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1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE
Názov:

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

Sídlo:

Karloveská 64, 842 58 Bratislava

Rezort:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a
športu SR

Kontakty:

Tel.: +421 2 592 96 108
Web: www.iuventa.sk
E-mail: iuventa@iuventa.sk

Forma hospodárenia:

príspevková organizácia

Vedenie organizácie k 31. 12. 2016:
Generálny riaditeľ

Tibor Škrabský

Riaditeľka odboru personálneho a organizačného

Helena Kováčová

Poverený riadením NA Erasmus+

Peter Kupec

Poverený riadením odboru olympiád a súťaží

Roman Lehotský

Riaditeľka odboru ekonomického

Sylvia Vojsová

2. POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE

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
 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)
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Ukončenie a vyhodnotenie Národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax
Ukončenie a vyhodnotenie Národného projektu PRAKTIK – Praktické zručnosti cez neformálne
vzdelávanie v práci s mládežou
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
Organizácia implementuje 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, medzinárodne uznávaný
titul Efektívny používateľ modelu CAF, ktorý je Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
udeľovaný na obdobie dvoch rokov. Začiatkom roka 2015 požiadala organizácia o externé posúdenie
implementácie modelu kvality. Výsledkom tohto hodnotenia bolo obhájenie titulu Efektívny používateľ
modelu CAF na obdobie ďalších dvoch rokov.
V roku 2016 neboli vedením organizácie navrhnuté a prijaté žiadne opatrenia, ktoré by smerovali
k pokračovaniu v implementácii modelu kvality v organizácii IUVENTA.
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4. CHARAKTERISTIKA KONTRAKTU ORGANIZÁCIE S ÚSTREDNÝM ORGÁNOM A JEHO PLNENIE
Ministerstvo uzatvorilo s organizáciou IUVENTA pre rok 2016 dva kontrakty:
 Kontrakt pre zabezpečenie úloh v oblasti štátnej politiky voči mládeži v Slovenskej republike,
programu EÚ Erasmus+ v oblasti mládeže a športu a projektu EURODESK.
 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. 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 organizáciou IUVENTA v roku 2016 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:
a) Administratívne zabezpečenie Programov pre mládež na roky 2014 – 2020
b) Príprava projektov zameraných na rozvoj modernej, participatívnej a inkluzívnej politiky voči
mládeži
c) Zavádzanie nových trendov v práci s mládežou.
d) Zabezpečenie úloh vyplývajúcich z akreditácie špecializovaných činností v práci s mládežou a z
činnosti Akreditačnej komisie
e) Zabezpečenie úloh v oblasti medzinárodnej spolupráce
f) Zabezpečenie Programu EÚ Erasmus+ v oblasti mládeže a športu
g) Zabezpečenie európskeho informačného projektu EURODESK
a) Riešenie úloh podpory práce talentovanej mládeže a koordinácia medzinárodných úloh
b) Projekt Európa v škole
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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 len „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 EURÓPA 2020 s podporou mladej generácie ako základu modernej,
vedomostnej a na znalostiach založenej spoločnosti.
Odbor národnej spolupráce zabezpečoval:
a) administráciu 5 otvorených programov (t.j. prijímanie žiadostí v elektronickej aj písomnej forme, ich
formálnu kontrolu, informačné semináre a konzultácie so žiadateľmi o dotáciu ako aj s prijímateľmi
dotácie počas priebehu projektu, archiváciu projektovej dokumentácie, elektronickú databázu
dokumentujúcu priebeh podporených projektov s dôrazom na ich konkrétne výstupy a výsledky);
b) hodnotenie 90 predložených projektov expertmi v danej oblasti s cieľom odporučiť/neodporučiť ich
podporu formou dotácie MŠVVaŠ SR, ako aj hodnotenie záverečných správ;
c) monitorovacie návštevy podporených projektov (13) s cieľom zistiť informácie o priebehu a stave
realizácie projektov.

Výzvy v rámci „Programov pre mládež na roky 2014 – 2020" v roku 2016
V priebehu roka 2016 bolo v rámci 5 otvorených programov zverejnených 6 výziev:
a) 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.
V rámci výzvy o dotáciu č.
PODPORA/D/2016 bolo podporených 19 mládežníckych organizácií, ktoré sú zaregistrované
v tomto programe na trojročie 2015 – 2017.
b) Program PRIORITY mládežníckej politiky podporuje aktivity zamerané zvyšovanie kvality práce s
mládežou a na napĺňanie cieľov mládežníckej politiky a podľa aktuálnej Stratégie Slovenskej republiky
pre mládež na roky 2014 – 2020.
V roku 2016 bolo v rámci výzvy č. PRIORITY/D/1/2016
podporených 7 projektov, ktoré sa zameriavali:
a. buď na zviditeľnenie témy Predsedníctva Slovenskej republiky v Rade EÚ (t.j. na
zdôraznenie významu odhaľovania a rozvíjania talentu a tvorivosti mladých ľudí
prostredníctvom atraktívnych prístupov a inovatívnych metód v práci s mládežou);
b. alebo na podporu základných hodnôt Európskej únie u mladých ľudí v kontexte aktuálnych
spoločenských výziev (rep. na zvyšovanie rešpektu mladých ľudí k ľudskej dôstojnosti,
slobode, demokracii, rovnosti, právnemu štátu a dodržiavaniu ľudských práv, nediskriminácii,
tolerancii, spravodlivosti a solidarite, ako aj na aktivity posilňujúce kritické myslenie, zvlášť v
kontexte internetu a sociálnych médií, napomáhajúce pochopiť realitu, odlíšiť fakty od
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názoru, rozoznať propagandu a odolať všetkým formám indoktrinácie a nenávistným
prejavom);
c. alebo na budovanie systému kvality práce s mládežou a zabezpečenie dôkazov
o prínose/dopadoch práce s mládežou.
Okrem toho bol v rámci výzvy č. PRIORITY/D/2/2016 podporený jeden projekt, zameraný na
koordináciu národnej pracovnej skupiny pre štrukturovaný dialóg a plnenie jej cieľov (vytvárať
podmienky pre dialóg medzi tvorcami politík pre mládež a zástupcami mladých ľudí na národnej,
regionálnej a miestnej úrovni, prepájať štruktúrovaný dialóg na národnej, regionálnej a miestnej
úrovni v Slovenskej republike a následne ho prepájať na úrovni EÚ, zastrešovať aktivity
štruktúrovaného dialógu na všetkých úrovniach, propagovať aktivity smerujúce k dialógu medzi
tvorcami politík pre mládež a mladými ľuďmi a výsledky tohto dialógu vo forme konkrétnych politík).
c) 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. Za
účelom napĺňania týchto cieľov programu bolo v rámci výzvy č. HLAS/D/1/2016 podporených 9
projektov.
d) Program SLUŽBY mladým podporuje informačné a poradenské služby pre mládež a služby v oblasti
dobrovoľníctva mládeže. Cieľom programu je podpora systémov poskytovania informácií 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. V rámci výzvy č.
SLUZBY/D/1/2016 bolo podporených 9 projektov na zabezpečenie informačných a poradenských
služieb pre mládež a ďalších 7 projektov na zabezpečenie služieb v oblasti dobrovoľníctva mládeže.
e) V roku 2016 bol otvorený aj program KOMUNITA mladých, ktorý podporuje aktivity zamerané na
tvorbu opatrení, ktoré sú predpokladom pre systémovú a strategickú mládežnícku politiku na
miestnej úrovni (t.j., zavádzanie nových trendov v práci s mládežou, tvorbu medzi sektorovej politiky
voči mládeži, posilnenie synergického efektu pôsobenia všetkých zainteresovaných strán aktívnych v
oblasti starostlivosti o mládež, posilnenie validácie a uznania prínosu práce s mládežou a
neformálneho vzdelávania, rozvoj dialógu medzi mladými ľuďmi a osobami zodpovednými za
mládežnícku politiku a zapájanie mládeže do rozhodovacích procesov na miestnej úrovni). V súlade
s cieľmi tohto programu bola zverejnená výzva č. KOMUNITA/D/2016 zameraná na 1. fázu tohto
programu, a to na zber údajov a ich analýzu pre potreby tvorby mládežníckej politiky na miestnej
úrovni založenej na dôkazoch, a to najmä na:
a. analýzu aktuálneho stavu existujúcich opatrení na miestnej úrovni zameraných na mladých
ľudí, vrátane súvisiacich politík a strategických dokumentov,
b. zisťovanie a analýzu potrieb mladých ľudí žijúcich na území daného mesta/obce priamo od
mladých ľudí i od tých, čo s nimi pracujú, ako aj triedenie zistených údajov podľa stanovených
vekových skupín mládeže,
c. identifikovanie najzávažnejších problémov a výziev, ktorým čelia mladí obyvatelia daného
mesta/obce,
d. porovnanie zistení s informáciami a údajmi, zistenými inou výskumnou činnosťou na
európskej, národnej alebo regionálnej úrovni.
Na zabezpečenie cieľov tejto výzvy bolo podporených 5 pilotných projektov.
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f)

Program DÔKAZY o mladých, ktorý sa zameria na získavanie relevantných a dôveryhodných
informácií o mladých ľuďoch pre potreby tvorby opatrení mládežníckej politiky na rôznych úrovniach
(a to prostredníctvom výskumu), nebol ani v roku 2016 otvorený z dôvodu nedostatku finančných
prostriedkov vyčlenených ministerstvom školstva na grantovú schému „Programy mládež na roky
2014 – 2020" pre rok 2016.

V rámci Programov bolo v roku 2016 podporených spolu 57 projektov vo celkovej výške 2 371 383 € .

Prehľad počtu žiadostí o dotáciu spracovaných v roku 2016 podľa jednotlivých výziev:
Počet prijatých
žiadostí 2016

Počet podporených
projektov 2016

PODPORA mládežníckych
organizácií

19

19

1 657 640 €

PRIORITY mládežníckej politiky 1

31

7

204 925 €

PRIORITY mládežníckej politiky 2
(štrukturovaný dialóg)

1

1

30 000 €

HLAS mladých

9

9

167 000 €

SLUŽBY mladým

21

16

270 000 €

KOMUNITA mladých

9

5

41 818 €

DÔKAZY o mladých*

0

0

0€

90

57

2 371 383 €

Program

celkovo

Celková finančná
podpora 2016

4.2 PRÍPRAVA PROJEKTOV ZAMERANÝCH NA ROZVOJ MODERNEJ, PARTICIPATÍVNEJ A INKLUZÍVNEJ
POLITIKY VOČI MLÁDEŽI
Úloha podporuje neformálne vzdelávanie mládeže ako súčasť celoživotného vzdelávania. Podporuje tiež
účasť a zvyšovanie angažovanosti mládeže pri tvorbe opatrení politiky mládeže, ako aj tvorbu politiky
voči mládeži na základe poznatkov o skutočných potrebách cieľových skupín.


Vytvárať podmienky pre medzisektorovú spoluprácu v rámci implementácie Stratégie Slovenskej
republiky pre mládež na roky 2014 – 2020. V tejto súvislosti najmä poskytovať organizačnú
a logistickú podporu pri stretnutiach kľúčových partnerov podľa tematických oblastí uvedenej
stratégie. Výstupom bude návrh krátkodobých a strednodobých projektov a opatrení za každú
oblasť stratégie.

