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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. 2015: 
 

Generálny riaditeľ Rastislav Pavlík 

Zástupca generálneho riaditeľa Ján Hrubý 

Riaditeľka Odboru personálneho a organizačného Helena Kováčová 

Riaditeľka Odboru komunikačného Veronika Rosputinská 

Riaditeľka Odboru medzinárodnej spolupráce Jana Ohrablová 

Riaditeľ Odboru národnej spolupráce Peter Lenčo 

Riaditeľ Odboru olympiád a súťaží Martin Gič 

Riaditeľka Odboru ekonomického Jaroslava Botková 

Riaditeľ Odboru prevádzky a správy majetku Milan Rybanský 

Vedúca Oddelenia právneho a verejného 
obstarávania 

Ľubica Teleková 

Metodička pre riadenie projektov Jana Kviečinská 

Finančná manažérka Sylvia Vojsová 

 
 

2. POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE  
 
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže (ďalej IUVENTA) vychádza pri plánovaní svojej činnosti zo 
strategického plánu, prijatého na obdobie rokov 2014 – 2015 s previazaním na misiu a víziu. 
 

NAŠA MISIA 
 
Podporujeme mladých ľudí, aby poznali, vedeli a mohli využívať príležitosti pre kvalitnejší život. 
 
Základným cieľom činností organizácie IUVENTA je podporovať rozvoj mládežníckej politiky na 
národnej, regionálnej a miestnej úrovni a práce s mládežou ako jej špecifického nástroja. Tento cieľ 
dosahuje prípravou a realizáciou rôznych činností: 
 

 Zabezpečovanie zberu informácií potrebných pre tvorbu mládežníckej politiky (podpora 
výskumu, sieťovanie výskumníkov, platforma pre komunikáciu medzi tvorcami politiky, praktikmi 
a výskumníkmi a i.), vrátane zabezpečenia projektu EURODESK, ktorý podporuje rozvoj 
informačnej siete pre mladých ľudí v krajinách Európy 
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 Administrácia programu Európskej únie Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu, zameraného na 
rozvoj medzinárodnej spolupráce v týchto oblastiach a administrácia Programov pre mládež na 
roky 2014 – 2020 

 Vytváranie nových koncepcií pre prácu s deťmi a mládežou a metodické usmerňovanie 
organizácií a subjektov, ktoré sú aktívne v oblasti práce s mládežou 

 Príprava vzdelávacích a školiacich aktivít pre profesionálnych a dobrovoľných pracovníkov s deťmi 
a mládežou na miestnej, regionálnej a národnej úrovni v prioritných témach štátnej politiky voči 
mládeži (participácia, dobrovoľníctvo, neformálne vzdelávanie v práci s mládežou a i.), ako aj pre 
lepšie využitie grantových programov administrovaných organizáciou IUVENTA  

 Koordinácia predmetových olympiád a postupových súťaží žiakov základných a stredných škôl, 
ktoré vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej ministerstvo) 

 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  
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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.  

 

4. CHARAKTERISTIKA KONTRAKTU ORGANIZÁCIE  S ÚSTREDNÝM ORGÁNOM A JEHO PLNENIE 
 

Ministerstvo uzatvorilo s organizáciou IUVENTA pre rok 2015 dva kontrakty: 

 Kontrakt pre zabezpečenie úloh v oblasti štátnej politiky voči mládeži v Slovenskej republike, 
programu EÚ Erasmus+ v oblasti mládeže a športu, projektu EURODESK a projektu KomPrax  
v Bratislavskom kraji. 

 Kontrakt pre zabezpečenie predmetových olympiád a postupových súťaží žiakov základných  
a stredných škôl. 
 
V súlade s obsahom týchto kontraktov IUVENTA spolupracovala s vecne príslušnými sekciami  
a odbormi ministerstva. 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 2015 bolo 
ďalšie skvalitňovanie podmienok pre prácu s deťmi a mládežou a podpora aktivít pre deti a mládež v 
rámci štátneho i mimovládneho sektora. Úlohy vyplývajúce z kontraktov je možné rozdeliť do 
nasledovných oblastí: 
 

4.1   Administratívne zabezpečenie Programov pre mládež na roky 2014 – 2020 
4.2  Príprava projektov zameraných na rozvoj modernej, participatívnej a inkluzívnej 

politiky voči mládeži  
 4.3  Zabezpečenie úloh vyplývajúcich z akreditácie špecializovaných činností v práci  

s mládežou a z činnosti Akreditačnej komisie  
  4.4  Zabezpečenie úloh v oblasti medzinárodnej spolupráce  
 5. Zabezpečenie Programu EÚ Erasmus+ v oblasti mládeže a športu 
 6. Zabezpečenie európskeho informačného projektu EURODESK 

