneho
vzdelávania a informálneho učenia k riešeniu výziev mladých ľudí, špeciálne v prechode medzi
vzdelávaním a zamestnaním. Expertná skupina vznikla ako opatrenie súvisiace s Plánom práce
Európskej únie pre mládež na roky 2014 – 2015 a patrí do skupiny tzv. peer-learning excercise.
Expertná skupina k indikátorom kvality v práci s mládežou priamo súvisí so závermi Rady Európskej
únie z mája 2013 k príspevku kvality práce s mládežou, k rozvoju, k zdravému životnému štýlu a
sociálnemu začleňovaniu mladých ľudí. Cieľom expertnej skupiny je počas 18 mesiacov predstaviť
spoločné indikátory alebo rámce na lepšie porovnanie rozvoja kvality v práci s mládežou a jej
systematický rozvoj. Záverečný dokument by mal byť k dispozícii začiatkom roka 2015 a jeho závery a
odporúčania by mali byť prezentované na druhom konvente o mládeži koncom apríla 2015 v
Belgicku. Tieto závery by mali byť zohľadnené aj pri tvorbe koncepcie o rozvoji práce s mládežou do
roku 2021, ktorej tvorba je plánovaná na rok 2015.
5. ZABEZPEČENIE PROGRAMU EÚ ERASMUS+ V OBLASTI MLÁDEŽE A ŠPORTU
IUVENTA je Národnou agentúrou programu EÚ Erasmus+ v oblasti mládeže a športu, ktorý je určený
najmä mladým ľuďom. Podporuje ich mobilitu, participáciu, rozvoj kľúčových kompetencií
prostredníctvom neformálneho vzdelávania, interkultúrny dialóg a začlenenie mladých ľudí s
nedostatkom príležitostí do spoločnosti. Programové obdobie je naplánované na roky 2014 – 2020.
ŠTRUKTÚRA PROGRAMU
KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov – Projekt mobility pre mladých ľudí a pracovníkov s
mládežou
Kľúčová akcia 1 podporuje projekty zamerané na mobilitu mladých ľudí a pracovníkov s mládežou.
Mladí ľudia majú možnosť zapojiť sa do projektov Mládežníckych výmen a Európskej dobrovoľníckej
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služby. Pracovníkom s mládežou otvára možnosti profesionálneho rozvoja a budovania partnerstiev v
oblasti práce s mládežou prostredníctvom školení, seminárov, pracovných stáží a podobne.
KA2 – Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov – Strategické partnerstvá v
oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže
Kľúčová akcia 2 podporuje projekty zamerané na aktuálne potreby a výzvy v oblasti mládeže (práca s
mládežou a mládežnícka politika), ktoré prinášajú inovatívne postupy a riešenia v oblasti mládeže
v rámci medzisektorovej spolupráce (štátny, verejný a súkromný sektor). Kľúčová akcia 2 umožňuje
uskutočňovať aj projekty Nadnárodných mládežníckych iniciatív.
KA3 - Podpora reformy politiky – Štruktúrovaný dialóg: stretnutia mladých ľudí so zástupcami
rozhodujúcich subjektov v oblasti mládeže
Kľúčová akcia 3 podporuje dialóg medzi mladými ľuďmi a tvorcami politík v oblasti mládeže a aktivity
zamerané na témy štruktúrovaného dialógu. V širšom kontexte podporuje aktívne zapájanie sa
mladých ľudí do života spoločnosti – participáciu mladých ľudí.
ŠPORT
Na európskej úrovni sú pre oblasť športu určené akcie Spolupracujúce partnerstvá a Neziskové
európske športové podujatia. Projekty sa podávajú na centralizovanej úrovni do Výkonnej
agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálnu oblasť a kultúru v Bruseli.
Národná agentúra programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu v Slovenskej republike počas
roku 2014 zabezpečovala nasledujúce činnosti:







Administrácia grantového programu Erasmus+: výber a evidencia žiadostí o finančný
príspevok v troch predkladacích termínoch (24. marec, 30. apríl, 1. október), zabezpečenie
konzultácií k žiadostiam, zabezpečenie odborných posudkov k projektom a zabezpečenie
výberového procesu, sledovanie realizácie projektov až po vyhodnotenie záverečných správ
podporených projektov, reportovanie správ pre Európsku komisiu o stave čerpania
finančných prostriedkov, spravovanie online nástrojov Európskej komisie
Informačné aktivity pre mládež a odbornú verejnosť v spolupráci s partnerskými
organizáciami a inštitúciami na regionálnej aj národnej úrovni zamerané na propagáciu
nového programu EÚ Erasmus+
Vzdelávacie aktivity na medzinárodnej úrovni zamerané na podporu zvýšenia kvality
projektov v programe Erasmus+
Informačné a konzultačné aktivity zamerané na propagáciu centralizovaných aktivít v oblasti
Športu
Vydávanie publikácií na témy súvisiace s prioritami programu

Implementácia programu Erasmus+ na regionálnej úrovni bola zabezpečená v spolupráci so sieťou
regionálnych konzultačných centier, ktoré sa nachádzajú v každom krajskom meste – Žilina, Trenčín,
Nitra, Trnava, Banská Bystrica, Košice, Prešov.
Prostredníctvom programu bolo počas roka 2014 podporených 134 projektov a na ich podporu
národná agentúra zazmluvnila 99 percent z celkového alokovaného rozpočtu Európskej komisie.
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Zazmluvnené finančné prostriedky za rok 2014 v €: 3 262 423

KA 1 – Mládežnícke výmeny, Európska dobrovoľnícka služba,
Mobilita pracovníkov s mládežou
KA 2 – Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených
postupov
KA 3 – Podpora reformy politík
SPOLU