Stav plnenia
Zástupcovia organizácie IUVENTA sa počas roka viackrát stretli so zástupcami Odboru mládeže, aby nastavili
systém fungovania pracovných skupín v rámci Medzirezortnej pracovnej skupiny a zároveň pripravili zadanie
pre 3 pilotné pracovné skupiny – ich prvé stretnutia sú plánované na mesiac máj.
Zástupca organizácie IUVENTA bol členom a aktívne sa zapájal do činnosti dvoch pracovných skupín pod
vedením štátnej tajomníčky, ktoré sa zaoberali systémom starostlivosti o deti a mládež v čase mimo
vyučovania a zvyšujúcim sa radikalizmom mladých ľudí.
V dňoch 13. - 15. júna 2016 sa uskutočnili pracovné stretnutia Medzirezortnej pracovnej skupiny, ktoré sa
venovali primárne trom témam strategického materiálu pre oblasť politiky mládeže: Vzdelávanie,
Dobrovoľníctvo, Zdravie a zdravý životný štýl. Vytvorené tematické skupiny pre jednotlivé témy boli zložené
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z medzi sektorových predstaviteľov a aktuálnych členov MRPS a externých odborníkov v rámci daných tém.
Cieľom a výstupom tematických skupín sú návrhy pre spoločné medzi sektorové aktivity a projekty, ktoré
priamo nadviažu na navrhované opatrenia v danej téme a ich realizáciou sa zabezpečí napĺňanie
strategických cieľov v rámci jednotlivých tém Stratégie SR. V druhej polovici roka 2016 sa plánuje realizácia
pracovných stretnutí na vybrané a ďalšie témy Stratégie SR pre mládež na roky 2014-2020
V sledovanom období sa nerealizovali ďalšie stretnutia Medzirezortnej pracovnej skupiny, nakoľko na
poslednom stretnutí sa zainteresované strany dohodli na jesenných termínoch (november 2016) pre
realizáciu ďalších worskhopov Medzirezortnej pracovnej skupiny. Dňa 22.9.2016 sa v organizácií Iuventa –
Slovenský inštitút mládeže v Bratislave uskutočnilo stretnutie so zástupcami organizáciou ZIPCEM, ktorá je
taktiež členom Medzirezortnej pracovnej skupiny, ktorého obsahom bola diskusia a obsahové nadviazanie
na projekt „Hovorme viac“, ktorý má organizácia podporený prostredníctvom Erasmus+ a ktorý sa
zameriava na tie isté témy ako v roku 2016 Medzirezortná pracovná skupiny – Vzdelávanie,
Dobrovoľníctvo, Zdravie a zdravý životný štýl. Cieľom projektu je otvoriť diskusiu medzi zainteresovanými
zástupcami jednotlivých sektorov, ktoré sa môžu spolupodieľať na spoločných implementačných projektoch
v rámci jednotlivých tém, ktorých cieľom bude kvalitatívna zmena po realizácií implementačných projektoch
a dopad v jednotlivých rezortoch v oblasti práce s mládežou. V tejto súvislosti sa plánuje upraviť aj program
ďalších workshopov Medzirezortnej pracovnej skupiny, ktorá by nadviazala na tento projekt. V poslednom
štvrťroku 2016 sa plánujú uskutočniť stretnutia Medzirezortnej pracovnej skupiny, kde bude priestor pre
predstavenie projektu, nadviazanie na výstupy minulých stretnutí Medzirezortnej pracovnej skupiny
a definovanie si spoločných medzisektorových úloh pre ďalšie obdobie
Dňa 10. 11. 2016 sa uskutočnilo 5. stretnutie Medzirezortnej pracovnej skupiny pre štátnu politiku v oblasti
mládeže. Zúčastnilo sa ho 30 zástupcov rezortov, vrátane organizátorov stretnutia: organizácie IUVENTA –
Slovenského inštitútu mládeže a Odboru mládeže MŠVVaŠ. V rámci stretnutia boli zdieľané výstupy z
Európskej konferencie mládeže v Košiciach, z Národnej konferencii mládeže v Žiline, z aktivít Úradu
splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v oblasti mládeže a výstupy z workshopov na témy:
vzdelávanie, dobrovoľníctvo, zdravie a zdravý spôsob života, realizovaných taktiež v spolupráci s MRPS.
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.
Stav plnenia
Dataarchív výskumov o mládeži bol v roku 2016 doplnený o prieskumy Samospráva a mládež 2015
a Inkluzívne prístupy v programoch a praxi výchovy vo voľnom čase.
V rámci zabezpečovania odborných stretnutí a aktivít, ktoré vytvárajú priestor pre vzájomne poskytovanie
relevantných informácií aktérom mládežníckej politiky Iuventa – Slovenský inštitút mládeže organizoval
v druhom štvrťroku dve podujatia: medzinárodný workshop KAMBEK a konferenciu O extrémizme bez
extrémov, ktoré sú obsažnejšie opísané v iných bodoch Vyhodnotenia plnenia úloh Kontraktu. Za danú úlohu
niesol zodpovednosť v s sledovanom období Mgr. Peter Lenčo, PhD.
V sledovanom období sa neuskutočnila žiadna činnosť v rámci realizácie odborných stretnutí výskumníkov,
politikov. V ďalšom štvrťroku sa plánujú realizovať prípravné aktivity v rámci prípravy Správy o mládeži 2017.
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Dňa 4.8.2106 sa uskutočnilo stretnutie na pôde Iuventy – Slovenského inštitútu mládeže, ktorého sa
zúčastnilo vedenie organizácie, Odbor národnej spolupráce a p. Ing. Tomáš Pešek. Cieľom stretnutia bolo
definovať si vzájomnú spoluprácu v rámci poskytovania odborných a poradenských činností súvisiacich aj
s prípravou aktivít v rámci zostavovania Správy o mládeži 2017.
Úloha nebola realizovaná v štvrtom štvrťroku. Plán na toto obdobie zahrňoval prípravné aktivity pre tvorbu
Správy o mládeži 2018. S ohľadom na nedostatok odborných kapacít v organizácii sa uvedené aktivity
neorganizovali.
Výskumná činnosť
Stav plnenia
Zástupca organizácie IUVENTA je členom Európskeho riadiaceho výboru pre štruktúrovaný dialóg. Okrem
pravidelných koordinačných stretnutí sa zúčastnil Európskej konferencie mládeže počas NL PRES ako člen
pracovnej skupiny pre prípravu otázok a podporného dokumentu ku konzultáciám. Konzultácie prebehnú
v mesiacoch máj – august. IUVENTA poskytuje zázemie pre stretávanie sa Národnej pracovnej skupiny pre
ŠD, ktorú koordinuje Rada mládeže Slovenska, na zasadnutiach ktorej aktívne participuje.
Zástupca organizácie IUVENTA je členom Európskeho riadiaceho výboru pre štruktúrovaný dialóg. Okrem
pravidelných koordinačných stretnutí sa 15.5.2016 zúčastnil Európskej konferencie mládeže počas NL PRES
ako člen pracovnej skupiny pre prípravu otázok a podporného dokumentu ku konzultáciám. Následne sa
vytvorili slovenské verzie otázok a pri stretnutí facilitátorov konzultácií ŠD sa zapracovali pripomienky
a nastavili sa verzie online a off-line konzultácií podľa možností jednotlivých organizácií. Konzultácie
prebiehajú od2. mája do 31. augusta 2016.. Následne v auguste na stretnutí NPS pre ŠD sa výsledky budú
v spolupráci RmS a IUVENTY spracovávať. IUVENTA poskytuje zázemie pre stretávanie sa Národnej pracovnej
skupiny pre ŠD, ktorú koordinuje Rada mládeže Slovenska, na zasadnutiach ktorej aktívne participuje.
Súčasťou bola aj propagácia videí a webového sídla ŠD. ONS taktiež rozoslal dotazník pre ŠD podľa
kapacity svojej databázy do všetkých ZŠ a SŠ aby pomohol propagácii ŠD. V apríli sa spustili stretnutia so
strešnými organizáciami za účelom spoznávania reálnych a aktuálnych potrieb mladých ľudí cez organizácie,
ktoré s nimi sú na dennej báze a v rôznych témach odhaľujú priestor pre angažovanosť. V tejto oblasti bol
zapracovaný businness model CANVAS podľa ktorého sa zachytávalo počas konzultácií pochopenie ako
organizácia funguje a podporovala sa kreativita nových zlepšení a ideí. Prvá konzultácia prebehla 10.5.2016
s Národným mládežníckym parlamentom, ktorého zámer bolo zmapovanie spolupráce samospráv
a mládežníckymi parlamentmi. 17.5.2016 sa uskutočnilo stretnutie s organizáciou Združenie mladých
podnikateľov Slovenska zamerané na využitie potenciálu mladých ľudí v oblasti podnikania, prípadne
spolupráce VÚC na podpore mladých podnikateľov. Po stretnutí národnej pracovnej skupiny ŠD 2.6.2016 sa
ONS stretol zo zástupcami Študentskej rady vysokých škôl, ktorí boli taktiež zapojení do online a off-line
konzultácií ŠD a priblížili situáciu mladých ľudí na VŠ a ich potreby. Ďalšie stretnutia boli naplánované avšak
niektoré na poslednú chvíľu odvolali svoju účasť na základe rôznych povinností, ktoré ako organizácia počas
leta majú. Stretnutia plánujú pokračovať v mesiaci júl. Ďalej sa nastavujú procesy na sledovanie organizácií
a jednotlivých projektov Programov pre mládež 2014-2020 za Hlas, Služby a Priority, ktoré sa ŠD venujú.
Po Holandskom predsedníctve prebralo od 1. júla 2016 patronát nad Štruktúrovaným dialógom Slovensko až
do 1.januára 2017, kedy preberie predsedníctvo Malta a celý cyklus uzatvorí. Počas mesiacov júl a august
prebiehali online a off-line konzultácie podľa možností jednotlivých organizácií. Napríklad na online
konzultácie- Detská organizácia Fénix, Slovenská debatná asociácia ,Mládežnícky parlament mesta Levoča,
ICM Topoľčany, Združenie mariánskej mládeže, DFS Stavbárik, HHC - hip hop centrum Žilina, dobrovoľný
hasičský zbor, Slovenský skauting, Jazdecký klub, Domka – Združenie saleziánskej mládeže, Stredoškolská
študentská únia Slovenska, INEX Slovakia, Ideálna mládežnícka aktivita, Spoločenstvo evanjelickej mládeže,
Asociácia pre mládež, vedu a techniku, Centrum Voľného Času, NODAM – Združenie detí a mládeže, Klub
prieskumník – Pathfinder, Zväz skautov maďarskej národnosti, eRko – HKSD, Združenie kresťanských
spoločenstiev mládeže, AMAVET, Strom života, Žiacka školská rada, Rýchlostná kanoistika, Fotografický
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krúžok, Združenie mariánskej mládeže, Stredoškolská študentská únia Slovenska, YMCA na Slovensku, Laura,
združenie mladých a Off- line konzultácie prostredníctvom organizácií ako Rada mládeže Slovenska, ZIPCeM,
Študentská rada vysokých škôl, Divé maky, OZ Ďakujem-Paľikerau a tiež AKRAM. Dňa 3.8.2016 boli zaslané
na pripomienkovanie hrubé dáta po skončení hlavnej časti konzultácií taktiež s prehľadom off-line konzultácií.
15.8.2016 bol určený deadline na výstupy z konzultácií a 22.8.2016 sa na stretnutí národnej pracovnej
skupiny prezentovali a hodnotili výsledky V. cyklu štruktúrovaného dialógu. Taktiež po diskusii jednotlivých
bodov sa navrhovala Správa z konzultácií. Výsledkom konzultácií bolo približne 12 000 respondentov v online
i off-line konzultáciách, preložené i do maďarčiny a realizované konzultácie i s rómskou menšinou.
Podrobnejšie výsledky sú spísané v zázname a boli aj zverejnené v tlačovej správe uloženej na nasledujúcom
linku:
http://strukturovanydialog.sk/wp-content/uploads/2016/09/spr%C3%A1va%C5%A0trukt%C3%BArovan%C3%BD-dial%C3%B3g_final.pdf.
Neskôr v mesiaci september sa s tímom SK PRES spracovalo na webinári a príprave niektorých častí
konferencie súvisiacich so štruktúrovaným dialógom ako súčasť akčného plánu k V. cyklu štruktúrovaného
dialógu počas slovenského predsedníctva. Na základe výsledkov národných konzultácií sa sformulujú
spoločné odporúčania počas predsedníctva na European Youth Conference v Košiciach, kde sa delegáti krajín
EU stretnú od 3.-6.10.2016. V tomto smere IUVENTA finančne nezabezpečovala žiadne aktivity.
Súčasťou štruktúrovaného dialógu sú aj konzultácie so strešnými organizáciami Kde dopadom je získanie
prehľadu vzhľadom na to, že IUVENTA organizovala tieto stretnutia za účelom mapovania aktuálnej situácie
v politike mládeže a zisťovania ich potrieb v rôznych témach a taktiež hľadania možností k spolupráci. Po
troch májových stretnutiach s Národným mládežníckym parlamentom, Združením mladých podnikateľov
Slovenska a Študentskou radou vysokých škôl sa v júli konalo stretnutie 26.7.2016 s Platformou
dobrovoľníckych centier a organizácií, 9.8.2016 so Stredoškolskou študentskou úniou Slovenska, 18.8.2016
s Asociáciou liniek pomoci a na konci augusta 23.8.2016 s Asociáciou krajských rád mládeže.
Zástupcovia organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže sú členmi Národnej pracovnej skupiny, ktorej
cieľom je plánovanie, realizácia a koordinácia štruktúrovaného dialógu. V priebehu sledovaného obdobia
sa uskutočnilo jedno stretnutie Národnej pracovnej skupiny, na ktorej boli prezentované výsledky a výstupy
Európskej konferencie mládeže a aktivity jednotlivých členov pracovnej skupiny. IUVENTA reprezentoval
v pracovnej skupine pracovník Odboru národnej spolupráce zodpovedný za implementáciu SK PRES 2016.
V sledovanom období IUVENTA neorganizovala žiadne konkrétne aktivity spojené s témou štruktúrovaného
dialógu.
Konzultácie s mládežou a štruktúrovaný dialóg
Stav plnenia
IUVENTA pripravila návrh Akčného plánu Koncepcie rozvoja práce s mládežou na roku 2016 – 2020 na roky
2016 – 2018. Návrh akčného plánu bol zaslaný Odboru mládeže na vyjadrenie a zároveň bol predstavený
návrh krokov k jeho participatívnemu pripomienkovaniu v rámci sektora a finálnemu prijatiu tak, aby bol celý
proces uzatvorený do 30.6.2016.
IUVENTA pripravila návrh Akčného plánu Koncepcie rozvoja práce s mládežou na roku 2016 – 2020 (ďalej len
ako „Akčný plán“) na roky 2016 – 2018. Návrh Akčného plánu bol zaslaný Odboru mládeže na vyjadrenie a
zároveň bol predstavený návrh krokov k jeho participatívnemu pripomienkovaniu v rámci sektora a finálnemu
prijatiu tak, aby bol celý proces uzatvorený do 30.6.2016. V súčasnosti sa čaká na finálne stanovisko zo strany
Odboru mládeže MŠVVaŠ SR k zaslanému Akčnému plánu a navrhovanému ďalšiemu postupu. V prípade
pozitívneho vyjadrenia je organizácia IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže pripravená zrealizovať stretnutie
k pripomienkovaniu Akčného plánu v čo najkratšej dobe.
IUVENTA pripravila druhý návrh Akčného plánu Koncepcie rozvoja práce s mládežou na roky 2016 – 2020
(ďalej len ako „Akčný plán“) na roky 2017 – 2018 na základe pripomienok zo strany Odboru mládeže MŠVVaŠ
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SR a poverenej generálnej riaditeľky organizácie IUVENTA, nakoľko prvý návrh Akčného plánu nebol
vyhovujúci. Nový návrh Akčného plánu bol zaslaný koncom augusta vedeniu organizácie IUVENTA. V
súčasnosti sa ešte zapracovávajú pripomienky vedenia, po sfinalizovaní dokumentu je organizácia IUVENTA
– Slovenský inštitút mládeže pripravená zrealizovať stretnutie s odbornou verejnosťou k pripomienkovaniu
Akčného plánu v čo najkratšej dobe. Akčný plán prispeje k lepšej implementácií Koncepcie rozvoja práce
s mládežou, a tým k rozvoju práce s mládežou v Slovenskej republike.
Prvý návrh akčného plánu bol revidovaný v septembri 2016 a bol postúpený na schválenie bývalému vedeniu
organizácie. Počas obdobia október – december 2016 nedošlo k jeho schváleniu.

4.3 ZAVÁDZANIE NOVÝCH TRENDOV V PRÁCI S MLÁDEŽOU.
Cieľom úlohy je zabezpečiť predpoklady pre zvyšovanie kvality života mladých ľudí formou prípravy nových
typov projektov a transferu poznatkov z oblasti politiky voči mládeži a práce s mládežou aj zo zahraničia.
Úloha prispeje k posilneniu kvality práce s mládežou a uznaniu prínosov neformálneho vzdelávania v práci
s mládežou, zároveň prispeje k väčšej inkluzívnosti práce s mládežou.