7. Riešenie úloh podpory práce talentovanej mládeže a koordinácia medzinárodných     
úloh 

 8.  Projekt Európa v škole 
 

4.1  ADMINISTRATÍVNE ZABEZPEČENIE PROGRAMOV PRE MLÁDEŽ NA ROKY 2014 – 2020 
 

Od roku 2014 sa začali realizovať nové Programy pre mládež na roky 2014 – 2020 (ďalej Programy) s 
dôrazom na rôznorodosť oblastí podpory samotných aktivít organizácií pracujúcich pre mládež. 
Programy priamo nadväzujú na Zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou, Stratégiu 
Slovenskej republiky pre mládež 2014 – 2020, Európsku stratégiu pre mládež, ktoré zdôrazňujú 
podporu väčšej investície do oblastí života mladých ľudí. Samotné programy majú za cieľ zvýšiť 
kompetencie mladých ľudí v oblasti ich prípravy na ďalší život a na posilnenie ich postavenia v 
spoločnosti. Hlavný dôraz sa kladie na rozvoj aktívneho občianstva, podporu dobrovoľníctva medzi 
mladými ľuďmi, uznanie neformálneho vzdelávania v oblasti práce s mládežou a napĺňanie stratégie 
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EURÓPA 2020 s podporou mladej generácie ako základu modernej, vedomostnej a na znalostiach 
založenej spoločnosti. Administráciu Programov pre mládež zabezpečuje Odbor národnej spolupráce. 
 
Výzvy v rámci „Programov pre mládež na roky 2014 – 2020" v roku 2015 
 
Program PODPORA mládežníckych organizácií rozvíja činnosť mládežníckych organizácií, ktoré 
pracujú na členskom princípe a vykonávajú pravidelnú a systematickú prácu s mládežou. Cieľom 
programu je posilnenie strategického rozvoja mládežníckych organizácií a napĺňanie cieľov aktuálnej 
národnej stratégie pre mládež. Program sa zameriava na cieľavedomý a systematický rozvoj 
kľúčových kompetencií mladých ľudí, mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou. Medzi 
oprávnených žiadateľov o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu patria občianske združenia detí a 
mládeže, ktoré svoju činnosť vyvíjajú minimálne na území troch samosprávnych krajov, majú viac ako 
300 registrovaných členov, svoju činnosť vykonávajú systematicky viac ako rok a mládež tvorí aspoň 
75 percent z celkového počtu členov organizácie. 
 
Program SLUŽBY mladým podporuje informačné a poradenské služby pre mládež a služby v oblasti 
dobrovoľníctva mládeže. Cieľom programu je podpora systémov poskytovania 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. 
 
Program HLAS mladých podporuje činnosť štruktúr zastupujúcich záujmy mládeže na úrovni 
samosprávnych krajov alebo na celoštátnej úrovni. Cieľom programu HLAS mladých je zohľadňovať 
potreby a záujmy mladých ľudí v rôznych regionálnych a národných politikách, zvyšovať úroveň 
participácie mladých ľudí a povedomia o aktívnom občianstve, posilňovať reprezentáciu mládeže v 
rôznych štruktúrach na úrovni samosprávnych krajov a na celoštátnej úrovni, posilňovať dostupnosť 
činnosti zastupiteľských štruktúr mládeže pre všetkých mladých ľudí a zabezpečovať pravidelný zber 
podnetov a potrieb mládeže pre tvorbu regionálnej, národnej a európskej mládežníckej politiky. 
 
Program PRIORITY mládežníckej politiky je nástrojom na vykonávanie Stratégie Slovenskej republiky 
pre mládež na roky 2014 – 2020 a jeho zámerom je podporiť činnosť organizácií venujúcich sa 
mládeži v aktivitách prispievajúcich k jej napĺňaniu, zvyšovať kvalitu práce s mládežou s prihliadnutím 
na aktuálne ciele a výzvy mládežníckej politiky. V roku 2015 boli v rámci tejto výzvy podporené 
projekty, ktoré sa zameriavali predovšetkým na zviditeľnenie témy Predsedníctva Slovenskej 
republiky v Rade EÚ – rozvoju talentu a tvorivému potenciálu mladých ľudí, zvyšovanie kvality práce s 
mládežou prostredníctvom zabezpečenia dôkazov o prínose a dopade práce s mládežou a realizáciu 
aktivít v oblasti boja proti extrémizmu a radikalizácii mládeže. 
 
V roku 2015 boli vyhlásené štyri výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu, pričom každá výzva 
obsahovala aj podrobné hodnotiace kritéria.  
 