Rozpočet
alokovaný
z EK

Výška podpory

2 227 208 €

2 214 025 €

937 794 €

937 794 €

110 654 €
3 275 656 €

110 645 €
3 262 423 €

V roku 2014 Európska komisia vyčlenila finančné prostriedky špeciálne na podporu spolupráce
členských krajín s partnerskými krajinami. Do skupiny partnerských krajín patria krajiny východnej
Európy a Kaukazu, krajiny juhovýchodnej Európy a krajiny južného Stredomoria. Pre Slovensko bola
v rámci rozpočtu vyčlenená suma 661 046 €, z ktorej národná agentúra zazmluvnila 100 percent
z celkového alokovaného rozpočtu.
Národná agentúra programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu v spolupráci s národnými
agentúrami v každej členskej krajine programu vyslala na medzinárodné aktivity 62 mladých ľudí
a pracovníkov s mládežou do zahraničia a 165 účastníkov hosťovala na Slovensku.
Vzdelávacie aktivity reflektovali na bližšie zoznámenie sa s novým programom Erasmus+ pre oblasť
mládeže a športu, ako aj na jednotlivé kľúčové akcie, v rámci ktorých si môžu potenciálni žiadatelia
predkladať svoje projekty.
Vzdelávacia stratégia bola v roku 2014 zameraná najmä na:
1. Medzinárodné vzdelávacie aktivity zamerané na podporu potenciálnych účastníkov
2. Medzinárodné tematické vzdelávacie aktivity zamerané na podporu cieľov, cieľovej skupiny
a prioritných tém programu
3. Evidenciu a analýzu výsledkov programu
Medzinárodné vzdelávacie aktivity zamerané na podporu potenciálnych účastníkov
Národná agentúra zaradila vzdelávacie aktivity, ktoré sa venovali úvodu a základnému, ako aj
detailnejšiemu predstaveniu nového programu Erasmus+ najmä pre oblasť mládeže a športu, ktorý sa
začal implementovať od roku 2014. Išlo o podporu kvality predkladaných projektov vo všetkých
kľúčových akciách. Dôraz bol kladený špeciálne na podporu mobility samotných mladých ľudí
prostredníctvom Mládežníckych výmen, Európskej dobrovoľníckej služby alebo Nadnárodných
mládežníckych iniciatív.
S cieľom ďalej rozvíjať a posilniť kompetencie mladých ľudí a mládežníckych vedúcich (napr. aj
účastníci národného projektu ESF KomPrax – Kompetencie pre prax) a prechod z lokálnej, národnej
úrovne na medzinárodnú úroveň sa uskutočnilo školenie „Open up“. V spolupráci s českou národnou
agentúrou sa uskutočnilo školenie „Inkubátor nápadov“, ktoré bolo určené najmä pre
neorganizovanú mládež. Národná agentúra vyslala slovenských účastníkov na školenie „Eye opener“,
ktoré je zamerané pre tandem v zložení pracovník s mládežou a samotní mladí ľudia a mnoho ďalších
aktivít s podobným zameraním.
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Medzinárodné tematické vzdelávacie aktivity zamerané na podporu cieľov, cieľovej skupiny
a prioritných tém programu
V rámci týchto vzdelávacích aktivít sme sa zameriavali najmä na tematické oblasti ako:
 Podpora rozvoja kvality a kompetencií ľudí pôsobiacich v oblasti práce s mládežou
 Rozvoj dobrovoľníctva a kvality dobrovoľníckych projektov
 Rozvoj participácie mladých ľudí
Vzdelávacie aktivity v oblasti podpory kvality a kompetencií ľudí pôsobiacich v oblasti práce s
mládežou
V roku 2014 národná agentúra organizovala medzinárodný seminár „Formálne a neformálne
vzdelávanie pracovníkov s mládežou“, ktorý nadväzoval aj na vzniknutú spoluprácu so zástupcami
univerzít z medzinárodného seminára „Nepotrebujeme alebo potrebujeme vzdelanie?“, ktorý sa
realizoval v Estónsku. Seminár „Formálne a neformálne vzdelávanie pracovníkov s mládežou“ bol
realizovaný v spolupráci s národnou agentúrou zo Spojeného kráľovstva, keďže práve tam je uznaný a
nastavený systém vzdelávania pracovníkov s mládežou aj v univerzitnom prostredí. Počas seminára
na Slovensku sa stretli zástupcovia univerzít, ako aj samotní pracovníci s mládežou, ktorí si navzájom
vymieňali skúsenosti a vedomosti o možných formách a spôsoboch vzdelávania a výchovy ľudí, ktorí
pracujú s mládežou. Seminár sa odborne opieral aj o medzinárodný dokument a výskum realizovaný
Európskou komisiou „Práca s mládežou: hodnota práce s mládežou v rámci EÚ“. Vďaka semináru sa
podarilo zosieťovať a naštartovať vzájomnú medzisektorovú spoluprácu medzi formálnym
a neformálnym vzdelávaním.
Jedna z cieľových skupín, na ktoré sa národná agentúra zamerala, boli aj školitelia v rámci
neformálneho vzdelávania v práci s mládežou. Okrem vytvorenia novej siete školiteľov v rámci
programu Erasmus+ sa agentúra zamerala na zlepšovanie jednotlivých školiteľských kompetencií
prostredníctvom systému merania kompetencií nadobudnutých prostredníctvom neformálneho
vzdelávania a informálneho učenia sa. Systém sa nazýva LEVEL 5 a je to prebraný a adaptovaný
nástroj, ktorý sa využíva najmä v oblasti celoživotného vzdelávania. Okrem toho vysielala slovenská
národná agentúra aj zástupcov školiteľov na medzinárodný seminár „Bridges for trainers“, ktorý bol
zameraný na diskusiu o novovytvorenom profile kompetencií školiteľa v medzinárodnej práci
s mládežou a vznikol pod záštitou SALTO TC RC.
Vzdelávacie aktivity na rozvoj dobrovoľníctva mládeže a kvality dobrovoľníckych projektov
V rámci vzdelávacej stratégie bola prioritou národnej agentúry v roku 2014 podpora akreditácie
alebo znovu akreditácie existujúcich hostiteľských a vysielajúcich miest v rámci akcie Európska
dobrovoľnícka služba (ďalej EDS), keďže je potreba s cieľom zvýšenia kvality, aby v rámci nového
programu Erasmus+ prešli všetky organizácie opätovnou akreditáciou platnou na celé obdobie
programu. Z toho dôvodu sa uskutočnilo „Akreditačné školenie“ pre zástupcov EDS organizácií.
Vzdelávacie aktivity zamerané na tému participácia
Propagácia aktívnej účasti mladých ľudí na veciach verejných je neustála téma, ktorú je potrebné
rozvíjať a podporovať. V spolupráci s krajinami V4 sa organizoval seminár „We 4 EU – What are V4?“
Krajiny V4 (CZ, HU, SK, PL) už odjakživa čelili takmer rovnakým výzvam, čo potvrdzujú najnovšie
výsledky výskumu mládežníckej participácie krajín .. Seminár mal za úlohu inšpirovať zúčastnených
aktívnych mladých ľudí z krajín V4 k príprave budúcich spoločných projektov v rámci programu
Erasmus+.
Evidencia a analýza výsledkov programu
Národná agentúra zorganizovala niekoľko vzdelávacích aktivít zameraných na evidenciu a analýzu
výsledkov, keďže je už dlhodobo súčasťou európskej siete RAY, ktorá monitoruje výsledky a dopady
programu Mládež v akcii. Za účelom prezentácie základných výskumných zistení a s cieľom motivovať
mládežnícke organizácie k meraniu kvality aktivít neformálneho vzdelávania bol na Slovensku
hosťovaný seminár „Impact“. Výstupom z tohto seminára je aj publikácia „Mládež – Investícia do
15

budúcnosti“, ktorá obsahuje zaujímavé zistenia a príklady dobrej praxe v rámci predchádzajúceho
programu Mládež v akcii. V tejto iniciatíve merania výsledkov sa pokračuje aj v programe Erasmus+.
Slovenská národná agentúra bola zapojená do medzinárodného výskumu „EVS skills for
employability“. Počas seminára v Slovinsku, na ktorom sa zúčastnili aj zástupcovia zo Slovenska, boli
prezentované výsledky, ako pomáha medzinárodné dobrovoľníctvo k rozvoju kompetencií a
k lepšiemu uplatneniu mladých ľudí na trhu práce.
6. ZABEZPEČENIE EURÓPSKEHO INFORMAČNÉHO PROJEKTU EURODESK
EURODESK Slovensko zabezpečuje informačný servis na národnej a regionálnej úrovni pre
organizácie, ktoré pracujú s mládežou v oblasti neformálneho vzdelávania a ktoré sa venujú
poskytovaniu informácií pre mládež. S cieľom zabezpečiť aj regionálne pokrytie, EURODESK počas
roku 2014 systematicky rozvíjal sieť informačných bodov (spolupracujúcich subjektov) pôsobiacich na
regionálnej úrovni. V roku 2014 stúpol počet spolupracujúcich subjektov zo 17 na 22.
Úlohou siete EURODESK je najmä šírenie informácií a popularizácia možností pre mladých ľudí
vycestovať do zahraničia za prácou, štúdiom, stážami, dobrovoľníctvom či akýmkoľvek iným typom
medzinárodnej mobility. EURODESK sa zmenám prispôsobil novou vizuálnou identitou a
webstránkami, ktoré budú spustené v roku 2015.
V roku 2014 sa EURODESK spoločne s programom ERASMUS+ zapojil do kampane Európskej komisie
„Youth on the Move“, ktorá sa uskutočnila v Trenčíne na festivale Pohoda. Do aktivít infostánku
EURODESKu prišlo približne 500 ľudí, ktorí mali príležitosť dozvedieť sa o ponukách pracovať či
študovať v zahraničí. Počas roka EURODESK nechýbal ani na množstve informačných podujatí a trhov
práce, ako napríklad Job Expo v Nitre, Profesia days a Akadémia & VAPAC v Bratislave či Veľtrh Práca
a kariéra 2014 v Trnave.
EURODESK vyprodukoval tri videopríbehy o mladých ľuďoch, ktorí svoj úspech dosiahli aj vďaka
absolvovaniu štúdia, stáže či Európskej dobrovoľníckej služby a distribuovali ostatné informačné
materiály vydané v roku 2013 (Kto hľadá nájde, Európsky portál pre mládež a i.)
EURODESK na Slovensku zabezpečuje obsah Európskeho portálu pre mládež, ktorý sumarizuje a
sprehľadňuje informácie pre mladých ľudí v celej Európe. V roku 2014 EURODESK publikoval na
portáli 187 článkov, ponúk a informácií o podujatiach.
7. RIEŠENIE ÚLOH PODPORY
MEDZINÁRODNÝCH ÚLOH