Pripraviť návrh nového národného projektu pre oblasť mládeže s cieľom zvyšovať kvalitu práce
s mládežou.
Stav plnenia
Plnenie úlohy je závislé od fungovania Monitorovacieho výboru, ktorého zasadnutie sa neuskutočnilo
od jesene 2015.
Od 1. júla 2016 bola vytvorená pracovná skupina, poverená revíziou projektového zámeru za cieľom
predložiť návrh národného projektu na jeseň 2016.
V sledovanom období sa dňa 15.7.2016 uskutočnila konzultácia na Oddelení implementácie OP
Ľudské zdroje MŠVVaŠ k pripravovanému projektovému zámeru „Viac než len skúsenosť“, ktorej
cieľom bolo predstaviť aktuálny stav projektového zámeru z hľadiska obsahu. Projektový zámer bol
pripomienkovaný a odporúčania vo forme všeobecných a konkrétnych pokynov k príprave zámerov
národných projektov boli organizácií Iuventa – Slovenský inštitút mládeže zaslané dňa 30.8.2016.
Zároveň bol dňa 13.9.2016 na Sekcii štrukturálnych fondov EÚ prekonzultovaný ďalší projektový
zámer z OP Ľudské zdroje, pod názvom „Výsledkovo orientované vzdelávanie mládeže na vysokých
školách“, ktorého prípravou bola Iuventa poverená kanceláriou ministra. V súčasnosti prebiehajú
ďalšie mailové konzultácie a došpecifikovávanie projektového zámeru.

Návrhy národných projektov, ktoré boli pripravené bývalým vedením nesúviseli s poslaním
organizácie a preto neboli akceptované zo strany MŠVVaŠ SR a Európskej komisie. V sledovanom
období nebol pripravovaný žiadny návrh na ďalší národný projekt.


Šíriť informácie o nových trendoch v práci s mládežou smerom ku kľúčovým hráčom v oblasti práce
s mládežou, zamestnávateľom a poskytovateľom formálneho vzdelávania.
Stav plnenia
V spolupráci s organizáciou EPIC sme pripravili dve podujatia s názvom Simulátor pracovných
pohovorov, ktorý pozostával zo školenia učiteľov a simulácií so študentmi. Jeden sa uskutočnil
v Banskej Bystrici, v kraji s najvyššou mierou nezamestnanosti mladých ľudí a druhý v Bratislave,
určený školám a študentom so zdravotným znevýhodnením.
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V spolupráci s externými lektormi sme pripravili školenie Inklúzia mladých ľudí so zdravotným
postihnutím do práce s mládežou. O školenie bol veľký záujem (takmer dvojnásobný počet
prihlásených ako bola jeho kapacita – 48nahlásených účastníkov) a školenie bolo účastníkmi
hodnotené veľmi pozitívne.
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v spolupráci s neziskovou organizáciou EPIC zorganizovali dve
školenia zamerané na prípravu mladých ľudí a najmä študentov SŠ končiacich ročníkov na prechod
zo školy na pracovný trh. V dňoch 4. až 5. apríla 2016 sa uskutočnilo vzdelávanie pod názvom
Simulátor pracovných pohovorov pre žiakov posledných ročníkov stredných škôl. Vzdelávanie bolo
primárne určené pre učiteľov a kariérnych poradcov na stredných školách, ale aj pre pracovníkov s
mládežou v Banskobystrickom kraji. Jeho cieľom bolo prispieť k zvýšeniu zamestnateľnosti mládeže
v kraji, ktorý je v súčasnosti jedným z tých s najvyššou mierou nezamestnanosti na Slovensku.
Účastníci dostali v priebehu prvého dňa vzdelávania aktuálne informácie z oblasti trhu práce (Martin
Menšík, Profesia.sk) a psychológie práce (Radoslav Blaho, katedra psychológie FFUK v Bratislave).
Druhý deň vzdelávania im bol predstavený vzdelávací program pre študentov posledných ročníkov
stredných škôl Simulátor pracovných pohovorov, ktorý sa zameriava na praktické informácie týkajúce
sa pracovného pohovoru, ako napríklad písanie CV a motivačného listu, typy pracovných pohovorov,
sebaprezentácia, biznis etiketa, LinkedIn.
V dňoch 26. - 27.4. 2016 sa uskutočnilo v Bratislave vzdelávanie určené pre pedagógov, pracovníkov
s mládežou a pracovníkov organizácií a inštitúcií pracujúcich so zdravotne znevýhodnenou mládežou.
Obsahom školenia boli poznatky z oblasti kariérneho poradenstva, ako zvládnuť pracovný pohovor,
identifikáciu vhodného pracovného miesta, komunikáciu s potenciálnym zamestnávateľom ako aj
predstavenie možností hľadania pracovného miesta s ohľadom na mládež so zdravotným
znevýhodnením. Súčasťou vzdelávania bola aj prezentácia spoločnosti v oblasti kariérneho
poradenstva DELL Bratislava.
IUVENTA v súčasnosti pripravuje vzdelávanie k príručke výchovy a vzdelávania detí k ľudským právam
KOMPASITO pre učiteľov základných škôl. Vzdelávanie by sa malo zrealizovať v priebehu novembra.
Školenie bude zamerané na predstavenie príručky výchovy a vzdelávania detí k ľudským právam.
Cieľová skupina si tak osvojí poznatky o ľudských právach a bude vedieť porozumieť súvisiacim
otázkam, získa zručnosti a spôsobilosti potrebné na obhajovanie ľudských práv. Dopadom
vzdelávania bude rozvoj názorov a postojov u detí a mládeže, ktoré rešpektujú rovnoprávnosť
a dôstojnosť.
V rámci šírenia informácií o nových trendoch v práci s mládežou plánuje organizácia v poslednom
štvrťroku 2016 realizovať „Seminár príkladov dobrej praxe“ za účelom prezentácie podporených
projektov v rámci grantového programu Programy pre mládež. Podujatia sa bude môcť zúčastniť
široká verejnosť, vrátane organizácií, ktoré boli v minulom období neúspešné alebo organizácií, ktoré
zvažujú podať projektový zámer v ďalšom období. Hlavným dopadom bude šíriť informácie o nových
trendoch v práci s mládežou smerom ku kľúčovým hráčom a tým zvyšovať kvalitu práce s mládežou.
Informácie o nových trendoch v práci s mládežou boli prezentované v rámci programu na
informačnom seminári pre žiadateľov o dotáciu k programom Hlas mladých a Služby mladým, ktorý
sa konal 29. 11. 2016. Prítomní zástupcovia rád mládeže, mládežníckych organizácií, dobrovoľníckych
centier a informačno-poradenských centier boli vyzvaní, aby tieto nové trendy v práci s mládežou
implementovali do svojich projektových žiadostí. Iné súvisiace aktivity neboli realizované.


Pripraviť aktivity smerujúce k uznávaniu práce s mládežou, vrátane ďalšieho rozvoja
kompetenčných profilov a ďalších úloh súvisiacich so zaradením nových zamestnaní v práci
s mládežou do Národnej sústavy povolaní.
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Stav plnenia
Táto úloha je naviazaná na Akčný plán Koncepcie rozvoja práce s mládežou a jednu z pracovných
skupín v rámci medzirezortnej pracovnej skupiny, ktorá zasadne v máji.
Táto úloha je čiastočne naviazaná na Akčný plán Koncepcie rozvoja práce s mládežou. V rámci
viacerých výstupov realizovaných pracovných stretnutí Medzirezortnej pracovnej skupiny, v téme
Vzdelávanie boli navrhnuté konkrétne aktivity v oblasti uznávania práce s mládežou a rovnako aj v
Národnej sústave povolaní.
V súčasnosti boli aktivity súvisiace so zaradením nových zamestnaní v práci s mládežou do Národnej
sústavy povolaní pozastavené, nakoľko v súčasnosti nie je perspektíva pre zamestnateľnosť takýchto
pracovníkov s mládežou. Súčasná legislatíva neumožňuje PsM zamestnať sa v CVČ (len pedagogický
pracovník).

Uznávanie neformálneho vzdelávania v práci s mládežou
Z hľadiska uznávania neformálneho vzdelávania v práci s mládežou sa v roku 2015 IUVENTA zamerala na
oblasť formálneho uznávania. Počas roka pripravovala podklady pre zaradenie profesie pracovníka s
mládežou do Národnej sústavy povolaní a Národnej sústavy kvalifikácií.
V rámci Národnej sústavy kvalifikácií bol vytvorený výkonový a hodnotiaci štandard. Vychádzalo sa z
pripravených povolaní a na základe dohody v sektorovej rade sa presadila kvalifikácia pracovník s mládežou.
Tá spájala povolanie metodika s priamym pracovníkom s mládežou – praktika. Obsah bol konzultovaný s
predstaviteľmi vysokoškolského prostredia a zástupcami z praxe. Do Národnej sústavy povolaní boli
presadené tri povolania: lektor v práci s mládežou, metodik práce s mládežou a pracovník s mládežou.



Revidovať aktuálny stav v oblasti poskytovania informačných a poradenských služieb voči mládeži
a navrhnúť možné strategické smery jej podpory a rozvoja.
Stav plnenia
V roku 2016 prebehlo stretnutie so zástupcami ZIPCEM – prvotné mapovanie stavu, aktuálne sa
pripravuje metodika analýza, ktorá bude pozostávať z návštev a rozhovorov s jednotlivými ICM
a ďalšími relevantnými organizáciami, mladými ľuďmi ako aj štúdia zahraničných zdrojov.
Dňa 30.3.2016 sa uskutočnilo prvé pracovné stretnutie so zástupcami ZIPCEM – za účelom mapovanie
stavu, spolupráce s jednotlivými ICM a aktuálne pripravovanými aktivitami organizácie. Obsahom
stretnutia bolo aj zhodnotenie aktuálnych činností na projekte Hovorme viac. Zo stretnutia vyplynuli
výstupy podstatné pre ďalšie činnosti v rámci nastavenia spolupráce so ZIPCEM a pripravovanej
analýzy informačno-poradenských služieb. Dňa 29.6.2016 sa uskutočnilo pracovné v ICM Banská
Bystrica, ktorého obsahom bola analýza jednotlivých informačných a poradenských činností centra,
zisťovanie v oblasti mapovania potrieb cieľových skupín, plánované aktivity v kraji a nadviazané
partnerstvá a spolupráca. V rámci revízie aktuálneho stavu v oblasti poskytovania informačných
a poradenských sa plánujú naďalej pracovné stretnutia v jednotlivých ICM, z ktorých závery budú
spracované v analýze.
Dňa 27.7.2016 sa uskutočnilo pracovné stretnutie so zástupcami ZIPCEM-u a vybraných ICM-iek (ICM
Púchov, ICM Martin, ICM Prievidza, ICM Topoľčany, ICM Bánovce nad Bebravou), za účelom
prezentácie aktuálnych činností a úloh jednotlivých organizácií v rámci poskytovania informačno –
poradenských služieb.
Jednotlivé ICM-ká prezentovali svoje aktuálne projekty, činnosti a služby, ktoré poskytujú svojim
cieľovým skupinám a definovali možnosti pre spoluprácu s organizáciou Iuventa. Všetky prítomné
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organizácie boli vyzvané k tomu, aby o svojich činnostiach informovali Iuventu, ktorá im poskytne
mediálny priestor (webová stránka, Facebook) pre propagáciu ich činností. Súčasťou stretnutia bol aj
monitoring vzdelávacieho programu organizácie ZIPCEM. Výstupom a dopadom realizovaného
stretnutia boli závery zúčastnených strán smerujúcich k úprave výzvy Služby v rámci Programov pre
mládež. Prítomné ICM-ká odporúčali aby bol obsah programu Služby nastavený tak, aby organizácie
nemuseli nadväzovať v projektoch vždy nové partnerstvá s inými organizáciami. Uvedené by mohlo
pomôcť pri zefektívňovaní spolupráce v už začatých aktivitách z minulých projektov, upevneniu
existujúcej spolupráce a nastavení spoločných projektov a aktivít. Iuventa – Slovenský inštitút
mládeže vymedzí obsah pripravovanej výzvy Služby aj o nové oblasti - kariérneho poradenstva,
mobily a dobrovoľníctva
V rámci plnenia úlohy revízie poskytovania informačno-poradenských služieb sa druhé kolo
osobného stretnutia ICM a organizácie Iuventa – Slovenský inštitút mládeže neuskutočnilo z dôvodu
nevyhovujúcich termínoch pre obe strany. Ako náhradné riešenie bol spracovaný dotazník pre všetky
ICM –ká, rovnako aj pre organizáciu ZIPCEM, ktorého cieľom bolo oslovené organizácie žiadať
o odpovede na otázky týkajúce sa ich činností pre rok 2016. Jednotlivé otázky sa zameriavali na:
 definovanie druhu činnosti a aktivít, ktoré v rámci mládežníckej politiky jednotlivé ICM poskytujú
a prepojenie týchto činností na témy strategických dokumentov pre oblasť politiky mládeže,
 definovanie metód, spôsobov ako ICM zisťujú jednotlivé potreby mladých, vyhodnocujú tieto
zistenia a odpovedajú na ne realizáciou svojich činností,
 vymenovať jednotlivé projekty, ktoré realizovali v roku 2016, cieľovú skupiny, výstupy a dopad
týchto projektov,
 spôsoby propagácie,
 spôsoby financovania svojich aktivít,
 menovanie partnerských štruktúr na úrovni kraja,
 hlavné úlohy pre rok 2017.
Všetky dotazníky sú archivované v kancelárií ONS. Sú pomocným nástrojom pri príprave
ďalších aktivít organizácie IUVENTA, hlavne v oblasti prípravy výzvy jednotlivých Programov
pre mládež. Zároveň budú využité pri príprave hodnotiacej správy o Programoch pre mládež na roky
2014 – 2020 v ich polovici.