Celkovo bolo podporených 46 projektov vo výške 2 293 042 €. 
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Prehľad počtu žiadostí o dotáciu spracovaných v roku 2015 podľa jednotlivých výziev: 
 
Program Počet žiadostí 

Prijaté/Schválené 

Program PODPORA mládežníckych organizácií 2015 20 / 19 

Program PRIORITY mládežníckej politiky 2015 27 / 11 

Program HLAS mladých 2015 10 / 10 

Program SLUŽBY mladým 2015 17 / 6 
 

4.2  PRÍPRAVA PROJEKTOV ZAMERANÝCH NA ROZVOJ MODERNEJ, PARTICIPATÍVNEJ 
A INKLUZÍVNEJ POLITIKY VOČI MLÁDEŽI  
 

Výskumná činnosť 
Spolupráca s výskumníkmi je zabezpečená ich prizývaním na podujatia a do pracovných skupín. V 
decembri 2015 sa konal seminár o kvalite práce s mládežou, ktorý prepájal politikov, praktikov a 
výskumníkov v konkrétnej téme zabezpečenia kvality práce s mládežou, tvorby a testovania nástrojov 
na meranie kvality práce s mládežou a celkového nastavenia systému, ktorý umožní rozvíjať kvalitnú 
prácu s mládežou. Aj v roku 2015 IUVENTA prevádzkovala portál www.vyskummladeze.sk.  
 
Konzultácie s mládežou a štruktúrovaný dialóg 
V roku 2015 boli konzultácie s mládežou zabezpečované prostredníctvom viacerých aktivít:  
a) Národná pracovná skupina pre štruktúrovaný dialóg;  
b) okrúhle stoly s mladými ľuďmi a tzv. dôležitými dospelými (organizované priamo organizáciou 
IUVENTA alebo spolupracujúcimi organizáciami, napr. Humenné, Bratislava, Košice, Prešov, Martin); 
c) on-line dotazníkové prieskumy a zisťovanie názorov mladých ľudí a pracovníkov s mládežou.  
 
Štruktúrovaný dialóg je mechanizmus, ktorý umožňuje systematickú komunikáciu medzi mladými 
ľuďmi a politikmi na rôzne témy, pričom jeho cieľom je zaistiť, aby názory mladých ľudí boli brané do 
úvahy pri formulácii politík mládeže v krajinách Európskej únie. IUVENTA je jedným z kľúčových 
aktérov, ktorí sú zapojení do prípravy Štruktúrovaného dialógu, ako aj jeho uskutočňovania v praxi. 
Pri realizácii tejto úlohy IUVENTA úzko spolupracovala predovšetkým so strešnými organizáciami 
ZIPCEM, AKRAM a RMS a v rámci projektov ZA JEDNO LANO, VYJADRI SA a Projekt ZIPCEM – Podpora 
medzisektorovej spolupráce pre napĺňanie stratégie, kde poskytovala metodickú a odbornú podporu 
pri navrhovaní a realizovaní jednotlivých aktivít a zároveň sa zástupcovia organizácie IUVENTA týchto 
aktivít aktívne zúčastnili, resp. ich facilitovali.  
IUVENTA taktiež zabezpečila zbieranie a spracovanie názorov mladých ľudí v rámci štruktúrovaného 
dialógu, ktorý je súčasťou predsedníctiev v Rade EÚ. Zástupcovia organizácie IUVENTA sa taktiež 
zúčastnili hodnotiaceho stretnutia uplynulého štruktúrovaného dialógu v Bruseli.  
 
Tvorba legislatívnych dokumentov – Koncepcia práce s mládežou 
IUVENTA v spolupráci s Odborom mládeže ministerstva v roku 2015 pripravila znenie  Koncepcie 
práce s mládežou. Súčasťou vypracovania Koncepcie boli tri verejné stretnutia na národnej úrovni a 
konzultácie v regiónoch. Medzi jednotlivými konzultáciami a zároveň s ich výstupmi pracoval užší 
pracovný tím zložený tak zo zástupcov organizácie IUVENTA, ktorí celý proces a práce na Koncepcii 
viedli, ako aj zo zástupcov sektora práce s mládežou. Detailné informácie z priebehu tvorby 
Koncepcie ako aj zoznam expertov a subjektov zapojených do jej prípravy sú zverejnené na 
internetových stránkach organizácie IUVENTA. 
 
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 
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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. 
 
Medzirezortná pracovná skupina pre štátnu politiku v oblasti mládeže sa v priebehu roka 2015 stretla 
dvakrát. Členmi tejto skupiny sú zástupcovia ministerstiev, samosprávy, mimovládnych organizácií a 
ďalších významných subjektov v oblasti podpory práce s mládežou. Cieľom pracovnej skupiny je 
napĺňanie  Stratégie pre mládež  prostredníctvom implementačných projektov, ktoré majú mať 
medzirezortný charakter. Obsahom stretnutí bolo nastavenie spolupráce medzi jednotlivými aktérmi 
a diskusia o témach, na ktoré by sa mali implementačné projekty zamerať. V roku 2015 bola IUVENTA 
sekretariátom Medzirezortnej pracovnej skupiny a okrem organizovania zasadnutí poskytovala 
odbornú podporu jej fungovaniu – v spolupráci s Odborom mládeže ministerstva. 
 