PRÁCE

TALENTOVANEJ

MLÁDEŽE

A KOORDINÁCIA

Predmetové olympiády a postupové súťaže (POPS) žiakov základných a stredných škôl sú integrálnou
súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu detí a mládeže v Slovenskej republike, majú postupový
charakter, sú organizované ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov, v súlade s
dlhodobými zámermi ministerstva v oblasti práce s talentovanou mládežou a Smernicou č. 27/2011
o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení.
Ministerstvo poverilo organizovaním celoštátnych kôl a koordináciou nižších kôl predmetových
olympiád a postupových súťaží organizáciu IUVENTA. Pre tento účel ministerstvo a IUVENTA
uzatvorili kontrakt, ktorý určil rozsah úloh, spôsob ich zabezpečenia a termíny plnenia.
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Kľúčové činnosti vyplývajúce z kontraktu:





koordinácia tvorby a distribúcia súťažných úloh a riešení
koordinácia termínov jednotlivých podujatí
spolupráca s celoštátnymi odbornými komisiami
zabezpečenie a priama realizácia celoštátnych kôl POPS, sústredení pred medzinárodnými
olympiádami, zasadnutí celoštátnych komisií a vycestovania na medzinárodné olympiády

ZOZNAM SÚŤAŽÍ, ICH CHARAKTERISTIKA A PREHĽAD USKUTOČNENÝCH AKTIVÍT:


















Biologická olympiáda
Fyzikálna olympiáda
Geografická olympiáda
Chemická olympiáda
Matematická olympiáda
Olympiáda v informatike
Olympiáda v anglickom jazyku
Olympiáda v nemeckom jazyku
Olympiáda v ruskom jazyku
Olympiáda v španielskom jazyku
Olympiáda vo francúzskom jazyku
Olympiáda ľudských práv
Pytagoriáda
Technická olympiáda
Turnaj mladých fyzikov
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
Dejepisná olympiáda
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A) Národné predmetové olympiády a postupové súťaže
BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA (BiO) je určená žiakom ZŠ, OG a SŠ so záujmom o biológiu, geológiu,
environmentalistiku a iné biologické vedy. Členená je na 6 kategórií – A, B, C, D, E a F. Organizuje sa
v 4 kolách – školskom, okresnom, krajskom a celoštátnom. Projektová časť celoštátneho kola BiO pre
kategórie A, B a C je realizovaná formou vedeckej konferencie. Najlepší súťažiaci z teoretickopraktickej časti sa zúčastňujú Medzinárodnej biologickej olympiády (IBO) a Medzinárodnej olympiády
environmentálnych projektov (INEPO).
Celoštátne kolá kat. A, B, C a E sa uskutočnili v Bratislave na Prírodovedeckej fakulte UK a v Centre
účelových zariadení - stredisku Inštitútu pre verejnú správu.
Zrealizované podujatia

Miesto
konania

Termín
konania

Počet
účastníkov

Celoštátne kolo BiO – kat. A, B, C – P časť

Bratislava

2. – 4. 4. 2014

53

Celoštátne kolo BiO – kat. A, B, C – TP časť

Bratislava

4. – 6. 4. 2014

51

Sústredenie pred INEPO

Bratislava

28. 4. 2014

4

1. sústredenie pred IBO

Bratislava

27. 4. – 3. 5. 2014

21

2. sústredenie pred IBO

Bratislava

8. – 13. 6. 2014

13

Celoštátne kolo BiO – kat. E

Bratislava

17. – 18. 6. 2014

34

Zasadnutie AK BiO pre kat. A a B

Bratislava

24. 9. 2014

5

Zasadnutie SK BiO

Banská Bystrica

6. 11. 2014

12

Vydané publikácie
Lehotská, B. (ed.), 2014: Zborník abstraktov, celoštátne kolo BiO, projektová časť kategórií A, B, C.
IUVENTA, Bratislava, 20 s., náklad 60 ks.
FYZIKÁLNA OLYMPIÁDA (FO) je určená žiakom základných škôl, nižších ročníkov osemročných
gymnázií (kategórie E, F a Archimediáda) a žiakom stredných škôl (kategórie A, B, C a D). Organizuje
sa v 4 kolách: školskom, okresnom, krajskom a celoštátnom. Žiaci, ktorí dosiahnu na celoštátnom kole
najlepšie výsledky, reprezentujú Slovensko na Medzinárodnej fyzikálnej olympiáde (IPhO).
Celoštátne kolo sa uskutočnilo v Prešove pod záštitou primátora mesta.
Zrealizované podujatia

Miesto
konania

Termín
konania

Počet
účastníkov

Celoštátne kolo FO

Prešov

10. – 13. 4. 2014

48

Výberové sústredenie pred IPhO

Bratislava

4. – 9. 5. 2014

12

Prípravné sústredenie pred IPhO

Košice

15. – 27. 6. 2014

9
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EUROPEAN UNION SCIENCE OLYMPIAD (EUSO) je medzinárodná súťaž organizovaná pre trojčlenné
družstvá žiakov vo veku do 16 rokov z odborností – chémia, fyzika, biológia. Súťažné úlohy, zamerané
na uvedené oblasti, majú prevažne experimentálny charakter. Výber účastníkov sa uskutočňuje na
základe hodnotenia ich úspešnosti v jednotlivých predmetových olympiádach a výberových
sústredeniach pred medzinárodnými súťažami. V rámci kontraktu na zabezpečenie národných
predmetových olympiád a postupových súťaží zabezpečuje IUVENTA sústredenie pred EUSO.
Zrealizované podujatia

Miesto
konania

Termín
konania

Počet
účastníkov

Sústredenie pred EUSO

Bratislava

28. – 29. 4. 2014

9

GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA (GO) je určená žiakom ZŠ, OG a SŠ so záujmom o geografiu a iné
geografii príbuzné vedné odbory. Členená je na 9 kategórií – A, B, CD, Z, E, F, G, H, I a Z. Organizuje sa
v 4 kolách – školskom, okresnom, krajskom a celoštátnom. Najlepší súťažiaci zo stredných škôl sa
zúčastňujú Medzinárodnej geografickej olympiády (IGEO). Pre súťažiacich základných škôl
a osemročných gymnázií je určený Svetový šampionát National Geographic (NGWC), ktorý sa koná
každé 2 roky (nepárne).
Celoštátne kolá GO pre kat. A, B, CD, a Z a E, F a G sa uskutočnili na Prešovskej univerzite v Prešove
pod záštitou jej rektora.
Zrealizované podujatia

Miesto
konania

Termín
konania

Počet
účastníkov

Celoštátne kolo GO – kat. A, B, CD, Z

Prešov

25. – 27. 4. 2014

76

Celoštátne kolo GO – kat. E, F, G

Prešov

9. – 10. 5. 2014

57

1. sústredenie pred IGEO

Bratislava

5. – 7. 5. 2014

14

2. sústredenie pred IGEO

Bratislava

23. – 25. 6. 2014

14

Zasadnutie AK GO pre ZŠ a OG

Bratislava, Nitra

20. 10. 2014

3

Zasadnutie SK GO

Banská Bystrica

12. 11. 2014

16

Vydané publikácie
Gurňák, D. (ed.), 2014: Témy písomných prác. Geografická olympiáda, 43. ročník, školský rok
2014/2015. IUVENTA, Bratislava, 24 s., len elektronická verzia na www.olympiady.sk.
CHEMICKÁ OLYMPIÁDA (CHO) je postupová súťaž určená pre žiakov základných škôl, štvorročných,
päťročných, šesťročných a osemročných gymnázií a stredných škôl. Člení sa na 5 kategórií: A, B, C, D,
EF. Pre kategóriu A sa organizuje v 4 súťažných kolách (domáce, školské, krajské a celoštátne), pre
kategórie B a C v 3 súťažných kolách (domáce, školské a krajské), pre kategóriu D v 4 súťažných
kolách (domáce, školské, okresné a krajské) a pre kategóriu EF v 3 súťažných kolách (domáce, školské
a celoštátne). Najlepší súťažiaci z celoštátneho kola reprezentujú Slovenskú republiku na
Medzinárodnej chemickej olympiáde (MCHO) a Grand Prix Chimique (GPCH).
Jubilejný 50. ročník CHO sa uskutočnil v Bratislave v Centre účelových zariadení, stredisko Inštitútu
pre verejnú správu v Bratislave a slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien v Zrkadlovej
sieni primaciálneho paláca za účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča.
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Zrealizované podujatia