Realizovať odborné a vzdelávacie podujatia (aj s medzinárodnou účasťou) v oblasti práce
s mládežou a prípravy pracovníkov s mládežou (aj v spolupráci s univerzitami a vysokými školami),
ktoré prispejú k zvyšovaniu kvality práce s mládežou a zavádzaniu nových trendov v práci
s mládežou.
Stav plnenia
Hlavná aktivita tejto úlohy je plánovaná na jeseň (seminár o príprave pracovníkov s mládežou na
úrovni univerzít na Slovensku a v zahraničí).
V marci sme poskytli podporu Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity, ktorá v našich priestoroch
zorganizovala fokusovú skupinu so zástupcami mládežníckych organizácií o tom, akým spôsobom vo
svojej práci uplatňujú inkluzívny prístup a aké podporné nástroje by potrebovali, ktoré by pomohli
väčšej inkluzívnosti v ich práci a činnosti.

Dňa 23.6.2016 Iuventa – Slovenský inštitút mládeže v spolupráci s Národnou agentúrou ERASMUS+
Mládež v Akcii a organizáciou YMCA zrealizovali medzinárodný workshop KAMBEK. Hlavným
obsahom podujatia bola prednáška na tému „Práca s mládežou v Spojenom kráľovstve“, ktorú viedol
profesor Brian Belton, George Williams College z Londýna. Súčasťou prednášky bola aj odborná
diskusia na tému príprava pracovníkov s mládežou, sociálnych pedagógov a pracovníkov v zahraničí
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na univerzitách. Obsahom seminára bola taktiež prezentácia príkladov úspešných projektov
programu ERASMUS+, workshopov tematicky zameraných na inklúziu a preventívnych opatreniam
voči radikalizmu. Na podujatie boli prizvaní odborní zamestnanci univerzít na Slovensku. Za danú
úlohu niesol zodpovednosť v s sledovanom období Mgr. Peter Lenčo, PhD.
Iuventa – Slovenský inštitút mládeže pravidelne informuje svojich partnerov z univerzitného
prostredia, ktorí sa venujú výskumom a potrebám v oblasti práce s mládežou o možnostiach zapojiť
sa do medzinárodných aktivít, najmä o možnostiach a informáciách EKCYP. Zabezpečuje sa tým
prepojenosť medzi tvorcami politík a ľuďmi z praxe a zároveň sa zvyšuje vzájomná informovanosť.
V sledovanom období sa realizovali školiace aktivity TCA pod názvom ATOQ, ktorých obsah je bližšie
rozpísaný v bode e) Úlohy v oblasti medzinárodnej spolupráce.


Vytvárať podporné nástroje (napr. katalóg realizátorov práce s mládežou a možností pre
neformálne vzdelávanie a voľný čas – aj v interaktívnej internetovej podobe) pre väčšie
sprístupnenie práce s mládežou deťom a mladým ľuďom a zároveň tak prispievať k väčšiemu
rozpoznaniu a uznaniu prínosu práce s mládežou rodičmi a spoločnosťou.
Stav plnenia
Aktuálne sa pripravuje zadanie pre vytvorenie internetového portálu, prezentácia pre organizácie,
ktoré by sa mali zapojiť do projektu ako aj databáza kontaktov pre oslovenie. Uskutočnili sme
pracovnú cestu do Českej rady detí a mládeže s cieľom odovzdania know-how z projektu
www.kamchodit.cz.
V dňoch 28.4. – 29.4.sa uskutočnila služobná cesta v organizácií Česká rada detí a mládeže s cieľom
odovzdania know-how z projektu www.kamchodit.cz. Na základe spracovaných výstupov sme začali
nastavovať spôsoby vytvorenia webového portálu s odborom IKT a Komunikačným odborom.
Aktuálne sa stále pripravuje zadanie pre vytvorenie internetového portálu vzhľadom na nové
skutočnosti, ktoré vyvstali pri rozsahu tohto projektu. Vytvorila sa elektronická prezentácia pre
organizácie, ktoré by sa mali zapojiť do projektu. Pripravila sa predbežná databáza kontaktov pre
oslovenie účasti na interaktívnej mape a tiež databáza organizácií, ktoré by mohli byť focusovou
skupinou pre lepšie rozpracovanie projektu a hľadanie potrieb nielen mladých ľudí, ale aj jednotlivých
organizácií, ktoré by boli súčasťou portálu a venujú sa práci s mladými ľuďmi. Vzhľadom na iný pôvod
a históriu projektu sa uvažuje o medzi krokoch, ktoré by zabezpečili spoločné stretnutia všetkých
organizácií na spoločnom projekte propagačného charakteru (festival), kde by mali organizácie
príležitosť prezentovať svoje aktivity. Tento projekt je však vo fáze konzultácií. Po propagovaní
databázy voľnočasových aktivít vo forme interaktívnej mapy na konzultáciách s organizáciami a na
medzirezortnej pracovnej skupine sme dospeli k možnostiam spolupráce a rozšírení interaktívnej
mapy na aktívnu mapu s už existujúcimi databázami organizácií. Tu je však potrebné kvalitatívne
vyššie technické zabezpečenie, čo taktiež v momentálnom stave presahuje rozpočet úlohy. Je
potrebné zhodnotiť do akej miery sa daná úloha bude plniť v ďalšom období.
o konzultáciách focusovej skupiny sa zistilo, že kvalitné a vyššie technické zabezpečenie nie je možné
pri súčasných finančných možnostiach zabezpečiť a taktiež sa rozšírilo tvorenie jednotlivých
interaktívnych máp medzi strešnými organizáciami. Z týchto a ďalších vyplývajúcich dôvodov sa
projekt katalógu a databázy voľnočasových aktivít ku dňu 19.7.2016 pozastavil so súhlasom riaditeľky
Odboru mládeže a poverenej generálnej riaditeľky Iuventy.
Ako je uvedené v odpočte za tretí štvrťrok, po konzultáciách focusovej skupiny sa zistilo, že kvalitné
a vyššie technické zabezpečenie nie je možné pri súčasných finančných možnostiach zabezpečiť
a taktiež sa rozšírilo tvorenie jednotlivých interaktívnych máp medzi strešnými organizáciami.
Z týchto a ďalších vyplývajúcich dôvodov sa projekt katalógu a databázy voľnočasových aktivít ešte
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ku dňu 19.7.2016 pozastavil so súhlasom riaditeľky Odboru mládeže a poverenej generálnej
riaditeľky IUVENTY.


Realizovať aktivity pre posilnenie práce s mládežou v oblastiach, ktoré reflektujú aktuálne
spoločenské výzvy spojené s migračnou vlnou, teroristickými útokmi, životom v multikultúrnom
prostredí, rešpektovaním ľudských práv a dôstojnosti (aj v on-line priestore) v súlade s Parížskou
deklaráciou a ďalšími dokumentmi na národnej, európskej a medzinárodnej úrovni reagujúcimi na
uvedené skutočnosti (napr. školenia, semináre, workshopy a pod.).
Stav plnenia
V tejto súvislosti pripravujeme v júni 2016 odborno-metodickú konferenciu so zahraničnou účasťou
"O extrémizme bez extrémov". Na základe jej výstupov pripravíme ďalšie následné podujatia.
V dňoch 16. a 17. júna 2016 sa v Bratislave konala odborná konferencia O extrémizme bez extrémov.
Hlavná prednášku viedol nemecký psychológ a svetový expert na násilný extrémizmus a metódy
prevencie a deradikalizácie, Harald Weilnböck z Berlína. Konferencie sa zúčastnili odborníci na tému
extrémizmu a radikalizácie zo Slovenska i zahraničia, pracovníci s mládežou, pedagógovia
a zástupcovia miestnych politík, ktorým bol vytvorený priestor v rámci odborných diskusií a
workshopov. Témy workshopov boli zamerané na sociálnu súdržnosť a prevenciu proti extrémizmu,
predstaveniu príručiek Kompas a Kompasík, prezentácií príkladov dobre praxe z domáceho
a zahraničného prostredia, dôležitosti občianskeho vzdelávania. Za danú úlohu niesol zodpovednosť
v s sledovanom období Mgr. Peter Lenčo, PhD
IUVENTA v súčasnosti pripravuje vzdelávanie k príručke výchovy a vzdelávania detí k ľudským
právam KOMPASITO pre učiteľov základných škôl. Vzdelávanie by sa malo zrealizovať v priebehu
novembra. Školenie bude zamerané na predstavenie príručky výchovy a vzdelávania detí k ľudským
právam. Cieľová skupina si tak osvojí poznatky o ľudských právach a bude vedieť porozumieť
súvisiacim otázkam, získa zručnosti a spôsobilosti potrebné na obhajovanie ľudských práv. Dopadom
vzdelávania bude rozvoj názorov a postojov u detí a mládeže, ktoré rešpektujú rovnoprávnosť
a dôstojnosť.



Zabezpečiť sledovanie napĺňania dopadových ukazovateľov národných projektov realizovaných
v programovacom období 2007 – 2013 a realizovať aktivity vyplývajúce so záväzku trvalej
udržateľnosti projektov, ktoré zároveň vedú k napĺňaniu dopadových ukazovateľov.
Stav plnenia
Bol pripravený systém a plán sledovania dopadových indikátorov NP KomPrax a Praktik. Boli oslovení
externí tvorcovia programov, ktoré boli v rámci národných projektov akreditované pod organizáciou
Iuventa a bola im ponúknutá možnosť akreditovať tieto programy pod osobnou garanciou resp. pod
garanciou organizácií, v ktorých pôsobia (zaznamenali sme záujem troch organizácií). Taktiež boli
oslovení účastníci aktivít realizovaných počas trvania národných projektov a povzbudení k tomu, aby
využívali produkty a výstupy projektov (najmä výskumy, metodické materiály a videometodiky).
Zároveň sme ponúkli možnosť absolventom vzdelávania vytlačiť si certifikáty. V online priestore bola
nastavená analytika, aby sme vedeli sledovať a kvantitatívne vyhodnotiť vymenované výstupy a
produkty národných projektov. Taktiež sme zorganizovali dve školenia, ktoré sú aplikáciou výsledkov
národných projektov (inklúzia mládeže so zdravotným postihnutím, novovynárajúce sa potreby detí
a mladých ľudí).
Ukončenie realizácie projektu zahŕňa ukončenie realizácie aktivít projektu, ako aj ukončenie
finančnej realizácie projektu. NP „KomPrax – Kompetencie pre prax“ (kód projektu 26120130011) bol
oficiálne ukončený dňom 26.2.2016. NP „PRAKTIK – Praktické zručnosti cez neformálne vzdelávanie
v práci s mládežou“ (kód projektu 26120130021) bol oficiálne ukončený dňom
17

08.04.2016. Pripravený systém a plán sledovania dopadových indikátorov NP KomPrax a Praktik za
účelom sledovania napĺňania ukazovateľov je nastavený na báze polnočného vyhodnocovania. Boli
oslovení externí tvorcovia programov oboch projektov, ktoré boli v rámci národných projektov
akreditované pod organizáciou Iuventa a bola im ponúknutá možnosť akreditovať tieto programy
pod osobnou garanciou resp. pod garanciou organizácií, v ktorých pôsobia (záujem organizácií sa
z počtu). Taktiež boli oslovení účastníci aktivít oboch projektov realizovaných počas trvania
národných projektov a povzbudení k tomu, aby využívali produkty a výstupy projektov (najmä
výskumy, metodické materiály a videometodiky, vydanie certifikátu o absolvovaní vzdelávania na
vyžiadanie účastníka). V online priestore bola nastavená analytika, aby sme vedeli sledovať a
kvantitatívne vyhodnotiť vymenované výstupy a produkty národných projektov.
Udržateľnosť NP Praktik k 30.4.2016
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Ukončenie realizácie projektu zahŕňa ukončenie realizácie aktivít projektu, ako aj ukončenie finančnej
realizácie projektu. NP „KomPrax – Kompetencie pre prax“ (kód projektu 26120130011) bol oficiálne
ukončený dňom 26.2.2016.
Výstupom bude oficiálna hodnotiaca správa o napĺňaní NP Komprax sa bude spracovaná k termínu 26.2.2017.
NP „PRAKTIK – Praktické zručnosti cez neformálne vzdelávanie v práci s mládežou“ (kód projektu
26120130021) bol oficiálne ukončený dňom 08.04.2016. Oficiálna hodnotiaca správa o napĺňaní NP Komprax
sa bude spracovaná k termínu 8.4.2017 Vytvorený systém na sledovanie napĺňania ukazovateľov oboch
projektov je nastavený na báze polnočného vyhodnocovania prostredníctvom systému Google Analytics.
Dáta, ktoré sa zberajú prostredníctvom tohto systému (počet návštevníkov web stránky NP Komprax a NP
Praktik, kde sú zverejnené výstupy oboch projektov) sa archivujú a budú zapracované do hodnotiacich správ
oboch projektov. V sledovanom období boli oslovení nielen externí tvorcovia programov oboch projektov,
ale aj partnerské organizácie k aktívnemu využívaniu výstupoch oboch projektov (akreditované vzdelávacie
programy, publikácie, metodické materiály). Taktiež boli oslovení účastníci aktivít oboch projektov
realizovaných počas trvania národných projektov a povzbudení k tomu, aby využívali produkty a výstupy
projektov (najmä výskumy, metodické materiály a videometodiky, vydanie certifikátu o absolvovaní
vzdelávania na vyžiadanie účastníka). V online priestore bola nastavená analytika, aby sme vedeli sledovať a
kvantitatívne vyhodnotiť vymenované výstupy a produkty národných projektov.
Vytvorený systém na sledovanie napĺňania ukazovateľov oboch projektov je nastavený na báze polnočného
vyhodnocovania prostredníctvom systému Google Analytics. Dáta, ktoré sa zbierajú prostredníctvom tohto
systému (počet návštevníkov web stránky NP Komprax a NP Praktik, kde sú zverejnené výstupy oboch
projektov) sa archivujú a budú zapracované do hodnotiacich správ oboch projektov. V sledovanom období
boli oslovení nielen externí tvorcovia programov oboch projektov, ale aj partnerské organizácie k aktívnemu
využívaniu výstupoch oboch projektov (akreditované vzdelávacie programy, publikácie, metodické
materiály).