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. 
 
Sieťovanie a tvorba expertných dokumentov  
IUVENTA podporuje sieťovanie rôznych aktérov v oblasti politiky mládeže a uľahčuje stretávanie 
zástupcov rôznych sektorov. Táto úloha sa plní jednak aktívnym zvolávaním pracovných skupín (napr. 
tvorba Koncepcie práce s mládežou), zapájaním zástupcov rôznych aktérov do vlastných aktivít (napr. 
semináre, školenia) a účasťou zástupcov organizácie IUVENTA na aktivitách iných organizácií a 
inštitúcií. Významnú časť aktivít organizácie IUVENTA tvorí príprava expertných dokumentov podľa 
potrieb a požiadaviek zriaďovateľa, resp. ďalších spolupracujúcich subjektov. V roku 2015 bola v 
centre pozornosti tvorby expertných podkladov najmä Koncepcia práce s mládežou. 
 

4.3 ZABEZPEČENIE ÚLOH VYPLÝVAJÚCICH Z AKREDITÁCIE ŠPECIALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ V 
PRÁCI S MLÁDEŽOU A Z ČINNOSTI AKREDITAČNEJ KOMISIE 

 
Akreditačná komisia pracuje ako poradný orgán ministerstva a bola zriadená na základe § 7 ods. 5 
zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z.  
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
IUVENTA je sekretariátom Akreditačnej komisie. Akreditačná komisia v roku 2015 zasadla 4-krát v 
roku (marec, jún, september, december). Ku každej predloženej žiadosti o akreditáciu boli 
zabezpečené dva hodnotiace posudky, ktoré mali členovia akreditačnej komisie k dispozícii na svojom 
zasadnutí. Do procesu vypracovania posudkov sa môže zapojiť každý člen Akreditačnej komisie.  V 
roku 2015 (jeseň) bolo členstvo v Akreditačnej komisii aktualizované. IUVENTA zabezpečila  zber, 
spracovanie a vyhodnotenie žiadostí v rámci otvorenej výzvy na nových členov akreditačnej komisie. 
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4.4 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). 
 

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 2015 bolo podporených 132 projektov. Tematicky boli projekty zamerané na tému 
participácie, práce s mládežou, mládežníckej politiky a tému inklúzie mladých ľudí s nedostatkom 
príležitostí, medzinárodnej spolupráce, európskeho občianstva, menšín, pracovného trhu. V roku 
2015 sme zaznamenali vyšší dopyt po spolupráci s partnerskými krajinami, najčastejšie partnerstvá 
boli realizované s Gruzínskom a Arménskom. 
 
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 34 predložených projektov bolo podporených 6. Národná agentúra za rok 2015 
propagovala akciu KA2 prostredníctvom rôznych informačných aktivít v spolupráci s agentúrou 
SAAIC, rovnako ako aj s regionálnymi konzultačnými centrami. 
 
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. 
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V priebehu roka 2015 boli podporené 4 projekty zamerané na tému štruktúrovaného dialógu a 
prípravu mládežníckych organizácií na predsedníctvo SR v Rade EÚ. Národná agentúra bola taktiež 
súčasťou Medzirezortnej pracovnej skupiny k štruktúrovanému dialógu.  
 
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 roka 
2015 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 

 Vzdelávacie aktivity na medzinárodnej úrovni zamerané na podporu zvýšenia kvality 
projektov v programe Erasmus+ 

 Informačné a konzultačné aktivity zamerané na propagáciu centralizovaných aktivít v oblasti 
Športu 

 Vydávanie publikácií na témy súvisiace s prioritami programu 
 

Implementácia programu Erasmus+ na regionálnej úrovni bola zabezpečená v spolupráci so sieťou 
regionálnych konzultačných centier, ktoré sa nachádzajú v každom krajskom meste – Žilina, Trenčín, 
Nitra, Trnava, Banská Bystrica, Košice, Prešov. 
 
Prostredníctvom programu bolo počas roka 2015 podporených 132 projektov a na ich podporu 
národná agentúra zazmluvnila 99,88 percent z celkového alokovaného rozpočtu Európskej komisie. 
 