Miesto
konania

Termín
konania

Počet
účastníkov

Celoštátne kolo CHO

Bratislava

23. – 26. 2. 2014

88

1. sústredenie pred ICHO

Bratislava

6. – 12. 4. 2014

18

2. sústredenie pred ICHO

Bratislava

27. 4. – 3. 5. 2014

8

3. sústredenie pred ICHO

Bratislava

11. – 13. 5. 2014

6

Zasadnutie SK CHO

Bratislava

7. 11. 2014

29

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA (MO) je určená žiakom základných škôl, osemročných gymnázií a
žiakom stredných škôl. Organizuje sa v 5 kolách: domácom, školskom, okresnom, krajskom a
celoštátnom. MO sa organizuje v základoškolských kategóriách Z5, Z6, Z7, Z8, Z9 a v stredoškolských
kategóriách A, B a C. Celoštátne kolo MO sa organizuje v najvyššej kategórii, v kategórii A. V školskom
roku 2013/2014 sa uskutočnil v poradí už 63. ročník MO. MO je najstaršou predmetovou olympiádou
a postupovou súťažou (POPS) a každoročne sa do nej zapája najviac žiakov. Žiaci, ktorí dosiahnu na
CK MO najlepšie výsledky, reprezentujú SR na Medzinárodnej matematickej olympiáde (IMO) a
Stredoeurópskej matematickej olympiáde (MEMO).
Celoštátne kolo MO v školskom roku 2013/2014 sa uskutočnilo v Bratislave.
Zrealizované podujatia

Miesto
konania

Termín
konania

Počet
účastníkov

Celoštátne kolo MO

Bratislava

23. – 26. 3. 2014

64

Zasadnutie SK MO

Bratislava

25. 3. 2014

20

Výberové sústredenie pred IMO a MEMO

Bratislava

1. – 8. 4. 2014

27

Česko-poľsko-slovenské stretnutie juniorov
(CPSJ)

Szczyrk, Poľsko

12. – 15. 5. 2014

9

2. zasadnutie úlohovej komisie MO

Bratislava

21. – 23. 5. 2014

22

Prípravné sústredenie pred IMO a MEMO

Bratislava

1. – 6. 6. 2014

18

Slovensko-české sústredenie pred IMO a
MEMO

Uherské
Hradište, ČR

15. – 20. 6. 2014

7

Trojstretnutie Česko – Poľsko – Slovensko

Mszana
Poľsko

22. – 25. 6. 2014

8

Spoločné zasadnutie SK MO a SK OI

Žilina

10. 10. 2014

9

Dolna,

OLYMPIÁDA V INFORMATIKE (OI) je určená žiakom stredných škôl a osemročných gymnázií. Má dve
kategórie A a B. OI sa organizuje v troch kolách: školskom, krajskom a celoštátnom. Najvyšším kolom
v rámci SR je celoštátne kolo, ktoré sa organizuje v najvyššej kategórii A. Najlepší študenti z CK OI
postupujú na Medzinárodnú olympiádu v informatike (IOI) a na Stredoeurópsku olympiádu v
informatike (CEOI).
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Celoštátne kolo OI v školskom roku 2013/2014 sa uskutočnilo v Bratislave.
Zrealizované podujatia

Miesto
konania

Termín
konania

Počet
účastníkov

Celoštátne kolo OI

Bratislava

26. – 29. 3. 2014

49

Zasadnutie SK OI

Bratislava

28. 3. 2014

10

Výberové sústredenie pred IOI a CEOI

Bratislava

1. – 8. 5. 2014

19

Prípravné sústredenie (VPCPC)

Danišovce

28. 6. – 6. 7. 2014

12

Spoločné zasadnutie SK MO a SK OI

Žilina

10. 10. 2014

8

OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU (OAJ) je postupová súťaž, organizuje sa v 4 súťažných kolách
(školské, okresné, krajské a celoštátne). Člení sa na 8 kategórií – 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C1, 2C2 a 2D.
Celoštátne kolo 24. ročníka OAJ sa uskutočnilo v priestoroch Centra účelových zariadení, strediska
Inštitútu pre verejnú správu v Bratislave. Podujatie podporili Oxford University Press, Cambridge
University Press a Macmillan Education a The Slovak Spectator.
Zrealizované podujatia

Miesto
konania

Termín
konania

Počet
účastníkov

Celoštátne kolo OAJ

Bratislava

1. – 2. 4. 2014

90

OLYMPIÁDA V NEMECKOM JAZYKU (ONJ) je určená pre žiakov základných škôl, všetkých typov
gymnázií a stredných škôl. Súťaž sa člení na 8 kategórií, a to na 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E.
Organizuje sa v 4 súťažných kolách – školskom, okresnom, krajskom a celoštátnom. Najlepší súťažiaci
sa zúčastňujú Medzinárodnej olympiády v nemeckom jazyku (IDO), ktorá sa uskutočňuje spravidla
každé 2 roky. V tomto roku sa medzinárodná olympiáda konala vo Frankfurte nad Mohanom.
Vzhľadom na túto skutočnosť sa po uskutočnení celoštátneho kola ONJ konalo sústredenie pred
medzinárodnou olympiádou.
Celoštátne kolo ONJ sa uskutočnilo na Gymnáziu sv. Uršule v Bratislave pod záštitou veľvyslanca SRN
Michaela Schmunka, veľvyslanca Rakúska M. Wuketicha a veľvyslanectva Švajčiarskej konfederácie.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien za účasti zástupcov veľvyslanectiev
a zahraničných inštitútov sa konalo v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca.
Zrealizované podujatia

Miesto
konania

Termín
konania

Počet
účastníkov

Celoštátne kolo ONJ

Bratislava

23. – 24. 3. 2014

87

Sústredenie pred IDO

Bratislava

6. – 10. 4. 2014

10
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OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU (ORJ) je postupová súťaž, je určená pre žiakov základných škôl,
všetkých typov gymnázií a stredných škôl. Člení sa na 7 kategórií (A1, A2, A3, B1, B2, B3 a B4) a
organizuje sa v 3 súťažných kolách (školskom, krajskom a celoštátnom). Najlepší súťažiaci sa
zúčastňujú Medzinárodnej olympiády v ruskom jazyku, ktorá sa uskutočňuje spravidla každé 2 roky.
V tomto roku sa konala Medzinárodná olympiáda v ruskom jazyku v Moskve.
Celoštátne kolo ORJ sa uskutočnilo v priestoroch Centra účelových zariadení, strediska Inštitútu
verejnej správy v Bratislave.
Zrealizované podujatia

Miesto
konania

Termín
konania

Počet
účastníkov

Celoštátne kolo ORJ

Bratislava

5. – 6. 5. 2014

66

Zasadnutie COK ORJ

Banská Bystrica

10. 12. 2014

8

OLYMPIÁDA VO FRANCÚZSKOM JAZYKU (OFJ) je predmetová súťaž určená žiakom základných a
stredných škôl a príslušných ročníkov 8-ročných gymnázií. Člení sa na 6 kategórií (1A, 1B, 1C, 2A, 2B,
2C) a organizuje sa v 3 kolách – školskom, krajskom a celoštátnom.
Celoštátne kolo 24. ročníka OFJ sa uskutočnilo v priestoroch Centra účelových zariadení, strediska
Inštitútu pre verejnú správu v Bratislave. Súťažiacich okrem iných porotcov hodnotili aj pracovníci
Francúzskeho inštitútu. Podujatie podporila Slovenská asociácia učiteľov francúzštiny, Francúzsky
inštitút v Bratislave, Veľvyslanectvo Francúzskej republiky v SR, SENOBLE Central Europe, s.r.o.
a SUGARBOOKS, s.r.o.
Zrealizované podujatia

Miesto
konania

Termín
konania

Počet
účastníkov

Celoštátne kolo OFJ

Bratislava

14. – 15. 4. 2014

64

OLYMPIÁDA V ŠPANIELSKOM JAZYKU (OŠJ) je predmetová súťaž určená žiakom základných a
stredných škôl, ktorá sa realizuje v troch súťažných kolách – školské, krajské a celoštátne.
Celoštátne kolo OŠJ (24. ročník) sa uskutočnilo v priestoroch Centra účelových zariadení, strediska
Inštitútu pre verejnú správu v Bratislave.
Zrealizované podujatia

Miesto
konania

Termín
konania

Počet
účastníkov

Celoštátne kolo OŠJ

Bratislava

11. – 12. 3. 2014

44

OLYMPIÁDA ĽUDSKÝCH PRÁV (OĽP) je dobrovoľnou záujmovou činnosťou študentov stredných škôl
v Slovenskej republike a je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na školách. Motivuje
k cieľavedomému pôsobeniu, založenému na systematickej práci s talentovanými študentmi. OĽP sa
organizuje pre všetky typy stredných škôl. Súťaž sa organizuje v troch súťažných kolách (školské,
krajské a celoštátne).
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Celoštátne kolo sa v školskom roku 2013/2014 uskutočnilo v Modre – Harmónii.
Zrealizované podujatia