Spolupracovať so samosprávami pri príprave nového modelu starostlivosti o deti a mládež na
miestnej a regionálnej úrovni.

Stav plnenia
V spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska pripravujeme dvojfázové školenie pre koordinátorov práce s
mládežou a mládežníckej politiky na úrovni samospráv (jún - jeseň).
Zástupca organizácie IUVENTA bol členom pracovnej skupiny na prehodnotenie systému starostlivosti o deti
a mládež na úrovni samospráv, ktorá pôsobila pod p. štátnou tajomníčkou Kanovskou. Taktiež bol členom
odbornej komisie pre udelenie ocenenia Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom (hlavný organizátor
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Nadácia pre deti Slovenska, v spolupráci s Komunálnou poisťovňou a ZMOS), ktoré bude vyhlásené na
najbližšom Sneme ZMOS. 27. – 29.6. 2016 sa uskutočnilo vo Zvolene školenie Komunity priateľské deťom
určené primárne pre koordinátorov práce s mládežou a mládežníckej politiky na úrovni samospráv v
spolupráci s Nadáciou detí Slovenska. Za danú úlohu niesol zodpovednosť v s sledovanom období Mgr. Peter
Lenčo, PhD.

V termíne 26.-29.9.2016 sa zrealizovala študijná návšteva v rámci bilaterálnej dohody medzi Slovenskou a
Srbskou republikou podľa schváleného Akčného plánu na rok 2016. Študijnej návštevy sa zúčastnil zástupca
IUVENTY (p. M. Štofová), zástupca CVČ v Košiciach (p. D. Drimáková), zástupca Rady mládeže Prešovského
kraja (p. Marianna Potanovičová) a dvaja koordinátori práce s mládežou na miestnej úrovni (p. Darina
Diošiová za mesto Sliač a p. D. Švecová za mesto Žiar nad Hronom). Počas študijnej návštevy sa účastníci
zúčastnili konferencie „Network for youth“ navštívili Ministerstvo mládeže a športu Srbskej republiky, Youth
office Palilua v Belehrade, Youth office v Loznica a Youth office v Stara Pazova. Študijná návšteva bola
zameraná na výmenu skúseností v oblasti mládežníckej politiky na lokálnej úrovni. Očakávaný prínos
študijnej návštevy je v podpore bilatelárnej spolupráce a výmene skúseností v oblasti rozvoja mládežníckej
politiky na miestnej úrovni, v nadviazaní aktívnej spolupráce medzi Srbskou a Slovenskou republikou na
miestnej úrovni v oblasti práce s mládežou, pri uplatňovaní získaných poznatkov v oblasti mládežníckej
politiky a práce s mládežou pri príprave strategických dokumentov mládežníckej politiky.

4.4 ZABEZPEČENIE ÚLOH VYPLÝVAJÚCICH Z AKREDITÁCIE ŠPECIALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ V PRÁCI S
MLÁDEŽOU A Z ČINNOSTI AKREDITAČNEJ KOMISIE
Akreditačná komisia pre špecializované činnosti v práci s mládežou (ďalej len „akreditačná komisia“) pracuje
ako poradný orgán Ministerstva školstva, vedy, výskumu športu SR 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 je
sekretariátom akreditačnej komisie. Jeho činnosť zabezpečoval Odbor národnej spolupráce prostredníctvom
tajomníka akreditačnej komisie.
Aj počas roka 2016 IUVENTA zabezpečovala:
a) propagačné aktivity a informácie o význame akreditácie činností v práci s mládežou vzhľadom na
zabezpečenie uznávania výsledkov neformálneho vzdelávania v práci s mládežou,
b) telefonické, elektronické i osobné konzultácie týkajúce sa:
a. formálnych náležitostí spojených s predkladaním žiadosti o akreditáciu,
b. obsahu žiadosti (nastavenia vzdelávacích programov, cieľov, cieľových skupín a pod.),
c. formálnych náležitostí spojených s udelením akreditácie,
d. náležitostí spojené s realizáciou akreditovaného vzdelávania,
c) prijímanie žiadostí o akreditáciu v elektronickej aj písomnej forme v 4 predkladacích termínoch
(15.1.2016, 15.4.2016, 15.7.2016, 15.10.2016) a ich formálnu kontrolu,
d) komunikáciu so žiadateľmi o akreditáciu,
e) vypracovanie 2 odborných posudkov ku každej predloženej žiadosti o akreditáciu členmi komisie,
f) prípravu, facilitáciu 4 zasadnutí akreditačnej komisie (9.3.2016, 8.6.2016, 7.9.2016 a 9.11.2016)
a spracovanie výstupov z nich,
g) zverejňovanie a priebežné aktualizovanie všetkých potrebných informácií pre záujemcov o
akreditáciu vzdelávacích programov na internetových stránkach www.minedu.sk a www.iuventa.sk:
a. zoznam akreditovaných programov,
b. informačné a metodické materiály, ktoré súvisia s procesom akreditácie (informácie k
predkladaniu žiadostí o akreditáciu, odporúčania na tvorbu obsahu vzdelávacích programov,
vzor formuláru žiadosti o akreditáciu vzdelávacieho zariadenia,
c. povinnosti vzdelávacej inštitúcie,
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h) monitoring realizácie akreditovaných vzdelávacích vzdelávaní a dodržiavania podmienok akreditácie,
i) archiváciu dokumentov súvisiacich s činnosťou Akreditačnej komisie, ako aj s jednotlivými
vzdelávacími programami.
Prehľad hodnotenia podaných žiadostí o akreditáciu za rok 2016:

Rok

2016

Počet
Predkladacie podaných a
kolo
hodnotených
žiadostí
R1
R2
R3
R4

2
6
3
8

19

Počet
odmietnutých
akreditácií
0
2
0
0

2

Počet
udelených
akreditácií
s podmienkou
2
4
1
4

11

Počet
udelených
akreditácií
(bez podm.)
0
0
2
4

6

Celkový počet
akreditovaných
programov
2
4
3
8

17

4.5 ZABEZPEČENIE ÚLOH V OBLASTI MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE
IUVENTA zabezpečovala podľa potreby účasť svojich pracovníkov a expertov na podujatiach spojených s
predsedníctvom Slovenskej republiky v Rade EÚ. Okrem toho sa pracovníci a zástupcovia organizácie
IUVENTA zúčastnili rozličných zahraničných podujatí, napr. Európsky konvent o práci s mládežou v Belgicku a
Dialóg o mládežníckej politike v Nemecku (podujatie organizoval IJAB pre národné inštitúty mládeže s cieľom
posilniť spoluprácu podobných inštitúcií). Okrem účasti na podujatiach v zahraničí sa v rámci medzinárodnej
spolupráce IUVENTA podieľala na zabezpečení podujatia v rámci predsedníctva Slovenskej republiky vo V4
(konferencia s podpísaním memoranda o spolupráci).
Cieľom úlohy je rozvíjať partnerstvá s podobnými inštitúciami v iných krajinách a v rámci partnerských sietí
a to v oblastiach činnosti organizácie IUVENTA. V predmetnom štvrťroku nebola organizovaná žiadna aktivita,
ktorá by sledovala tento cieľ.


Zabezpečiť účasť expertov v tematických pracovných skupinách Európskej komisie a Rady Európy
(napr. zastúpenie v znalostnom centre pre mládežnícku politiku, prípravné práce a stretnutia
počas predsedníctva SR v Rade EÚ a i.).

Stav plnenia
Zamestnanec organizácie IUVENTA je členom znalostného centra pre mládežnícku politiku, priebežne
komunikuje s jeho koordinátorkou a vypracováva požadované materiály, konkrétne: prehľad univerzitných
programov a univerzít pripravujúcich pracovníkov s mládežou, dotazník o organizácii a obsahu vyučovania
občianskej výchovy, dotazník o prístupe a programoch reagujúcich na utečencov a sociálnu inklúziu v oblasti
mládeže.
Zamestnanec organizácie IUVENTA je členom Európskeho riadiaceho výboru pre štruktúrovaný dialóg,
ktorého zasadnutí sa zúčastňuje. Okrem aktívneho zapájania sa do činnosti riadiaceho výboru bol členom tzv.
drafting committee počas Európskej konferencie mládeže v Amsterdame, ktorej úlohou bolo spracovať
výstupy z workshopov a pripraviť tzv. background paper a otázky na konzultovanie v rámci ŠD v celej EÚ.
Zamestnanec organizácie IUVENTA bol členom Európskeho riadiaceho výboru pre štruktúrovaný dialóg,
ktorého zasadnutí sa zúčastňoval. Za danú úlohu niesol zodpovednosť v s sledovanom období Mgr. Peter
Lenčo, PhD. Odchodom zamestnanca z pracovného pomeru s organizáciou IUVENTA stratil mandát ako
člen oboch tematických medzinárodných pracovných skupín a bude treba ho nahradiť.
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Zabezpečenie vhodných expertov v tematických pracovných skupinách komisie a Rady Európy bola
dohodnutá na stretnutí v organizácii Iuventa – Slovenský inštitút mládeže, ktoré sa uskutočnilo dňa
22.7.2016. Stretnutia sa zúčastnilo vedenie organizácie Iuventa, zástupcovia Odboru mládeže a vybraní
riaditelia a zamestnanci príslušných odborov Iuventy – Odbor národnej spolupráce a Odbor medzinárodnej
spolupráce. Výstupom stretnutia bolo definovanie si úloh pre ďalšie obdobie nasledovne: Odbor mládeže
zabezpečí nomináciu za p. P. Lenča, ktorý ukončil pracovný pomer k 30.6.2016. Odbor zabezpečí zástupcu
v rámci možnosti prepojenia s agendou Wiki tool, ktorú zabezpečuje Asociácia CVČ.
Mandát v Riadiacom výbore pre Štruktúrovaný dialóg p. P. Lenčovi prevzal p. Tibor Škrabský. V sledovanom
období sa neuskutočnilo žiadne stretnutie expertnej skupiny.
V sledovanom období IUVENTA nevysiala žiadnych expertov na špecializované expertné pracovné skupiny.
Zástupca odboru národnej spolupráce plnil svoje úlohy spojené s Predsedníctvom SR v Rade EÚ, t. j.
predsedal Pracovným skupinám pre mládež pri Rade EÚ a zastupoval IUVENTU v Európskom riadiacom
výbore pre štruktúrovaný dialóg s mládežou.


Zabezpečiť aktivity rozvíjajúce bilaterálne a multilaterálne vzťahy a participovať na
medzinárodných projektoch v oblasti politiky mládeže, práce s mládežou, informáciách o mládeži
a výskumu mládeže.

Stav plnenia
IUVENTA bola prizvaná do niekoľkých projektov v rámci medzinárodných zdrojov: program Erasmus+,
fond pre Dunajský región, pre ktoré pripravila podklady a dokumenty potvrdzujúce partnerstvo.
Projekt v rámci programu Erasmus+ pod vedením francúzskej organizácie nakoniec nebol podaný,
projekt z z fondov Dunajského regiónu pod vedením Rakúskej NA Erasmus+ nebol posunutý do
druhého kola rozhodovania, projekt v rámci programu Erasmus+ pod vedením Srbska je v
hodnotiacom procese.

V rámci bilaterárnej spolupráce organizuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v kooperácií
s Asocijacia Radi (Srbsko) study visit, zameranej na získavanie príkladov spolupráce medzi
samosprávami a mládežníckymi organizáciami na lokálnej úrovni v praxi . Študijná návšteva by sa mala
realizovať s vybranými zástupcami CVČ na Slovensku v septembri.
V rámci spolupráce s organizáciou NAPOR komunikujeme so zástupcami organizácie za účelom
definovania si termínu pre spoločné stretnutie. Úloha bola zadelená p. Škrabskému, ktorý sa tejto
úlohe bude venovať po uzavretí všetkých činností v rámci aktuálnej agendy SK PRES. Pracovné
stretnutie sa uskutoční na konci roka 2016 a po finalizácií výstupov SK PRES sa začnú prípravy k
realizácií stretnutia s organizáciou NAPOR. Dopadom stretnutia bude príklad dobrej praxe za
účelom implementácie vybraných opatrení v oblasti zvyšovania kvality v oblasti práce s mládežou
s dôrazom na pracovníkov s mládežou.
Prebehla komunikácia ohľadom realizácie stretnutia expertov so srbskou organizáciou NAPOR
vyplývajúce z Akčného plánu bilaterálnej spolupráce so Srbskou republikou v oblasti mládeže na rok
2016. Aktivita sa uskutoční po dohode oboch strán v roku 2017.
V termíne 26.-29.9.2016 sa zrealizovala študijná návšteva v rámci bilaterálnej dohody medzi
Slovenskou a Srbskou republikou podľa schváleného Akčného plánu na rok 2016. Študijnej návštevy
sa zúčastnil zástupca IUVENTY (p. M. Štofová), zástupca CVČ v Košiciach (p. D. Drimáková), zástupca
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Rady mládeže Prešovského kraja (p. Marianna Potanovičová) a dvaja koordinátori práce s mládežou
na miestnej úrovni (p. Darina Diošiová za mesto Sliač a p. D. Švecová za mesto Žiar nad Hronom).
Počas študijnej návštevy sa účastníci zúčastnili konferencie „Network for youth“ navštívili
Ministerstvo mládeže a športu Srbskej republiky, Youth office Palilua v Belehrade, Youth office
v Loznica a Youth office v Stara Pazova. Študijná návšteva bola zameraná na výmenu skúseností v
oblasti mládežníckej politiky na lokálnej úrovni. Očakávaný prínos študijnej návštevy je v podpore
bilatelárnej spolupráce a výmene skúseností v oblasti rozvoja mládežníckej politiky na miestnej
úrovni, v nadviazaní aktívnej spolupráce medzi Srbskou a Slovenskou republikou na miestnej úrovni
v oblasti práce s mládežou, pri uplatňovaní získaných poznatkov v oblasti mládežníckej politiky a
práce s mládežou pri príprave strategických dokumentov mládežníckej politiky.


Zabezpečiť hodnotenie programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu v polovici jeho trvania.