Zazmluvnené finančné prostriedky za rok 2015: 3 391 272,84 € 

 

 Rozpočet 
alokovaný 
z EK 

Výška podpory 

KA1 – Mobilita pre mladých ľudí a pracovníkov s mládežou 2 623 702,00 € 2 613 658,84 € 

KA2 – Strategické partnerstvá 640 206,00 € 646 184,00 € 

KA3 – Štruktúrovaný dialóg: stretnutia mladých ľudí so 
zástupcami rozhodujúcich subjektov v oblasti mládeže 

131 440,00 € 131 430,00 € 

SPOLU 3 395 348,00 € 3 391 272,84 € 

 
 
Podporné aktivity na zvyšovanie povedomia o programe Erasmus+ 
 
V rámci zvyšovania povedomia o programe Erasmus+ medzi mladými ľuďmi zorganizovala Národná 
agentúra v roku 2015 „Informačné a konzultačné dni“ v 5 mestách s účasťou 199 mladých ľudí z 
relevantných cieľových skupín. 
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V spolupráci so sieťou Eurodesk a Tematickými centrami mládeže  v regiónoch sa zrealizovalo 7 
informačno-konzultačných podujatí s názvom „Coffee to go“. Podujatia sa uskutočnili v siedmich 
krajských mestách (okrem Bratislavy) s celkovou účasťou 330 mladých ľudí. 
 
V rámci Európskeho týždňa mládeže (EYW 2015) sme sa v spolupráci s agentúrou SAAIC a Európskou 
komisiou zúčastnili na podujatí „Deň Európy 2015“ na Hlavnom námestí v Bratislave. 
 
Kvôli zvýšeniu povedomia o programe Erasmus+ sme sa zúčastnili na najväčšom open-air festivale na 
Slovensku „Pohoda“, ktorý sa konal 9. – 11. júla 2015 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 Eramus+. 
 
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, tréningový kurz OPEN UP, 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. 
 
Jednodňová aktivita s názvom „Nalieváreň“, financovaná organizáciou IUVENTA, bola organizovaná 
pre úspešných prijímateľov grantov. Cieľom seminára bolo podporiť prijímateľov v úspešnej 
implementácii ich projektov. 
 
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 2015. Taktiež 
bola pripravená publikácia pre organizácie  zameraná na hosťovanie a vysielanie dobrovoľníkov. 
 
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 bude realizovať počas predsedníctva SR v Rade EÚ v spolupráci s Úradom splnomocnenca 
pre rómske komunity. 
 
Spolupráca s partnermi 
 
Národná agentúra komunikovala výhody programu Erasmus+ tiež vo vzťahu k svojim partnerom.  
Kancelária Národného projektu KomPrax a Kancelária Národného projektu PRAKTIK boli partnermi 
programu  počas roka 2015 a výrazne prispeli k dosiahnutiu výsledkov v programe. Účastníci oboch 
projektov boli informovaní o programe Erasmus+ a mnohí z nich využili možnosť požiadať o grant 
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alebo využili ďalšie školiace aktivity. V priebehu roka 2015 bolo 19 podporených projektov 
zorganizovaných práve predošlými účastníkmi projektov KomPrax a Praktik. 
Okrem toho  spolupracovala Národná agentúra aj s kanceláriou národnej grantovej schémy pre 
mladých ľudí „Programy pre mládež 2014 – 2020“ financovaných Ministerstvom školstva, vedy, 
výskumu a športu SR. 
 

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 organizácií, 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 príležitostí, ktoré sú dôležité pre mladých ľudí.  V roku 2015 
EURODESK spolupracoval so sieťou 21 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. 
 
V roku 2015 bol EURODESK  v spolupráci s Tematickými centrami mládeže v regiónoch organizátorom 
série informačno-konzultačných podujatí s názvom „Coffee to go“. Spolu sa uskutočnilo 7 stretnutí vo 
všetkých krajských mestách (okrem Bratislavy) s účasťou približne 330 mladých ľudí. V spolupráci so 
Zastúpením Európskej komisie na Slovensku bol EURODESK súčasťou informačného stánku na 
festivale Pohoda, kde prišlo približne 500 ľudí. Počas roka 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 2015 patrí aj vytvorenie dvoch publikácií: Zaži 
Erasmus+: Inšpiruj sa projektmi iných mladých ľudí a Zaži Erasmus+: Za hranicami všedných dní. Ako 
propagačný materiál boli vytvorené aj dve informačné mapy určené pre mladých ľudí na lepšiu 
orientáciu v súvislosti s možnosťami zahraničnej mobility. 
 
EURODESK vyprodukoval v roku 2015 niekoľko video príbehov o mladých ľuďoch, ktorým 
absolvovanie Európskej dobrovoľníckej služby alebo mládežníckej výmeny v zahraničí výrazne 
zmenilo život. Video príbehy boli realizované v spolupráci s nadáciou Krajina Harmónie sídliacou v 
Žiline. Videá sú dostupné online na youtube kanáli. 
 
V závere roka zorganizoval EURODESK fotografickú súťaž pre mladých ľudí do 30 rokov. Cieľom bolo 
inšpirovať mladých ľudí ku kreatívnemu spracovaniu témy „Ukáž, čo dokážeš“ vo fotografii.  
 