Miesto
konania

Termín
konania

Počet
účastníkov

Celoštátne kolo OĽP

Modra - Harmónia

26. – 28. 3. 2014

150

Zasadnutie CK OĽP

Bratislava

19. 9. 2014

12

PYTAGORIÁDA (PYT) je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov
rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. Súťaž je organizovaná v šiestich kategóriách
podľa jednotlivých ročníkov: P3, P4, P5, P6, P7 a P8.
Celoštátne kolo PYT sa v školskom roku 2013/2014 konalo v Bratislave v priestoroch Centra účelových
zariadení, strediska Inštitútu pre verejnú správu v Bratislave.
Zrealizované podujatia

Miesto
konania

Termín
konania

Počet
účastníkov

Celoštátne kolo Pytagoriády

Bratislava

5. – 6. 6. 2014

49

TECHNICKÁ OLYMPIÁDA (TO) je súťaž určená žiakom 8. a 9. ročníka základných škôl a 3. a 4. ročníka
osemročných gymnázií v Slovenskej republike.
Celoštátne kolo Technickej olympiády sa konalo v Prešove v priestoroch Hotela Lineas a v priestoroch
Spojenej školy, Ľ. Podjavorinskej 22 v Prešove.
Zrealizované podujatia

Miesto
konania

Termín
konania

Počet
účastníkov

Celoštátne kolo TO

Prešov

6. – 7. 5. 2014

24

Zasadnutie SK TO

Prešov

6. 5. 2014

7

TURNAJ MLADÝCH FYZIKOV (TMF) je súťaž päťčlenných družstiev žiakov stredných škôl v riešení
fyzikálnych úloh, ktoré modelujú problémy prinášané vedecko-technickou praxou a súčasne svojou
formuláciou motivujú žiakov k náročnej tvorivej práci. Najúspešnejší súťažiaci reprezentujú Slovenskú
republiku na Medzinárodnom turnaji mladých fyzikov (IYPT) a na Otvorenom kole Rakúskeho turnaja
mladých fyzikov (AYPT), ktoré sa konajú každoročne. Súťaž prebieha formou vedeckej diskusie
o vopred určených problémoch.
Celoštátne kolo Turnaja mladých fyzikov sa v školskom roku 2013/2014 konalo v Bratislave
v priestoroch Centra účelových zariadení, strediska Inštitútu pre verejnú správu v Bratislave
a v priestoroch Zrkadlovej siene Primaciálneho paláca.
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Zrealizované podujatia

Miesto
konania

Termín
konania

Počet
účastníkov

Celoštátne kolo TMF

Bratislava

27. – 30. 4. 2014

43

Výberové sústredenie pred IYPT

Bratislava

1. – 4. 6. 2014

18

Prípravné sústredenie pred IYPT

Bratislava

29. 6. – 2. 7. 2014

10

Úvodné sústredenie TMF

Bratislava

3. – 4. 11. 2014

52

OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY (OSJL) je organizovaná ako postupová súťaž
a je rozdelená do kategórií A, B a C. Jej cieľom je prehĺbiť, rozširovať a upevňovať komunikačné
zručnosti žiakov základných a stredných škôl v slovenskom jazyku, rozširovať záujem žiakov o
sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť a zvýšiť záujem o slovenský jazyk a literatúru.
Celoštátne kolo OSJL (6. ročník) sa uskutočnilo v priestoroch Centra účelových zariadení, strediska
Inštitútu pre verejnú správu v Bratislave. Podujatie podporila Slovenská asociácia učiteľov
slovenského jazyka.
Zrealizované podujatia

Miesto
konania

Termín
konania

Počet
účastníkov

Celoštátne kolo OSJL

Bratislava

29. – 30. 4. 2014

35

DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA je určená žiakom ZŠ, OGY a SŠ so záujmom o históriu a príbuzné vedné
odbory. Členená je na 6 kategórií – A, B, C, D, E a F. Organizuje sa v 4 kolách – školskom, okresnom,
krajskom a celoštátnom. Do celoštátneho kola postupujú žiaci v kat. A, B, C a D. Žiaci v kat. A a B
okrem testu obhajujú samostatné písomné práce podľa vopred stanovenej alebo voliteľnej témy.
Celoštátne kolo sa uskutočnilo v Bratislave pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR
Dušana Čaploviča. Podujatie podporili aj Historický ústavu SAV a Slovenská historická spoločnosť.
Zrealizované podujatia