Stav plnenia
IUVENTA zabezpečila hodnotenie programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu v polovici jeho trvania.
Zabezpečila hodnotiteľov (Norbert Maur, Ondrej Gallo), konzultovala metodiku hodnotenia, poskytla
dokumenty, zúčastnila sa stretnutí s hlavným koordinátorom hodnotenia Erasmus+ doc. Vantuchom.
Aktuálne sa pripravujú rozhovory s jednotlivými cieľovými skupinami.
IUVENTA zabezpečila hodnotenie programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu v polovici jeho trvania.
Zabezpečila hodnotiteľov (Norbert Maur, Ondrej Gallo), konzultovala nastavenie metodiky hodnotenia,
poskytla dokumenty, zúčastnila sa stretnutí s hlavným koordinátorom hodnotenia Erasmus+ doc.
Vantuchom. Podľa vyjadrenia doc. Vantucha si hodnotitelia plnia svoje povinnosti podľa harmonogramu.
V sledovanom období sa spracoval návrh otázok k plánovaným štruktúrovaným rozhovorom s cieľovými
skupinami projektu a realizovalo sa pracovné stretnutie s vedením NA+, organizáciu IUVENTA v tom čase
zastupovala p. Ing. Jana Ohrablová. V období leta 2016 sa plánujú realizovať focusové skupiny. Do konca
novembra 2016 je naplánovaná prvá verzia hodnotiacej správy. Za danú úlohu niesol zodpovednosť
v s sledovanom období Mgr. Peter Lenčo, PhD.
Dňa 14.9.2016 sa uskutočnilo v organizácii Iuventa – Slovenský inštitút mládeže stretnutie zástupcov
Odboru národnej spolupráce s p. Gallom. Pracovné stretnutie bolo zorganizované za účelom definovania
jednotlivých úloh pri spracovaní záverečnej správy k napĺňaniu programu Erasmus+ vrátane zvolených
termínov pre externého hodnotiteľa p. Galla a jeho požiadavkách na doplnenie podkladov zo strany
organizácie Iuventa – Slovenský inštitút mládeže – zabezpečenie kontaktov na osoby, s ktorými sa budú
realizovať štruktúrované rozhovory, zabezpečiť kontakty na hodnotiteľov programu, zabezpečiť
kontakty na zamestnancov NA MvA, zabezpečiť zaslanie dokumentu Yearly report za rok 2015 a príkladov
dobrej praxe podporených projektov rámci jednotlivých oblastí každej Kľúčovej akcie. Pán Gallo
informoval prítomných o aktuálnom stave rozpracovanej záverečnej správy, jej obsahu a spolupráci s p.
prof. Vantuchom. Následne zaslal materiály v pracovných verziách: mládežnícka politika, východisko
správy, harmongoram úloh. Prítomní sa na stretnutí dohodli na vzájomnej spolupráci a dodržiavaniu
vopred stanovených termínoch.
Návrh časti správy o hodnotení programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu v polovici jeho trvania
bol dodaný odboru národnej spolupráce a hlavnému koordinátorovi zodpovednému za vypracovanie
komplexnej správy. V súčasnosti by mala prebiehať konzultačná časť so zástupcami NA a ministerstva.
Úloha trvá do 30. 6. 2017. Úlohou bol predchádzajúcim vedením poverený externý spolupracovník.

Monitorovacia návšteva zástupcov Generálneho riaditeľstva Vzdelávanie a kultúra EK týkajúca sa
implementácie programov EÚ Erasmus + a Mládeže v akcii sa uskutočnila 24. – 26. mája 2016 v organizácii
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže ako hosťujúcej organizácii Národnej agentúry programu EÚ Erasmus
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+ pre oblasť mládeže a športu. Výsledkom tejto návštevy sú tri nálezy, ku ktorým sa má zo strany Národnej
agentúry zaujať stanovisko do 15 pracovných dní od doručenia správy z monitorovacej návštevy z EK.
Nálezy boli označené ako „dôležité“ zo škály: kritické, veľmi dôležité, dôležité a odporúčanie.
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 služby.
Pracovníkom s mládežou otvára možnosti profesionálneho rozvoja a budovania partnerstiev v oblasti práce
s mládežou prostredníctvom školení, seminárov, pracovných stáží a podobne.
V roku 2016 bolo podporených 141 projektov, v ktorých participovalo 3179 účastníkov – mladých ľudí do 30
rokov. Približne tretina z nich boli mladí ľudia s nedostatkom príležitostí. Najčastejšie témy projektov boli
Mládež (participácia, mládežnícka politika) a Kreativita a kultúra. V roku 2016 sme zaznamenali vysoký dopyt
po spolupráci s partnerskými krajinami, najčastejšie partnerstvá boli realizované s Ukrajinou, Gruzínskom a
Srbskom.
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.
Z celkového počtu 17 predložených projektov bolo podporených 6. Národná agentúra za rok 2016
propagovala akciu KA2 prostredníctvom rôznych informačných aktivít v spolupráci s Národnou agentúrou pre
vzdelávanie a odbornú prípravu SAAIC.

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 participáciu mladých ľudí
na verejnom živote.
V priebehu roka 2016 boli podporené 4 projekty zamerané na tému štruktúrovaného dialógu a prípravu
mládežníckych organizácií na predsedníctvo SR v Rade EÚ. Dva z podporených projektov boli zamerané
na aktivizáciu mladých ľudí Rómskeho pôvodu. Národná agentúra bola taktiež súčasťou Medzirezortnej
pracovnej skupiny k štruktúrovanému dialógu.
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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
2016 zabezpečovala nasledujúce činnosti:







Administrácia grantového programu Erasmus+: výber a evidencia žiadostí o finančný príspevok
v troch predkladacích termínoch (4. február, 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 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

Prostredníctvom programu bolo počas roka 2016 podporených 151 projektov a na ich podporu národná
agentúra zazmluvnila 102 percent z celkového alokovaného rozpočtu Európskej komisie.
Zazmluvnené finančné prostriedky za rok 2016 v €: 3 275 502 €

Kľúčové akcie
KA1 - mobilita pre mladých ľudí a
pracovníkov s mládežou
KA2 – Strategické partnerstvá
KA3 – Štruktúrovaný dialóg: stretnutia
mladých
ľudí
so
zástupcami
rozhodujúcich subjektov v oblasti
mládeže
SPOLU

Rozpočet
alokovaný
z EK
2 635 648 €
469 671 €

131 446 €
3 236 765 €

Výška podpory

2 709 009 €
437 713 €

128 780 €
3 275 502 €

Podporné aktivity na zvyšovanie povedomia o programe Erasmus+
V rámci zvyšovania povedomia o programe Erasmus+ medzi mladými ľuďmi zorganizovala Národná
agentúra v roku 2016 „Informačné a konzultačné dni“ v 5 mestách s účasťou 199 mladých ľudí
z relevantnej cieľových skupín.
Taktiež v spolupráci so sieťou Eurodesk v regiónoch sa zrealizovalo 3 informačno–konzultačné podujatia
s názvom „Coffee to go“. Podujatia sa uskutočnili v troch krajských mestách (okrem Bratislavy) s celkovou
účasťou 215 mladých ľudí.
V rámci Európskeho týždňa mládeže (EYW 2016) sme sa v spolupráci s agentúrou SAAIC a Európskou
komisiou zúčastnili na podujatí „Deň Európy 2016“ na Hlavnom námestí v Bratislave.
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Kvôli zvýšeniu povedomia o programe Erasmus+ sme sa zúčastnili na najväčšom open – air festivale na
Slovensku „Pohoda“, ktorý sa konal v Trenčíne.
Na podporu publicity sme využili aj obrazovky v mestskej hromadnej doprave v Bratislave, kde bolo od
19. do 31. januára v pravidelných intervaloch vysielané propagačné video o programe Erasmus+.
Najúspešnejšie vzdelávacie aktivity v oblasti podpory kvality a kompetencií ľudí pôsobiacich v oblasti
práce s mládežou
Na zvýšenie počtu podaných projektov KA1 boli zrealizované nasledovné aktivity: Inkubátor nápadov,
trojfázové školenie MALL, ktoré bolo organizované poľskou, českou a slovenskou Národnou agentúrou.
Zvýšiť kvalitu projektov KA3 bolo hlavným zámerom tréningového školenia „Laboratory of participation“,
organizovaného v spolupráci s českou Národnou agentúrou. Cieľom bolo pripraviť účastníkov na
vytváranie a implementovanie ich vlastných medzinárodných KA3 projektov.
Konferencia zameraná na tému prepojenia práce s mládežou a problematiky mladých ľudí v situácii NEET
sa konala pod názvom “ON TRACK” – Different youth work approaches for different NEET situations.
“impACT”, seminár odpovedal na otázku ako merať dopad aktivít na mladých ľudí a ako zvyšovať dopad
práce s mládežou.

Vzdelávacie aktivity na rozvoj dobrovoľníctva mládeže a kvality dobrovoľníckych projektov
S cieľom prípravy koordinátorov potenciálnych hostiteľských a vysielajúcich organizácií v Českej
republike a na Slovensku boli zrealizované 3 akreditačné tréningové školenia v roku 2016.
Medzinárodné tematické vzdelávacie aktivity zamerané na podporu cieľov, cieľovej skupiny
a prioritných tém programu
S cieľom posilniť medzisektorovú dimenziu programu poslala národná agentúra účastníkov na školenie
nazvané Medzisektorové partnerstvo Mládež + Odborné vzdelávanie a príprava + Zamestnateľnosť.
Cieľom bolo podporiť vytvorenie nových sietí a nájsť nové cesty k budovaniu kľúčových kompetencií
mládeže, pracovných zručností a zamestnateľnosti.
Národná agentúra bola taktiež súčasťou pracovnej skupiny k Rómskej mládežníckej konferencii 2016,
ktorá sa realizovala počas predsedníctva SR v Rade EÚ v spolupráci s Úradom splnomocnenca pre rómske
komunity.
6. ZABEZPEČENIE EURÓPSKEHO INFORMAČNÉHO PROJEKTU EURODESK
EURODESK Slovensko zabezpečuje informačný servis prostredníctvom spolupráce s ďalšími informačnými
sieťami na národnej a regionálnej úrovni. Mladí Európania a aj tí, ktorí pracujú s mladými ľuďmi (vrátane
mládežníckych organizácii, pracovníkov s mládežou a mladých tvorcov politík) majú možnosť spolupracovať
s EUDODESK-om v oblasti neformálneho vzdelávania.
Cieľom EURODESK-u je poskytovať komplexné, súdržné a koordinované informácie, poradenstvo a podporu
týkajúcu sa politiky EÚ, aktivít a príležitosti, ktoré sú dôležité pre mladých ľudí. V roku 2016 EURODESK
spolupracoval so sieťou 12 informačných bodov (spolupracujúcich subjektov tzv. multiplikátorov) pôsobiacich
na regionálnej úrovni.
Úlohou siete EURODESK sú najmä informačné, komunikačné a popularizačné aktivity pre mladých ľudí
o možnostiach mobilít za účelom neformálneho vzdelávania sa.
V roku 2016 bol EURODESK v spolupráci s Tematickými centrami mládeže v regiónoch organizátorom série
informačno–konzultačných podujatí s názvom „Coffee to go“. Spolu sa uskutočnili 3 stretnutia v krajských
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mestách (okrem Bratislavy) s účasťou približne 215 mladých ľudí. V spolupráci so Zastúpením Európskej
komisie na Slovensku bol EURODESK súčasťou informačného stánku na festivale Pohoda, kde prišlo približne
500 ľudí. Eurodesk bol súčasťou aj hudobného a kultúrneho festivalu Bažant na Mlynoch, počas ktorého
aktívne rozširoval informácie medzi mladými o ich možnostiach vycestovania, učenia sa a toho ako vyťažiť čo
najviac zo spoločného európskeho priestoru. Počas roka 2016 EURODESK nechýbal ani na množstve
informačných podujatí a trhov práce, ako napríklad Profesia days alebo Job Expo v Nitre.
Medzi výrazné aktivity siete EURODESK v roku 2016 patrí školenie pre ambasádorov štruktúrovaného dialógu
na Slovensku, po absolvovaní ktorého by mali byť ambasádori schopní informovať o stratégii ŠD a pripravení
šíriť informácie a myšlienku ŠD.
V spolupráci s predstaviteľmi Európskej komisie na Slovensku a nášho multiplikátora J.Smatanu, bol Eurodesk
súčasťou 66. Výročia Deklarácie R. Schumana, rovnako sa Eurodesk zúčastnil aj Dňa Európy.
Počas roku 2016 bol Eurodesk súčasťou info-stretnutí o mobilitách – Right 2 move, ktoré sa organizovali
pribežne počas celého roka a ich cieľom bolo zvyšovanie povedomia o mobilitách, Erasmus +, zdrojoch
informácií, zviditeľnenie mládežnického portálu a kompetenciách, ktoré môžu mladí ľudia nadobudnúť cez
aktivity neformálneho vzdelávania.
Eurodesk vyprodukoval videá na každú aktivitu Erasmus +, okrem K2. Videá sú dostupné na kanáli youtube.
Zároveň sa podieľal na preklade letáku a hry pre určenej pre mladých Európanov s názvom Star of Europe
a graficky navrhol a vytvoril publikáciu ,,Mozaika“.
EURODESK na Slovensku zabezpečuje obsah Európskeho portálu pre mládež, ktorý sumarizuje a
sprehľadňuje informácie pre mladých ľudí v celej Európe. V roku 2016 EURODESK publikoval na portáli viac
ako 159 článkov, ponúk a informácií o podujatiach.
7. RIEŠENIE ÚLOH PODPORY PRÁCE TALENTOVANEJ MLÁDEŽE A KOORDINÁCIA MEDZINÁRODNÝCH ÚLOH
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 školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) 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.
MŠVVaŠ SR poverilo zabezpečením POPS organizáciu IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže (IUVENTA). Pre
tento účel s organizáciu IUVENTA uzatvorilo kontrakt, ktorý určil rozsah úloh, spôsob ich zabezpečenia
a termíny plnenia.
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 odborných komisií a vycestovania slovenských delegácií na
medzinárodné predmetové olympiády a postupové súťaže (MPOPS),
 šírenie informácií o POPS a MPOPS,
 konzultácie a poradenstvo pre súťažiacich, ich rodičov a pedagógov.
A) PREDMETOVÉ OLYMPIÁDY A POSTUPOVÉ SÚŤAŽE REALIZOVANÉ NA NÁRODNEJ ÚROVNI
 Biologická olympiáda
 Fyzikálna olympiáda
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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
Olympiáda Európskej únie v prírodných vedách (EUSO)
Olympiáda mladých vedcov (IJSO)