EURODESK na Slovensku zabezpečuje obsah Európskeho portálu pre mládež, ktorý sumarizuje a 
sprehľadňuje informácie pre mladých ľudí v celej Európe. V roku 2015 EURODESK publikoval na 
portáli viac ako 170 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 
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dlhodobými zámermi ministerstva v oblasti práce s talentovanou mládežou a Smernicou č. 27/2011 
o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení. 
 
Ministerstvo poverilo organizovaním celoštátnych kôl a koordináciou nižších kôl predmetových 
olympiád a postupových súťaží organizáciu IUVENTA. Pre tento účel ministerstvo a IUVENTA 
uzatvorili kontrakt, ktorý určil rozsah úloh, spôsob ich zabezpečenia a termíny plnenia. 
 
Kľúčové činnosti vyplývajúce z kontraktu: 
 

 koordinácia tvorby a distribúcia súťažných úloh a riešení 

 koordinácia termínov jednotlivých podujatí 

 spolupráca s celoštátnymi odbornými komisiami 

 zabezpečenie a priama realizácia celoštátnych kôl POPS, sústredení pred medzinárodnými 
olympiádami, zasadnutí celoštátnych komisií a vycestovania na medzinárodné olympiády 

 
ZOZNAM SÚŤAŽÍ, ICH CHARAKTERISTIKA A PREHĽAD USKUTOČNENÝCH AKTIVÍT: 
 

 Biologická olympiáda 

 Fyzikálna olympiáda 

 Geografická olympiáda 

 Chemická olympiáda 

 Matematická olympiáda 

 Olympiáda v informatike 

 Olympiáda v anglickom jazyku 

 Olympiáda v nemeckom jazyku 

 Olympiáda v ruskom jazyku 

 Olympiáda v španielskom jazyku 

 Olympiáda vo francúzskom jazyku 

 Olympiáda ľudských práv 

 Pytagoriáda 

 Technická olympiáda 

 Turnaj mladých fyzikov 

 Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 

 Dejepisná olympiáda 
 



14 

 

A) Národné predmetové olympiády a postupové súťaže 
 
BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA (BiO) je určená žiakom základných škôl, osemročných gymnázií a stredných 
škôl 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 Medzinárodnej olympiády environmentálnych projektov (INEPO). 
 
 

Zrealizované podujatia 
Miesto 
konania 

Termín 
konania 

Počet 
účastníkov 

Celoštátne kolo BiO – kat. A, B, C – P časť Nitra 15. – 17. 4. 2015  51 

Celoštátne kolo BiO – kat. A, B, C – TP časť Nitra 17. – 19. 4. 2015  51 

Sústredenie pred IYIPO Bratislava 13. – 14. 4. 2015  4 

1. sústredenie pred IBO Bratislava 10. – 16. 5. 2015  21 

2. sústredenie pred IBO Bratislava 31. 5. – 5. 6. 2015  15 

Celoštátne kolo BiO – kat. E Nitra 17. – 18. 6. 2015  33 

 
 
FYZIKÁLNA OLYMPIÁDA (FO) je určená žiakom základných škôl, nižších ročníkov osemročných 
gymnázií (kategórie E, F a Archimediáda) a žiakom stredných škôl (kategórie A, B, C a D). Organizuje 
sa v 4 kolách: školskom, okresnom, krajskom a celoštátnom. Žiaci, ktorí dosiahnu na celoštátnom kole 
najlepšie výsledky, reprezentujú Slovensko na Medzinárodnej fyzikálnej olympiáde (IPhO). 
 

Zrealizované podujatia 
Miesto 
konania 

Termín 
konania 

Počet 
účastníkov 

Celoštátne kolo FO Nitra 12. – 15. 3. 2015  49 

Výberové sústredenie pred IPhO Bratislava 20. – 24. 4. 2015  14 

Prípravné sústredenie pred IPhO Košice 8. – 19. 6. 2015  10 

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

Zrealizované podujatia 
Miesto 
konania 

Termín 
konania 

Počet 
účastníkov 

Celoštátne kolo GO – kat. A, B, CD, Z Nitra 24. – 26. 4. 2015  77 



15 

 

Celoštátne kolo GO – kat. E Nitra 15. – 16. 5. 2015  40 

1. sústredenie pred IGEO Bratislava 11. – 13. 5. 2015  16 

Zasadnutie SK GO Bratislava 13. 10. 2015  13 

 
 

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA (CHO) je postupová súťaž určená pre žiakov základných škôl, štvorročných, 
päťročných, šesťročných a osemročných gymnázií a stredných škôl. Člení sa na 5 kategórií: A, B, C, D, 
EF. Pre kategóriu A sa organizuje v 4 súťažných kolách (domáce, školské, krajské a celoštátne), pre 
kategórie B a C v 3 súťažných kolách (domáce, školské a krajské), pre kategóriu D v 4 súťažných 
kolách (domáce, školské, okresné a krajské) a pre kategóriu EF v 3 súťažných kolách (domáce, školské 
a celoštátne). Najlepší súťažiaci z celoštátneho kola reprezentujú Slovenskú republiku na 
Medzinárodnej chemickej olympiáde (MCHO) a Grand Prix Chimique (GPCH). 
 