Miesto
konania

Termín
konania

Počet
účastníkov

Celoštátne kolo DO

Bratislava

2. – 4. 5. 2014

52

Zasadnutie SK DO

Bratislava

22. 9. 2014

11

B) Medzinárodné predmetové olympiády a postupové súťaže
MEDZINÁRODNÁ MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA (IMO)
55. ročník Medzinárodnej matematickej olympiády sa uskutočnil v dňoch 3. – 13. 7. 2014 v Kapskom
meste v Juhoafrickej republike. V neoficiálnom poradí krajín, ktoré vznikne sčítaním bodov celého
družstva, sme sa umiestnili so ziskom 122 bodov na 34. mieste. V rámci krajín EÚ sme sa zaradili na
11. miesto. Tohtoročnej Medzinárodnej matematickej olympiády sa zúčastnilo 560 súťažiacich zo 101
krajín. Naši súťažiaci získali 1 striebornú a 5 bronzových medailí.
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MEDZINÁRODNÁ FYZIKÁLNA OLYMPIÁDA (IPhO)
45. ročník Medzinárodnej fyzikálnej olympiády sa konal v dňoch 13. – 21. 7. 2014 v Astane v
Kazachstane. Priemerné umiestnenie SR a ČR je približne rovnaké, čo zodpovedá rovnakým
východiskovým podmienkam a veľmi podobnému systému prípravy. Medzinárodnej fyzikálnej
olympiády sa v tomto roku zúčastnilo 381 súťažiacich z 85 krajín. Naši súťažiaci získali 2 strieborné a 3
bronzové medaily.
MEDZINÁRODNÁ CHEMICKÁ OLYMPIÁDA (ICHO)
46. ročník Medzinárodnej chemickej olympiády sa uskutočnil v dňoch 20. – 29. 7. 2014 v Hanoji vo
Vietname. Z 34 európskych krajín nás predbehlo len Rusko, Ukrajina, Rumunsko, Poľsko a Veľká
Británia. Rovnaký počet a typ medailí má ešte Česká republika, Nemecko a Uzbekistan.
Medzinárodnej chemickej olympiády sa zúčastnilo 291 súťažiacich zo 75 krajín a 2 pozorovateľské
krajiny. Naši súťažiaci získali 1 zlatú, 1 striebornú a 2 bronzové medaile.
MEDZINÁRODNÁ BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA (IBO)
Jubilejný 25. ročník Medzinárodnej biologickej olympiády sa konal v dňoch 5. – 13. 7. 2014 na Bali v
Indonézii. Medzinárodnej biologickej olympiády sa v roku 2014 zúčastnilo 238 súťažiacich zo 61 krajín
a 4 pozorovateľské krajiny. Naši súťažiaci získali 1 striebornú a 1 bronzovú medailu.
MEDZINÁRODNÁ OLYMPIÁDA V INFORMATIKE (IOI)
26. ročník Medzinárodnej olympiády v informatike sa konal v dňoch 13. – 20. 7. 2014 v Taipei na
Taiwane. V neoficiálnom poradí krajín podľa celkového počtu bodov sa Slovensko umiestnilo na 11.
mieste z 82 zúčastnených krajín. Celkovo sa Medzinárodnej olympiády v informatike v tomto roku
zúčastnilo 311 súťažiacich. Naši súťažiaci získali 3 strieborné a 1 bronzovú medailu.
MEDZINÁRODNÁ GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA (IGEO)
11. ročník Medzinárodnej geografickej olympiády sa konal v dňoch 12. – 18. 8. 2014 v Krakove v
Poľsku. To, že tím prvýkrát v histórii nezískal žiadnu medailu, je to spôsobené nárastom počtu
súťažiacich krajín, hlavne z Ázie, ktorí sú veľmi dobre pripravení. Spomedzi 34 tímov sa Slovensko
umiestnilo na 21. mieste.
MEDZINÁRODNÁ OLYMPIÁDA V NEMECKOM JAZYKU (IDO)
Medzinárodná olympiáda v nemeckom jazyku sa uskutočnila v dňoch 3. – 16. 8. 2014 vo Frankfurte
nad Mohanom v Nemecku. Podľa údajov z tlače sa učí na všetkých kontinentoch 12,8 milióna žiakov
nemecký jazyk. Z tých sa na medzinárodnú olympiádu prebojovalo takmer 100 z 50 krajín z piatich
kontinentov. Našim súťažiacim sa nepodarilo získať medailové umiestnenie.
MEDZINÁRODNÁ OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU (MORJ)
13. ročník Medzinárodnej olympiády v ruskom jazyku sa konal v dňoch 5. – 12. 6. 2014 v Moskve v
Rusku. Spomedzi 29 zúčastnených krajín patríme stále medzi najúspešnejšie krajiny. Medzinárodnej
olympiády v ruskom jazyku sa zúčastnilo 154 súťažiacich. Naši súťažiaci získali 4 diplomy 1. kategórie
(úroveň zlatej medaily), jeden diplom 2. kategórie (úroveň striebornej medaily) a jeden diplom 3.
kategórie (úroveň bronzovej medaily.
STREDOEURÓPSKA MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA (MEMO)
8. ročník Stredoeurópskej matematickej olympiády sa uskutočnil v dňoch 18. – 24. 9. 2014
v Drážďanoch v Nemecku. Zúčastnilo sa jej 60 žiakov z 10 krajín. Slovensko sa v súťaži družstiev
umiestnilo s celkovým počtom bodov 44 na 4. mieste. Naši súťažiaci získali 1 striebornú medailu.
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MEDZINÁRODNÁ OLYMPIÁDA ENVIRONMENTÁLNYCH PROJEKTOV (INEPO)
22. ročník Medzinárodnej olympiády environmentálnych projektov sa konal v dňoch 9. – 12. 5. 2014
v Istanbule v Turecku. Slovensko dosiahlo v porovnaní s ostatnými krajinami vynikajúce umiestenie. V
22. ročníku Medzinárodnej olympiády environmentálnych projektov súťažilo 104 projektov zo 44
štátov. Naši súťažiaci získali 1 zlatú a 1 striebornú medailu.
STREDOEURÓPSKA OLYMPIÁDA V INFORMATIKE (CEOI)
21. ročník Stredoeurópskej olympiády v informatike sa uskutočnil v dňoch 18. – 24. 6. 2014 v Jene v
Nemecku. Tento rok sa Stredoeurópskej olympiády v informatike zúčastnilo 40 oficiálnych súťažiacich
z 9 krajín a zo spolkovej krajiny Durínsko, ktorí prešli výberom národných súťaží. Naši súťažiaci získali
1 striebornú a 3 bronzové medaile.
MEDZINÁRODNÝ TURNAJ MLADÝCH FYZIKOV (IYPT)
27. ročník Medzinárodného turnaja mladých fyzikov sa konal v dňoch 3. – 12. 7. 2014, v Shrewsbury v
Anglicku. Slovensko spolu so Singapurom boli jediné dva tímy, ktoré v piatich výberových kolách
dokázali poraziť všetkých súperov. Slovensko sa tak stalo najúspešnejšou krajinou. Medzinárodného
turnaja mladých fyzikov sa zúčastnilo 140 žiakov z 28 krajín a 4 kontinentov. Naši súťažiaci získali 5
zlatých medailí.
RAKÚSKY TURNAJ MLADÝCH FYZIKOV (AYPT)
16. ročník Rakúskeho turnaja mladých fyzikov sa uskutočnil v dňoch 24. – 26. 4. 2014 v Leobene v
Rakúsku. Žiaci slovenského družstva obsadili v celkovom hodnotení 6. miesto. Kvalita Rakúskeho
turnaja mladých fyzikov neustále rastie. Naši súťažiaci získali 5 bronzových medailí.
OLYMPIÁDA EURÓPSKEJ ÚNIE V PRÍRODNÝCH VEDÁCH (EUSO)
12. ročník Olympiády Európskej únie v prírodných vedách sa uskutočnil v dňoch 30. 3. – 6. 4. 2014
v Aténach v Grécku. Celkovým bodovým ziskom sa Slovensko zaradilo na šieste miesto. Súťaže sa
zúčastnilo v tomto roku 50 súťažných družstiev z 25 krajín. Naši súťažiaci získali 3 zlaté a 3 bronzové
medaile.
OLYMPIÁDA MLADÝCH VEDCOV (IJSO)
Jubilejný 10. ročník Olympiády mladých vedcov sa konal v dňoch 3. – 12. 12. 2013 v Pune v Indii.
Tohtoročnej Olympiády mladých vedcov sa zúčastnilo 220 súťažiacich z 38 krajín. Naši súťažiaci získali
3 bronzové medaily.
NA BICYKLI BEZPEČNE (FIA)
29. ročník medzinárodnej súťaže Na bicykli bezpečne sa uskutočnil v dňoch 5. – 7. 9. 2014 v Osle v
Nórsku. Túto súťaž zabezpečovala IUVENTA v roku 2014 mimoriadne. Slovenské družstvo sa
umiestnilo na 15 mieste. Tohtoročnej medzinárodnej súťaže sa zúčastnilo 21 štátov Európy. Ruskú
federáciu reprezentovali 2 družstvá. Našim súťažiacim sa nepodarilo získať medailové umiestnenie.
Celkovo naši žiaci získali z medzinárodných predmetových olympiád a ďalších súťaží určených pre
jednotlivcov a družstvá v školskom roku 2013/2014 10 zlatých medailí, 11 strieborných a 26
bronzových medailí.
Štipendijné pobyty
Štipendijný pobyt v Nemecku sa uskutočnil v Hamelne v Nemecku v dňoch 28. 6. – 19. 7. 2014.
Pobytu sa zúčastnilo 13 účastníkov.
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Zasadnutia medzinárodných koordinačných centier MPOPS
Zasadnutie riadiaceho výboru Medzinárodnej biologickej olympiády (IBO) sa uskutočnilo v Prahe v
Českej republike, v dňoch 6. – 9. 11. 2014. Za SR sa ho zúčastnil jeden účastník.
Zasadnutie výkonného výboru Turnaja mladých fyzikov (IYPT) sa uskutočnilo v Bangkoku v Thajsku,
v dňoch 15. – 18. 11. 2014. Za SR sa ho zúčastnil jeden účastník.
Distribúcia úloh a materiálov vydávaných v rámci súťaží
Spôsob distribúcie úloh, riešení a neperiodických materiálov je pre všetky súťaže jednotný. Úlohy
a riešenia sú distribuované elektronicky, v zaheslovaných súboroch v PDF formáte, zodpovedným
pracovníkom okresných úradov v sídle kraja, resp. poverených CVČ. Heslá k súborom sú
distribuované formou SMS správ. Pre niektoré predmetové olympiády a postupové súťaže sú
v zmysle ich organizačných poriadkov distribuované aj preklady úloh a riešení do maďarského jazyka.
Informácie, metodika, spolupráca
 Spolupráca na príprave smernice k súťažiam,
 informačné vstupy o olympiádach a súťažiach prezentované na aktivitách organizovaných inými
oddeleniami IUVENTY,
 prezentácia a aktualizácia webovej stránky venovanej súťažiam www.olympiady.sk (súťažné
úlohy a riešenia, organizačné poriadky a pokyny, termínovník kôl, výsledkové listiny z
celoštátnych kôl, elektronický prihlasovací systém na podujatia, úspechy žiakov na
medzinárodných POPS, adresáre členov celoštátnych komisií POPS a pracovníkov OÚ v sídle
kraja, vydané publikácie a časopisy z oblasti súťaží, dôležité linky),
 zostavenie a distribúcia termínovníka všetkých kôl predmetových olympiád a postupových súťaží
v príslušnom školskom roku,
 tvorba podkladov pre mimoriadne výsledky žiakov,
 tvorba návrhov na ocenenie pamätnými listami sv. Gorazda a Literárnym fondom,
 spolupráca so spoluorganizátormi súťaží a sponzormi,
 členstvo v Koordinačnej rade súťaží pri ministerstve a v Komisii pre morálne oceňovanie žiakov
a pedagógov.
IUVENTA v roku 2014 intenzívne komunikovala s predsedami POPS ohľadom odborného
zabezpečenia národných aj medzinárodných súťaží, ako aj k navrhovanej racionalizácii súťaží.
IUVENTA koordinuje pracovnú skupinu vybraných predsedov za účelom efektívneho nastavenia
priebehu súťaží v ďalšom období.
Medzinárodné informačné centrum Medzinárodnej chemickej olympiády (MIC MCHO)
MIC ICHO je koordinačným centrom pre krajiny, ktoré sa pravidelne zúčastňujú Medzinárodnej
chemickej olympiády. Od roku 1994 je začlenené do organizačnej štruktúry IUVENTY a pravidelne
spolupracuje s Riadiacim výborom a organizátorom príslušného ročníka Medzinárodnej chemickej
olympiády. Úlohou MIC ICHO je v súčasnosti archivácia súťažných úloh ICHO. Viac informácií
o činnosti centra je zverejnených na stránke www.icho.sk. V roku 2014 MIC MCHO zabezpečilo
zostavenie zbierky úloh "The Competition Problems from the International Chemistry Olympiads",
Volume 3 (41st – 45th IChO), ktorá bola distribuovaná na medzinárodnom kole ICHO 2014 vo
Vietname a ukončilo archiváciu materiálov od svojho vzniku až do roku 2013 (vrátane).
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8. PROJEKT EURÓPA V ŠKOLE
EURÓPA V ŠKOLE je medzinárodným projektom, ktorého gestormi sú medzinárodné organizácie:
Rada Európy, Európsky parlament a Komisia Európskej únie. V SR projekt prebieha nepretržite od
roku 1992 za stálej podpory ministerstva. Medzi stálych podporovateľov projektu patria aj
zastúpenia gestorských organizácií projektu v SR. V roku 2013 v SR projekt oslávil už jubilejný 22.
ročník.
V školskom roku 2013/2014 sa do rôznych aktivít projektu EURÓPA V ŠKOLE zapojilo spolu 7 826
žiakov, študentov a školských kolektívov z 378 škôl - všetkých typov a stupňov, zo školských zariadení
a centier voľného času na väčšine územia SR. Pri vyhodnotení 61. ročníka bola zavedená nová
povinnosť - organizovať ako prvé školské (resp. domáce) kolá. Smerom dole bol upravený aj počet
prác postupujúcich po obvodných a krajských kolách. Celoslovenská porota hodnotila podstatne nižší,
ale o to kvalitnejší počet prác, a navrhla na ocenenie 56 prác, ktoré postúpili z okresných, resp.
krajských kôl. Na ocenenie cenou a diplomom ministerstva a Slovenského výboru Európa v škole
navrhla 42 individuálnych prác žiakov a študentov a 14 projektov žiackych a študentských kolektívov.
Z uvedeného počtu ocenených bolo 6 študentov stredných škôl navrhnutých na vycestovanie do
Európskych mládežníckych táborov Europe at School. Čestnými uznaniami bolo ocenených ďalších 54
individuálnych prác a prác žiackych kolektívov.
9. REALIZÁCIA NÁRODNÉHO PROJEKTU KOMPRAX – KOMPETENCIE PRE PRAX
IUVENTA realizuje od januára 2011 Národný projekt KomPrax – Kompetencie pre prax. Projekt je
zameraný na rozvoj kľúčových kompetencií mládeže a podporu kvality práce s mládežou. Národný
projekt sleduje dva hlavné ciele – podpora kvality neformálneho vzdelávania v oblasti práce s
mládežou a uznanie prínosu práce s mládežou pre spoločnosť a samotného aktéra v práci s
mládežou. Cieľovou skupinou projektu, v línii vzdelávania v práci s mládežou, sú mladí vedúci,
mládežnícki vedúci, pracovníci s mládežou. Cieľovou skupinou v línii uznania prínosu práce s
mládežou sú zamestnávatelia, zástupcovia formálneho vzdelávania, ako aj verejnosť.
Projekt je realizovaný prostredníctvom viacerých aktivít, pričom v roku 2014 sa uskutočnili
nasledovné:
Vzdelávanie mladých vedúcich pre oblasť práce s mládežou
Začalo sa 141 vzdelávaní (každé sa skladá z troch samostatných víkendových školení, počas ktorých
účastníci realizujú svoj malý projekt). Do vzdelávania vstúpilo 3 294 mladých ľudí vo veku 15 – 17
rokov. Podporených bolo 3 119 malých projektov.
Vzdelávanie profesionálnych a dobrovoľných pracovníkov s mládežou
Zabezpečili sme začiatok 41 vzdelávaní (každé sa skladá z dvoch víkendových školení, medzi ktorými
účastníci realizujú vlastný malý projekt). 37 vzdelávaní bolo určených pre dobrovoľných pracovníkov s
mládežou, ktorých sa zúčastnilo 876 osôb. Štyri vzdelávania boli určené pre profesionálnych
pracovníkov s mládežou, zúčastnilo sa ich 92 osôb. V rámci vzdelávania profesionálnych a
dobrovoľných pracovníkov s mládežou bolo v roku 2014 podporených 991 malých projektov.
Nadstavbové, doplnkové a záujmové vzdelávanie mládežníckych vedúcich a pracovníkov s
mládežou
V roku 2014 bolo zrealizovaných 81 vzdelávaní, do ktorých vstúpilo 1 505 dobrovoľných a
profesionálnych pracovníkov s mládežou. V špecializovaných témach vzdelávaní bolo podporených
1 471 malých projektov.