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 teoreticko-praktickej časti
sa zúčastňujú Medzinárodnej biologickej olympiády (IBO) a projektovej časti Medzinárodnej olympiády
mladých výskumníkov (IYIPO).
Miesto
konania

Termín
konania

Počet
účastníkov

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

Bratislava

20. – 22. 4.
2016

56

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

Bratislava

22. – 24. 4.
2016

52

Sústredenie pred IYIPO

Banská
Bystrica

12. 4. 2016

4

1. sústredenie pred IBO

Bratislava

8. – 14. 5.
2016
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2. sústredenie pred IBO

Bratislava

19. – 24. 6.
2016

15

Banská
Bystrica

14. – 15. 6.
2016

33

Bratislava

1. – 2. 12.
2016

18

Zrealizované podujatia

Celoštátne kolo BiO – kat. E
Zasadnutie SK BiO

Fyzikálna olympiáda (FO) je určená žiakom základných škôl, nižších ročníkov osemročných gymnázií –
kategórie E, F a G a žiakom stredných škôl – kategórie A, B, C a D. Organizuje sa v 5 kolách – domácom,
školskom, okresnom, krajskom a celoštátnom. Žiaci, ktorí dosiahnu na celoštátnom kole najlepšie výsledky,
reprezentujú Slovensko na Medzinárodnej fyzikálnej olympiáde (IPhO).
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Zrealizované podujatia

Miesto
konania

Termín
konania

Počet
účastníkov

Celoštátne kolo FO

Banská
Bystrica

14. – 17. 4.
2016

44

Bratislava

24. – 29. 4.
2016

13

Košice

5. – 17. 6.
2016

10

Výberové sústredenie pred IPhO
Prípravné sústredenie pred IPhO

Geografická olympiáda (GO) je určená žiakom ZŠ, OG a SŠ so záujmom o geografiu a iné geografii príbuzné
vedné odbory. Členená je na 7 kategórií – A, B, CD, E, F, G 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 nepravidelne.
Zrealizované podujatia

Miesto
konania

Termín
konania

Počet
účastníkov

Celoštátne kolo GO – kat. A, B, CD, Z

Banská
Bystrica

29. 4. – 1. 5.
2016

76

Celoštátne kolo GO – kat. E

Banská
Bystrica

13. – 14. 5.
2016

39

1. sústredenie pred IGEO

Bratislava

9. – 12. 5. 2016

17

2. sústredenie pred IGEO

Bratislava

13. – 17. 6.
2016

13

Zasadnutie SK GO

Bratislava

9. 12. 2016

14

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 spravidla raz za dva roky
na Grand Prix Chimique (GPCH).
Miesto
konania

Termín
konania

Počet
účastníkov

Banská
Bystrica

3. – 6. 3.
2016

72

1. sústredenie pred ICHO

Bratislava

10. – 16. 4.
2016

20

2. sústredenie pred ICHO

Bratislava

1. – 7. 5.
2016

17

3. sústredenie pred ICHO

Bratislava

5. – 8. 6.
2016

18

Zrealizované podujatia
Celoštátne kolo ChO

30

Zasadnutie SK ChO

Bratislava

4. 11. 2016

30

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. Matematická
olympiáda sa organizuje v základoškolských kategóriách Z5, Z6, Z7, Z8 a Z9 a v stredoškolských kategóriách
A, B a C. Celoštátne kolo MO sa organizuje v najvyššej kategórii, t.j. v kategórii A. Žiaci, ktorí dosiahnu na CK
MO najlepšie výsledky, reprezentujú Slovenskú republiku na Medzinárodnej matematickej olympiáde (IMO)
a Stredoeurópskej matematickej olympiáde (MEMO).
Miesto
konania

Termín
konania

Počet
účastníkov

Banská Bystrica

3. – 6. 4. 2016

62

Výberové sústredenie pred IMO a
MEMO

Bratislava

17. – 24. 4.
2016

29

Česko-poľsko-slovenské
juniorov (CPSJ)

Fačkovské
sedlo

15. – 18. 5.
2016

9

2. zasadnutie úlohovej komisie MO

Bratislava

11. – 13. 5.
2016

24

Prípravné sústredenie pred IMO a
MEMO

Bratislava

29. 5. – 3. 6.
2016

18

Slovensko-české sústredenie pred
IMO a MEMO

Uherské
Hradište, ČR

19. – 24. 6.
2016

7

Trojstretnutie Česko – Poľsko –
Slovensko

Klosterneuburg,
Rakúsko

26. – 29. 6.
2016

8

Spoločné zasadnutie SK MO a SK OI

Žilina

7. 10. 2016

9

Zrealizované podujatia
Celoštátne kolo MO

stretnutie

Olympiáda v informatike (OI) je určená žiakom stredných škôl a osemročných gymnázií. Má dve kategórie –
kategóriu A a kategóriu B. Olympiáda v informatike sa v rámci kategórie A organizuje v troch kolách:
domácom, krajskom a celoštátnom. V kategórii B sa organizujú domáce kolá a krajské kolo. Najvyšším kolom
v rámci Slovenskej republiky je celoštátne kolo, ktoré sa organizuje v rámci kategórie A. Najlepší študenti z
CK OI postupujú na Medzinárodnú olympiádu v informatike (IOI) a na Stredoeurópsku olympiádu v
informatike (CEOI).
Zrealizované podujatia

Miesto
konania

Termín
konania

Počet
účastníkov

Celoštátne kolo OI

Banská
Bystrica

6. – 9. 4. 2016

44

Výberové sústredenie pred IOI a CEOI

Bratislava

1. – 8. 5. 2016

17

Česko-poľsko-slovenské sústredenie

Varšava,
Poľsko

26. 6. – 3. 7.
2016

8

Žilina

7. 10. 2016

10

pred IOI
Spoločné zasadnutie SK MO a SK OI
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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.
Miesto
konania

Termín
konania

Počet
účastníkov

Celoštátne kolo OAJ

Bratislava

22. – 23. 3.
2016

94

Zasadnutie CK OAJ

Trnava

3. 2. 2016

13

Zrealizované podujatia

Olympiáda v nemeckom jazyku (ONJ) je určená pre žiakov základných škôl, všetkých typov gymnázií
a stredných škôl. Súťaž sa člení na 7 kategórií – 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 2D. 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.
Miesto
konania

Termín
konania

Počet
účastníkov

Celoštátne kolo ONJ

Bratislava

20. – 21. 3.
2016

85

Zasadnutie COK ONJ

Bratislava

20. 9. 2016

10

Výberové sústredenie pred IDO

Bratislava

5. – 9. 4.
2016

13

Zrealizované podujatia

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.
Miesto
konania

Termín
konania

Počet
účastníkov

Celoštátne kolo ORJ

Banská
Bystrica

12. – 13. 4.
2016

66

Zasadnutie COK ORJ

Zvolen

24. 10. 2015

8

Zrealizované podujatia

Olympiáda vo francúzskom jazyku (OFJ) je predmetová súťaž určená žiakom základných a stredných škôl a
príslušných ročníkov osemročných gymnázií. Člení sa na 6 kategórií – 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C a organizuje sa v
3 kolách – školskom, krajskom a celoštátnom.
Miesto
konania

Termín
konania

Počet
účastníkov

Celoštátne kolo OFJ

Bratislava

26. – 27. 4.
2016

66

Zasadnutie COK OFJ

Bratislava

14. 3. 2016

10

Zrealizované podujatia

32

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 a člení sa na 4 kategórie – A,
B, C, D.
Miesto
konania

Termín
konania

Počet
účastníkov

Celoštátne kolo OŠJ

Bratislava

8. – 9. 3.
2016

49

Zasadnutie CK OŠJ

Bratislava

21. 9. 2016

7

Zrealizované podujatia

Olympiáda ľudských práv (OĽP) je dobrovoľnou, záujmovou činnosťou študentov stredných škôl v Slovenskej
republike. OĽP sa organizuje pre všetky typy stredných škôl. Súťaž sa organizuje v troch súťažných kolách –
školské, krajské a celoštátne.
Miesto
konania

Termín
konania

Počet
účastníkov

Celoštátne kolo OĽP

Modra Harmónia

6. – 8. 4.
2016

82

Zasadnutie CK OĽP

Bratislava

21. – 22. 6.
2016

14

Zrealizované podujatia

Pytagoriáda (PYT) je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas,
za ktorý žiaci vypočítajú dané úlohy. Súťaž je organizovaná v šiestich kategóriách podľa jednotlivých
ročníkov – P3, P4, P5, P6, P7 a P8 v troch kolách – školskom, okresnom a celoštátnom.
Zrealizované podujatia
Celoštátne kolo PYT

Miesto
konania

Termín
konania

Počet
účastníkov

Bratislava

8. – 9. 6.
2016

62

Technická olympiáda (TO) je súťaž určená žiakom 8. a 9. ročníka základných škôl a 3. a 4. ročníka
osemročných gymnázií v Slovenskej republike.
Miesto
konania

Termín
konania

Počet
účastníkov

Celoštátne kolo TO

Banská
Bystrica

4. – 5. 5.
2016

27

Zasadnutie SK TO

Banská
Bystrica

4. 5. 2016

8

Zrealizované podujatia

Turnaj mladých fyzikov (TMF) je súťaž päťčlenných družstiev žiakov stredných škôl v riešení fyzikálnych úloh,
ktoré modelujú problémy prinášané vedecko-technickou praxou. Najúspešnejší súťažiaci reprezentujú
Slovenskú republiku na Medzinárodnom turnaji mladých fyzikov (IYPT) a na otvorenom kole Rakúskeho
turnaja mladých fyzikov (AYPT). Súťaž prebieha formou vedeckej diskusie o vopred určených problémoch.
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Miesto
konania

Termín
konania

Počet
účastníkov

Celoštátne kolo TMF

Bratislava

10. – 13. 4. 2016

54

Výberové sústredenie pred IYPT

Bratislava

1. – 4. 5. 2016

15

Prípravné sústredenie pred IYPT

Bratislava

3. – 6. 6. 2016

10

Zrealizované podujatia

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry (OSJL) je organizovaná ako postupová súťaž a je rozdelená do
3 kategórií – A, B a C. Uskutočňuje sa v 4 kolách – školskom, okresnom, krajskom a celoštátnom. Jej cieľom
je prehĺbiť, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov základných a stredných škôl v slovenskom
jazyku a zvyšovať záujem o slovenský jazyk a literatúru.
Miesto
konania

Termín
konania

Počet
účastníkov

Celoštátne kolo OSJL

Bratislava

14. – 15. 4.
2016

34

Zasadnutie SK OSJL

Bratislava

22. 11. 2016

14

Zrealizované podujatia

Dejepisná olympiáda (DO) je určená žiakom ZŠ, OG 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
vlastné projekty podľa vopred stanovenej alebo voliteľnej témy.
Miesto
konania

Termín
konania

Počet
účastníkov

Zasadnutie SK DO

Bratislava

15. 4. 2016

11

Celoštátne kolo DO

Bratislava

5. – 7. 5. 2016

52

Zrealizované podujatia

Olympiáda Európskej únie v prírodných vedách (EUSO – European Union Science Olympiad) je
medzinárodná súťaž organizovaná pre trojčlenné družstvá žiakov vo veku do 16 rokov z odborností – chémia,
fyzika, biológia. Súťažné úlohy majú prevažne experimentálny charakter. Výber účastníkov sa uskutočňuje
z Biologickej, Chemickej a Fyzikálnej olympiády. Súťaž nemá národné kolá. Na národnej úrovni realizujeme
len jedno sústredenie.
Zrealizované podujatia

Miesto
konania

Termín
konania

Počet
účastníkov

Sústredenie pred EUSO

Bratislava

6. – 7. 5.
2016

11

Olympiáda mladých vedcov (IJSO – International Junior Science Olympiad ) je medzinárodná vedomostná
súťaž z fyziky, chémie a biológie, ktorá je určená žiakom do 16 rokov. Výber účastníkov sa uskutočňuje z
Biologickej, Chemickej a Fyzikálnej olympiády. Súťaž nemá národné kolá. Na národnej úrovni realizujeme len
2 sústredenia.
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Zrealizované podujatia