Zrealizované podujatia 
Miesto 
konania 

Termín 
konania 

Počet 
účastníkov 

Celoštátne kolo CHO Nitra 1. – 4. 3. 2015  77 

1. sústredenie pred ICHO Bratislava 12. – 18. 4. 2015  18 

2. sústredenie pred ICHO Bratislava 3. 5. – 9. 5. 2015  8 

3. sústredenie pred ICHO Bratislava 31. 5 – 3. 6. 2015  6 

Zasadnutie SK CHO Bratislava 20. 11. 2015  25 

 
MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA (MO) je určená žiakom základných škôl, osemročných gymnázií a 
žiakom stredných škôl. Organizuje sa v 5 kolách: domácom, školskom, okresnom, krajskom a 
celoštátnom. MO sa organizuje v základoškolských kategóriách Z5, Z6, Z7, Z8, Z9 a v stredoškolských 
kategóriách A, B a C. Celoštátne kolo MO sa organizuje v najvyššej kategórii, v kategórii A. V školskom 
roku 2014/2015 sa uskutočnil v poradí už 64. ročník MO. MO je najstaršou predmetovou olympiádou 
a postupovou súťažou (POPS) a každoročne sa do nej zapája najviac žiakov. Žiaci, ktorí dosiahnu na 
CK MO najlepšie výsledky, reprezentujú SR na Medzinárodnej matematickej olympiáde (IMO) a 
Stredoeurópskej matematickej olympiáde (MEMO).  
 

Zrealizované podujatia 
Miesto 
konania 

Termín 
konania 

Počet 
účastníkov 

Celoštátne kolo MO Nitra 22. – 25. 3. 2015  64 

Výberové sústredenie pred IMO a MEMO Bratislava 19.-26.4.2015  17 

Česko-poľsko-slovenské stretnutie juniorov 
(CPSJ) 

Karlov pod 
Pradědem, ČR 17.-20.5.2015  8 

2. zasadnutie úlohovej komisie MO Bratislava 27. – 29. 5. 2015  20 

Prípravné sústredenie pred IMO a MEMO Bratislava 31.5.-5.6.2015  12 

Slovensko-české sústredenie pred IMO a 
MEMO 

Uherské 
Hradište, ČR 21. – 26 6. 2015  6 
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Trojstretnutie Česko – Poľsko – Slovensko Fačkovské sedlo 14.-17.6.2015  26 

Spoločné zasadnutie SK MO a SK OI Žilina 10. 10. 2015 9 

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

Zrealizované podujatia 
Miesto 
konania 

Termín 
konania 

Počet 
účastníkov 

Celoštátne kolo OI Nitra 
25. – 28. 3. 2015  
 

48 

Výberové sústredenie pred IOI a CEOI Bratislava 1. – 8. 5. 2015  15 

Spoločné zasadnutie SK MO a SK OI Žilina 10. 10. 2015 8 

 
OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU (OAJ) je postupová súťaž, organizuje sa v 4 súťažných kolách 
(školské, okresné, krajské a celoštátne). Člení sa na 8 kategórií – 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C1, 2C2 a 2D. 
 

Zrealizované podujatia 
Miesto 
konania 

Termín 
konania 

Počet 
účastníkov 

Celoštátne kolo OAJ Bratislava 31.3. – 1. 4. 2015  97 

 
OLYMPIÁDA V NEMECKOM JAZYKU (ONJ) je určená pre žiakov základných škôl, všetkých typov 
gymnázií a stredných škôl. Súťaž sa člení na 8 kategórií, a to na 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E. 
Organizuje sa v 4 súťažných kolách – školskom, okresnom, krajskom a celoštátnom. Najlepší súťažiaci 
sa zúčastňujú Medzinárodnej olympiády v nemeckom jazyku (IDO), ktorá sa uskutočňuje spravidla 
každé 2 roky.  
 

Zrealizované podujatia 
Miesto 
konania 

Termín 
konania 

Počet 
účastníkov 

Celoštátne kolo ONJ Bratislava 22. – 23. 3. 2015  83 
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OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU (ORJ) je postupová súťaž, je určená pre žiakov základných škôl, 
všetkých typov gymnázií a stredných škôl. Člení sa na 7 kategórií (A1, A2, A3, B1, B2, B3 a B4) a 
organizuje sa v 3 súťažných kolách (školskom, krajskom a celoštátnom). Najlepší súťažiaci sa 
zúčastňujú Medzinárodnej olympiády v ruskom jazyku, ktorá sa uskutočňuje spravidla každé 2 roky.  
 