28

Kampaň „Uznanie“
Aktivita bola realizovaná v roku 2014 formou 23 panelových diskusií a workshopov za účasti 1 712
študentov vysokých a stredných škôl. Cieľom aktivity bolo upriamenie pozornosti na význam
neformálneho vzdelávania pre ich budúcnosť. Súčasne v roku 2014 prebehlo vyhodnotenie tvorivých
prác v Súťaži KomPrax, v ktorej mladí ľudia prezentovali, čo sa prostredníctvom neformálneho
vzdelávania v práci s mládežou naučili. Do súťaže sa zapojilo 111 mladých ľudí zo Slovenska a v roku
2014 prebehli regionálne kolá a národné kolo súťaže. V rámci národného kola boli vyhlásení traja
víťazi v kategóriách: výtvarná práca, multimediálna práca a literárna práca.
Databáza pre uznanie práce s mládežou
Cieľom aktivity je zabezpečiť databázu pre uznanie práce s mládežou ako overiteľný a flexibilný
informačný systém kontroly kvality neformálneho vzdelávania. V roku 2014 databáza plne
zabezpečila chod vzdelávacích aktivít a ich administráciu.
10. REALIZÁCIA NÁRODNÉHO PROJEKTU PRAKTIK - PRAKTICKÉ ZRUČNOSTI CEZ NEFORMÁLNE
VZDELÁVANIE V PRÁCI S MLÁDEŽOU
IUVENTA realizuje od marca 2013 Národný projekt PRAKTIK – Praktické zručnosti cez neformálne
vzdelávanie v práci s mládežou. Vznik nového národného projektu podnietili neustále narastajúce
požiadavky priniesť viac inovatívnych prístupov a kreativity v neformálnom vzdelávaní. Kľúčovou je
potreba lepšej prípravy mládeže na prechod zo školy do zamestnania, posilnenie sociálnej inklúzie a
rovnosti príležitostí na trhu práce a rozvinutie kompetencií pracovníkov s mládežou, ktorých úloha je
vo vzdelávaní a výchove mládeže nezastupiteľná. Práve na túto požiadavku sa IUVENTA zamerala
v novom národnom projekte, ktorého hlavným cieľom je vytvoriť efektívny systém ďalšieho
vzdelávania pracovníkov s mládežou a mládežníckych vedúcich a následne zabezpečiť realizáciu
a šírenie inovatívnych zážitkových programov.
Projekt je realizovaný prostredníctvom troch aktivít, pričom v roku 2014 sa uskutočnili okrem
iného nasledovné:
Aktivita 1: Vytvorenie siete tematických mládežníckych centier
IUVENTA pripravila metodicko-informačné materiály o činnosti v tematických centrách mládeže, ich
programoch a špecifikách.
IUVENTA realizovala Dni otvorených dverí, počas ktorých boli účastníci oboznámení s aktivitami,
projektmi a možnosťami, ktoré ponúka oblasť neformálneho vzdelávania s cieľom zlepšiť život
mladých ľudí žijúcich v kraji. Zároveň bol predstavený Národný projekt Praktik – praktické zručnosti
cez neformálne vzdelávanie v práci s mládežou, ktorý zabezpečuje IUVENTA a ktorý je
spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu cez Operačný program Vzdelávanie.
Aktivita 2: Vzdelávanie profesionálnych a dobrovoľných pracovníkov s mládežou v oblasti podpory
a rozvoja záujmov mládeže prostredníctvom neformálneho vzdelávania v práci s mládežou
Aktivita 3: Zabezpečenie realizácie a šírenia programov pre mládež využitím inovatívnych metód
zážitkového učenia
Vzdelávania sa skladajú z niekoľkých častí, pričom primárnou cieľovou skupinou sú pracovníci s
mládežou a mládežnícki vedúci. Realizácia vzdelávaní je spojená aj s praktickými overovaniami
nadobudnutých kompetencií a teda zapojenia mladých ľudí do 30 rokov ako účastníkov týchto
overovaní.
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V priebehu roka 2014 boli realizované vzdelávania a nadväzujúce podujatia vo všetkých krajoch,
okrem Bratislavského kraja. V Nitrianskom kraji boli realizované úvodné vzdelávania. K 31. 12. 2014
sa uskutočnilo 88 vzdelávaní pre 715 účastníkov vzdelávania a 40 podujatí pre 1503 účastníkov.
11. ROZPOČET ORGANIZÁCIE
Výnosy z hlavnej činnosti príspevkovej organizácie