Miesto
konania

Termín
konania

Počet
účastníkov

1. sústredenie pred IJSO

Bratislava

23. – 25. 5.
2016

23

2. sústredenie pred IJSO

Bratislava

19. – 21. 9.
2016

13

B) PREDMETOVÉ OLYMPIÁDY, POSTUPOVÉ SÚŤAŽE A INÉ AKTIVITY ZABEZPEČOVANÉ NA MEDZINÁRODNEJ
ÚROVNI
Celkovo naši žiaci získali z medzinárodných predmetových olympiád a ďalších súťaží určených pre
jednotlivcov a družstvá v školskom roku 2015/2016 1 zlatú medailu (družstvo), 8 strieborných a 20
bronzových medailí.
Medzinárodná matematická olympiáda (IMO)
57. ročník Medzinárodnej matematickej olympiády sa uskutočnil v dňoch 6. – 16. 7. 2016 v Hong Kongu,
Čína. Zúčastnilo sa jej 601 súťažiacich zo 109 krajín. Naši súťažiaci získali 2 strieborné medaile.
Medzinárodná chemická olympiáda (ICHO)
48. ročník Medzinárodnej chemickej olympiády sa uskutočnil v dňoch 23. 7. – 1. 8. 2016 v Tbilisi,
Gruzínsko. Zúčastnilo sa jej 264 súťažiacich zo 67 krajín. Naši súťažiaci získali 2 strieborné a 2 bronzové
medaile.
Medzinárodná fyzikálna olympiáda (IPhO)
47. ročník Medzinárodnej fyzikálnej olympiády sa konal v dňoch 10. – 17. 7. 2016 v Zürichu, Švajčiarsko.
Zúčastnilo sa jej 358 súťažiacich z 84 krajín. Naši súťažiaci získali 1 striebornú a 4 bronzové medaile.
Európska súťaž z dopravnej výchovy (ETEC)
31. ročník Európskej súťaže z dopravnej výchovy sa konal 22. – 25. 9. 2016 v Ústí nad Labem, Česká
republika. Zúčastnilo sa jej 23 družstiev. Našim súťažiacim sa nepodarilo získať medailové umiestnenie.
Medzinárodný turnaj mladých fyzikov (IYPT)
29. ročník Medzinárodného turnaja mladých fyzikov sa konal v dňoch 25. 6 – 5. 7. 2016 v Jekaterinburgu,
Rusko. Zúčastnilo sa ho 29 družstiev z 29 krajín. Naše družstvo získalo strieborné medaile.
Medzinárodná olympiáda v informatike (IOI)
28. ročník Medzinárodnej olympiády v informatike sa konal v dňoch 12. – 19. 8. 2016 v Kazani, Ruská
federácia/Tatarstan. Zúčastnilo sa jej 308 súťažiacich z 81 krajín. Naši súťažiaci získali 4 bronzové medaile.
Medzinárodná biologická olympiáda (IBO)
27. ročník Medzinárodnej biologickej olympiády sa konal v dňoch 16. – 24. 7. 2016 v Hanoi, Vietnam.
Zúčastnilo sa jej 254 súťažiacich zo 65 krajín. Náš súťažiaci získal bronzovú medailu.
Stredoeurópska olympiáda v informatike (CEOI)
23. ročník Stredoeurópskej olympiády v informatike sa uskutočnil v dňoch 18. – 23. 7. 2016 v PiatraNeamț, Rumunsko. Zúčastnilo sa jej 52 súťažiacich z 13 krajín. Náš súťažiaci získal bronzovú medailu.
Rakúsky turnaj mladých fyzikov (AYPT)
18. ročník Rakúskeho turnaja mladých fyzikov sa uskutočnil v dňoch 31. 3. – 2. 4. 2016 v Leobene,
Rakúsko. Zúčastnilo sa ho 14 družstiev z 9 krajín. Naše družstvo získalo bronzové medaile.
Olympiáda Európskej únie v prírodných vedách (EUSO)
35

14. ročník Olympiády Európskej únie v prírodných vedách sa uskutočnil v dňoch 7. – 14. 5. 2016 v Tartu
a Talline, Estónsko. Zúčastnilo sa jej 48 družstiev z 23 krajín. Naše družstvá získali zlaté a bronzové
medaile.
Medzinárodná olympiáda v ruskom jazyku (MORJ)
14. ročník Medzinárodnej olympiády v ruskom jazyku sa konal v dňoch 21. – 25. 11. 2016 v Moskve, Ruská
federácia. Zúčastnilo sa jej 158 súťažiacich z 31 krajín. Na tejto olympiáde neboli udeľované medailové
miesta.
Medzinárodná geografická olympiáda (IGEO)
13. ročník Medzinárodnej geografickej olympiády sa konal v dňoch 16. – 22. 8. 2016 v Pekingu, Čína.
Zúčastnilo sa jej 173 súťažiacich zo 45 krajín. Náš súťažiaci získal bronzovú medailu.
Olympiáda mladých vedcov (IJSO)
13. ročník Olympiády mladých vedcov sa konal v dňoch 2. – 11. 12. 2015 v Daegu, Južná Kórea. Zúčastnilo
sa jej 249 súťažiacich zo 42 krajín. Naši súťažiaci získali 2 bronzové medaile. Nakoľko sa súťaž realizuje na
konci kalendárneho roka, jej vyhodnotenie zaraďujeme do odpočtu nasledujúceho roka.
Medzinárodná olympiáda mladých výskumníkov (IYIPO)
10. ročník Medzinárodnej olympiády mladých výskumníkov sa konal v dňoch 20. – 24. 4. 2016 v Tbilisi,
Gruzínsko. Zúčastnilo sa jej 150 projektov z 39 krajín. Naši súťažiaci získali 2 strieborné medaile.
Stredoeurópska matematická olympiáda (MEMO)
10. ročník Stredoeurópskej matematickej olympiády sa uskutočnil v dňoch 22. – 28. 8. 2016
vo Vöcklabrucku, Rakúsko. Zúčastnilo sa jej 60 žiakov z 10 krajín. Naši súťažiaci získali 2 strieborné
medaile a 1 bronzovú medailu.
Medzinárodná olympiáda v nemeckom jazyku (IDO)
9. ročník Medzinárodnej olympiády v nemeckom jazyku sa konal v dňoch od 17. – 30. 7. 2016 v Berlíne,
Nemecko. Zúčastnilo sa jej 125 súťažiacich zo 64 krajín. Našim súťažiacim sa nepodarilo získať medailové
umiestnenie.
Zasadnutie výkonného výboru Medzinárodnej chemickej olympiády (ICHO) sa uskutočnilo v Karachi,
Pakistan, v dňoch 7. – 9. 1. 2016. Za SR sa ho zúčastnil jeden účastník.
Zasadnutie výkonného výboru Medzinárodnej olympiády v informatike (IOI) sa uskutočnilo v Kazani,
Rusko, v dňoch 13. – 17. 2. 2016. Za SR sa ho zúčastnil jeden účastník.
Zasadnutie výkonného výboru Medzinárodného turnaja mladých fyzikov (IYPT), sa uskutočnilo
v Singapure, v dňoch 9. – 13. 11. 2016. Za SR sa ho zúčastnil jeden účastník, ktorý je prezidentom tejto
medzinárodnej súťaže.
Medzinárodné informačné centrum Medzinárodnej chemickej olympiády (MIC MCHO)
MIC ICHO je koordinačným centrom pre krajiny, ktoré sa zúčastňujú Medzinárodnej chemickej
olympiády. Okrem poskytovania informácií a aktualizácie svojho webového sídla bolo v roku 2016 úlohou
centra zostavenie zbierky úloh The Preparatory Problems from the Past International Chemistry
Olympiads – Series 2 (2006-2010) a návrh publikácie a prednášok k 50. výročiu IChO. Viac informácií
o činnosti centra je zverejnených na stránke www.icho.sk.

Štipendijný pobyt v Nemecku
Štipendijný pobyt sa realizuje v rámci nemeckého odmeňovacieho programu pre slovenských žiakov,
ktorí sú víťazmi niekoľkých celoštátnych súťaží. Uskutočnil sa v Hamelne, Nemecko v dňoch 12. 8. – 2. 9.
2016. Zúčastnilo sa ho 12 žiakov.
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Európa v škole
Európa v škole je medzinárodný projekt, ktorého gestormi sú Rada Európy, Európsky parlament a Komisia
Európskej únie. Projekt je považovaný za jeden z nástrojov výchovy občianstvu, implementácie európskej
a globálnej dimenzie do procesu výchovy a vzdelávania, za tvorivú činnosť detí a mládeže. Má aj svoju
súťažnú časť, ktorá je postupová a určená deťom a mládeži vo veku 6 – 19 rokov. Celoeurópske motto
63. ročníka „Žiť spoločne v mieri“ bolo príspevkom projektu k Európskemu roku boja proti násiliu
páchanému na ženách, ktorý vyhlásila pre rok 2016 Európska Únia. Celoštátne porota ocenila 32
individuálnych prác žiakov a študentov, 6 skupinových projektov 13 projektov žiackych a študentských
kolektívov. Dvaja študenti sa zúčastnili Európskeho mládežníckeho tábora Európa v škole v Nonnweileri,
Nemecko v dňoch 23. – 30. 7. 2016.
Distribúcia úloh a materiálov vydávaných v rámci súťaží
Spôsob distribúcie úloh, riešení a neperiodických materiálov je pre všetky súťaže jednotný. Výnimkou je
krajské kolo Fyzikálnej a Matematickej olympiády, ktoré je distribuované cez krajských predsedov. 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 a pokyny pre
poroty príslušných súťažných kôl.
Informácie, metodika, spolupráca
 Prezentácia a aktualizácia webovej stránky venovanej súťažiam www.olympiady.sk (súťažné úlohy a
riešenia, organizačné poriadky a pokyny, termínovník kôl POPS na príslušný školský rok, výsledkové
listiny z celoštátnych kôl, elektronický prihlasovací systém na celoštátne kolá, úspechy žiakov na MPOPS,
adresáre členov celoštátnych komisií POPS a pracovníkov OÚ v sídle kraja, resp. poverených CVČ, vydané
publikácie a časopisy z oblasti súťaží, dôležité linky a ďalšie),
 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 MŠVVaŠ SR,
 členstvo v Komisii pre morálne oceňovanie žiakov a pedagógov,
 konzultácie a poradenstvo pre súťažiacich, ich rodičov a pedagógov.

8. ROZPOČET ORGANIZÁCIE

Výnosy z hlavnej činnosti príspevkovej organizácie

2 523 497,16

Prevádzkové dotácie - bežné transfery (681)

1 557 732,51

Výnosy z kapitálových transferov (682)

126 224,03

Výnosy z bežných transferov od EÚ (685)

417 414,63

Úroky (662)

0

Kurzové zisky (663)

102,28

Tržby za predaj služieb (602)

420 732,29
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Ostatné výnosy (648)

362,12

Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania (644)

41,08

Výnosy z odpísaných pohľadávok (646)

5,22

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

883,00
2 329 755,98

Spotrebované nákupy (50)

209 859,79

Služby (51)

725 934,53

Osobné náklady (52)

1 224 650,59

Iné náklady ( 53+54+55+56+59)

169 311,07

Hospodársky výsledok

+ 193 741,18

Na rok 2016 bol IUVENTE schválený rozpočet na bežné výdavky mzdy, odvody a bežnú činnosť vo výške 1 908
366 EUR, upravený rozpočtovým opatrením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na sumu 7 862
274 Eur, z toho na bežné výdavky v sume 1 638 733 EUR, kapitálové výdavky v sume 210 000 EUR, vlastné
zdroje vo výške 509 930 EUR, mimorozpočtové prostriedky EÚ na program Erasmus+ v sume 3 873 730 EUR,
refundácie z NP KomPrax – Kompetencie pre prax a Praktik – Praktické zručnosti cez neformálne vzdelávanie
v práci s mládežou v sume 38 847 EUR, zostatky rozpočtových prostriedkov z roku 2015 v sume 63 704 EUR
na bežné výdavky a 39 833 EUR na kapitálové výdavky, zostatok mimorozpočtových prostriedkov z EÚ v sume
1 487 497 EUR. Celkové čerpanie s mimorozpočtovými prostriedkami bolo vo výške 5 766 557 EUR čo
predstavuje 73,34 % čerpania k UR.
Z toho čerpanie rozpočtových prostriedkov za sledované obdobie bolo vo výške 1 573 473 EUR čo
predstavuje 20,01 % k upravenému rozpočtu a 82,45 % k schválenému rozpočtu. Čerpanie vlastných zdrojov
bolo vo výške 366 506 EUR čo predstavovalo 71,87% k upravenému rozpočtu, čerpanie mimorozpočtových
zdrojov z EÚ bolo vo výške 3 805 477 EUR t.j. 70,98 % k upravenému rozpočtu, čerpanie refundovaných
prostriedkov z NP Komprax a Praktik bolo vo výške 21 100 EUR t.j. 54,32 %.
Transfer poskytnutý zo štátneho rozpočtu k 31.12.2016 na bežné výdavky bol vo výške 1 638 733 EUR a na
kapitálové výdavky vo výške 210 000 EUR.
Nevyčerpané finančné prostriedky z bežného transferu z roku 2016 vo výške 63 704 € organizácia vyčerpá do
31. 3. 2017.
9. PERSONÁLNE OTÁZKY
Organizačná štruktúra k 31. 12. 2016:
Útvar

počet
pracovníkov

Generálny riaditeľ

1

Kancelária generálneho riaditeľa

3

Odbor personálny a organizačný

2

NA Erasmus+

11

Odbor národnej spolupráce

1

Odbor olympiád a súťaží

4
38

Odbor ekonomický

4

Útvar právny a VO

0

Útvar prevádzky a správy majetku

17

Veková štruktúra zamestnancov k 31.12.2016:
18-30
rokov

31-40
rokov

41-50
rokov

51-59
rokov

nad 60
rokov

5

8

10

12

8

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,
školenia týkajúce sa verejného obstarávania tovarov a služieb, školenia k evidencii a správy majetku
a školenie k odpadovému hospodárstvu.
Pre všetkých novoprijatých zamestnancov boli zabezpečované školenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práci a ochrane pred požiarmi.
V rámci starostlivosti o svojich zamestnancov organizácia IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže umožňovala
využívanie vlastnej plavárne a sauny na regeneráciu síl zamestnancov. Zamestnanci mali tiež možnosť
absolvovať masáže v priestoroch organizácie s 50% zľavou. Zamestnanci mali možnosť ubytovania sa
v ubytovni organizácie za zvýhodnené cenové relácie.

10. HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA ORZANIGÁCIE
Prehľad o zdrojoch financovania:
2012
(v EUR)
)
Bežný transfer

1 334
422

Kapitálový transfer

47 000

CELKOM zo
rozpočtu

1 381
422

štátneho

2013
(v EUR)

2014
( v EUR
)

1 625
397

1 479
515

50 000
1 675
397

0
1 479
515

2015
(v EUR)

2016
(v EUR)

1 556
634

1 638
733

162 400

210 000

1 719
034

1 848
733

Prehľad o nákladoch a výnosoch:
2012
(v EUR)
Náklady

3 518
390

Vlastné výnosy

404
629

Osobné náklady

1 550
431

2013
(v EUR)
5 439
887
406
602
2 505
086

2014
(v EUR)

2015
(v EUR)

6 878
893

4 521 228

2 328
677

396 574

420 732

2 182 694

1 224
650

419
517
2 703
004

2016
(v EUR)

Hospodárenie organizácie bolo v roku 2016 vyrovnané s kladným hospodárskym výsledkom vo výške 193 741
EUR.
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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 NP 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 2016 ĎAKUJEME VŠETKÝM
PARTNERSKÝM ORGANIZÁCIÁM, INŠTITÚCIÁM A SPONZOROM.
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