6 604 820,14

Prevádzkové dotácie - bežné transfery (681)

5 430 848,76

Výnosy z kapitálových transferov (682)

270 560,09

Výnosy od ostatných subjektov verejnej správy (683)

0,00

Výnosy z bežných transferov od EÚ (685)

438 219,70

Výnosy z bežných transferov od iných subjektov mimo verejnej správy (687)

800,00

Tržby za predaj služieb (602)

419 516,89

Ostatné výnosy (648)

1 007,19

Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti (652)

33 085,51

Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti (653)

0,00
10 782,00

Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti (658)
Náklady na hlavnú činnosť príspevkovej organizácie

6 878 892,91

Spotrebované nákupy (50)

251 578,68

Služby (51)

3 448 397,75

Osobné náklady (52)

2 703 003,87

Iné náklady (53+54+55+56+59)

475 912,61

Hospodársky výsledok

-

274 072,77

V roku 2014 získala IUVENTA zo štátneho rozpočtu príspevok (bežný transfer) na mzdy, odvody
a bežnú činnosť vo výške 1 479 515 €. Prevádzkové dotácie boli v roku 2014 čerpané v sume
1 479 515 €. Nevyčerpané finančné prostriedky z bežného transferu z roku 2013 vo výške 17 159,70 €
organizácia vyčerpala do 31. 3. 2014. Zostatok finančných prostriedkov z kapitálového transferu
v sume 433,20 € organizácia vrátila do rozpočtu. Príjmy z prenájmu nebytových priestorov
a zariadení a zo vstupného na plaváreň a letný bazén boli vo výške 419 516,89 €. V roku 2014 dostala
organizácia IUVENTA príspevok na prevádzku letného kúpaliska v sume 800 € z Komunitárnej
nadácie Bratislava.
Príjmy z EÚ v sume 3 435 443,39 € boli čerpané na administráciu a zabezpečenie školení programu
EÚ Erasmus+, informačného projektu EURODESK a na príspevky pre podporené granty Programu EÚ
Erasmus+. Aktivity realizované v rámci národných projektov KomPrax a PRAKTIK boli financované
z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu v celkovej výške 3 836 356,71 €.
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12. PERSONÁLNE OTÁZKY
Organizačná štruktúra k 31. 12. 2014:
Útvar

počet pracovníkov

Generálny riaditeľ

1

Pozície priamo riadené GR

10

Odbor ľudských zdrojov a komunikácie

8

Odbor stratégie a metodiky odborných
činností

3

Odbor podpory a rozvoja práce s mládežou

15

Kancelária národného projektu „KomPrax“

17

Kancelária národného projektu „Praktik“

45

Odbor financií, rozpočtu a verejného
obstarávania

3

Odbor prevádzky a správy majetku

13

Veková štruktúra zamestnancov k 31.12.2014:
18-30 rokov

31-40 rokov

41-50 rokov

51-59 rokov

nad 60 rokov

39

37

24

10

5

Starostlivosť o zamestnancov:
V rámci pravidelnej komplexnej starostlivosti o zamestnancov boli zabezpečené priebežné školenia,
ktoré reagovali na potreby praxe v dôsledku zmien legislatívy, resp. za účelom prehlbovania
vedomostí a získavania pracovných zručností zamestnancov. V rámci priebežného vzdelávania boli
vykonávané školenia ekonomické, mzdové, školenia týkajúce sa správy a inventarizácie majetku,
školenie k finančnej kontrole, školenia k informačnej bezpečnosti, ochrany osobných údajov, ako aj
školenia týkajúce sa používania softvéru na meranie výkonnosti v organizácii.
Pre všetkých novoprijatých zamestnancov boli zabezpečované školenia o bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práci a ochrane pred požiarmi. V rámci adaptačného procesu boli zabezpečované vstupné
školenia a inštruktáže, ktorých cieľom bolo zabezpečiť, aby noví zamestnanci ihneď po nástupe do
práce získali dostatočné množstvo informácií o misii a vízii, hodnotách organizácie IUVENTA,
činnostiach, ktoré zabezpečuje, úlohách ktoré realizuje, ako aj o rozdelení zodpovedností za plnenie
úloh.
Pre 16 identifikovaných neformálnych lídrov organizácie bolo zabezpečené dvojdňové školenie na
tému Vedenie ľudí.
Okrem pravidelnej komplexnej starostlivosti o zamestnancov IUVENTA zabezpečila celodomovú
poradu, ktorá počas dvoch dní riešila témy: IUVENTA ako inštitúcia idúca za naplnením svojich cieľov,
ale reflektujúca neustále meniacu sa situáciu v spoločnosti, IUVENTA ako inštitúcia postavená na
odbornosti, profesionalite a erudícii svojich zamestnancov a IUVENTA ako otvorená, progresívna
a inovatívna inštitúcia.
V rámci starostlivosti o svojich zamestnancov IUVENTA umožňovala využívanie vlastnej plavárne a
sauny na regeneráciu síl zamestnancov. Zamestnanci majú možnosť ubytovania sa na Karloveskej
ulici za zvýhodnené cenové relácie.
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13. HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA ORZANIGÁCIE
Prehľad o zdrojoch financovania:

Bežný transfer

2010
(v EUR)

2011
(v EUR)

2012
( v EUR )

2013
(v EUR)

2014
(v EUR)

1 235 411

1 433 258

1 334 422

1 625 397

1 479 515

0

0

47 000

1 235 411

1 433 258

1 381 422

Kapitálový transfer
CELKOM zo štátneho
rozpočtu

50 000
1 675 397

0
1 479 515

Prehľad o nákladoch a výnosoch:
2010
(v EUR)

2011
(v EUR)

2012
(v EUR)

2013
(v EUR)

2 733 742

3 444 420

3 518 390

5 439 887

Vlastné výnosy

676 783

453 550

Osobné náklady

981 959

1 360 187

Náklady

404 629
1 550 431

2014
(v EUR)
6 878 893

406 602
2 505 086

419 517
2 703 004

Hospodárenie organizácie v roku 2014 bolo so záporným hospodárskym výsledkom vo výške
274 073 €.
Obsah rozpočtových a účtovných ukazovateľov:
Tržby z predaja služieb (602) pozostávajú z tržieb za prenájom miestností a budov, ubytovania a zo
vstupeniek na plaváreň.
Spotrebované nákupy (50) pozostávajú z nasledovných nákladov: spotreba všeobecného materiálu,
spotreba pohonných hmôt, spotreba energií všetkého druhu, spotreba tlačovín, spotreba chemikálií
na bazén, drobný hmotný majetok účtovaný do spotreby.
Služby (51) pozostávajú z nasledovných nákladov: opravy a údržba áut, budov, strojov a zariadení
(pravidelné revízie všetkých technických zariadení), náklady na služobné cesty zamestnancov
a účastníkov olympiád, na zúčtovanie malých projektov KomPrax, na cestovné, stravné , ubytovanie
účastníkov školení KomPrax, Praktik, Erasmus+, ostatné služby – vodné a stočné, odvoz odpadu,
zrážková voda, telekomunikačné a poštové poplatky, programové vybavenie, užívanie počítačovej
siete, ochranná služba, právne služby, upratovanie, poistné za majetok, školiteľské služby a iné.
Osobné náklady (52) pozostávajú z vyplatených miezd, všetkých druhov zákonného poistenia, ako aj
ostatných osobných nákladov na realizáciu úloh externými pracovníkmi pri zabezpečovaní úloh.
Iné náklady (53,54,55,56,59) pozostávajú najmä z odpisov majetku, dane z nehnuteľnosti,
neuplatneného odpočtu DPH, tvorby zákonnej rezervy na nevyčerpané dovolenky, súdne poplatky
z neukončených sporov o majetok a iné.
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ZA SPOLUPRÁCU V ROKU 2014 ĎAKUJEME VŠETKÝM
PARTNERSKÝM ORGANIZÁCIÁM, INŠTITÚCIÁM A SPONZOROM.
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