Zrealizované podujatia 
Miesto 
konania 

Termín 
konania 

Počet 
účastníkov 

Celoštátne kolo ORJ Bratislava 21. – 22. 4. 2015  63 

Zasadnutie COK ORJ Banská Bystrica 23. 10. 2015  10 

 
OLYMPIÁDA VO FRANCÚZSKOM JAZYKU (OFJ) je predmetová súťaž určená žiakom základných a 
stredných škôl a príslušných ročníkov 8-ročných gymnázií. Člení sa na 6 kategórií (1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 
2C) a organizuje sa v 3 kolách – školskom, krajskom a celoštátnom. 
 

Zrealizované podujatia 
Miesto 
konania 

Termín 
konania 

Počet 
účastníkov 

Celoštátne kolo OFJ Bratislava 13. – 14. 4. 2015  61 

 
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. 
 

Zrealizované podujatia 
Miesto 
konania 

Termín 
konania 

Počet 
účastníkov 

Celoštátne kolo OŠJ Bratislava 13. – 14. 4. 2015  43 

 
OLYMPIÁDA ĽUDSKÝCH PRÁV (OĽP) je dobrovoľnou záujmovou činnosťou študentov stredných škôl 
v Slovenskej republike a je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na školách. Motivuje 
k cieľavedomému pôsobeniu, založenému na systematickej práci s talentovanými študentmi. OĽP sa 
organizuje pre všetky typy stredných škôl. Súťaž sa organizuje v troch súťažných kolách (školské, 
krajské a celoštátne). 
 

Zrealizované podujatia 
Miesto 
konania 

Termín 
konania 

Počet 
účastníkov 

Celoštátne kolo OĽP Modra - Harmónia 25. – 27. 3. 2015  85 

Zasadnutie CK OĽP Bratislava 4. – 5. 6. 2015  19 

 
PYTAGORIÁDA (PYT) je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov 
rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. Súťaž je organizovaná v šiestich kategóriách 
podľa jednotlivých ročníkov: P3, P4, P5, P6, P7 a P8. 
 

Zrealizované podujatia 
Miesto 
konania 

Termín 
konania 

Počet 
účastníkov 
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Celoštátne kolo Pytagoriády Bratislava 3. – 4. 6. 2015  48 

 
TECHNICKÁ OLYMPIÁDA (TO) je súťaž určená žiakom 8. a 9. ročníka základných škôl a 3. a 4. ročníka 
osemročných gymnázií v Slovenskej republike. 
 

Zrealizované podujatia 
Miesto 
konania 

Termín 
konania 

Počet 
účastníkov 

Celoštátne kolo TO Nitra 5. – 6. 5. 2015  31 

Zasadnutie SK TO Nitra 5. 5. 2015  9 

TURNAJ MLADÝCH FYZIKOV (TMF) je súťaž päťčlenných družstiev žiakov stredných škôl v riešení 
fyzikálnych úloh, ktoré modelujú problémy prinášané vedecko-technickou praxou a súčasne svojou 
formuláciou motivujú žiakov k náročnej tvorivej práci. Najúspešnejší súťažiaci reprezentujú Slovenskú 
republiku na Medzinárodnom turnaji mladých fyzikov (IYPT) a na Otvorenom kole Rakúskeho turnaja 
mladých fyzikov (AYPT), ktoré sa konajú každoročne. Súťaž prebieha formou vedeckej diskusie 
o vopred určených problémoch. 
 

Zrealizované podujatia 
Miesto 
konania 

Termín 
konania 

Počet 
účastníkov 

Celoštátne kolo TMF Bratislava 7. – 10. 4. 2015  50 

Výberové sústredenie pred IYPT Bratislava 10. – 13. 5. 2015  18 

Prípravné sústredenie pred IYPT Bratislava 6. – 9. 6. 2015  9 

 
OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY (OSJL) je organizovaná ako postupová súťaž 
a je rozdelená do kategórií A, B a C. Jej cieľom je prehĺbiť, rozširovať a upevňovať komunikačné 
zručnosti žiakov základných a stredných škôl v slovenskom jazyku, rozširovať záujem žiakov o 
sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť a zvýšiť záujem o slovenský jazyk a literatúru. 
 

Zrealizované podujatia 
Miesto 
konania 

Termín 
konania 

Počet 
účastníkov 

Celoštátne kolo OSJL Bratislava 16. – 17. 4. 2015  35 

 
DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA je určená žiakom základných škôl, osemročných gymnázií a stredných škôl so 
záujmom o históriu a príbuzné vedné odbory. Členená je na 6 kategórií – A, B, C, D, E a F. Organizuje 
sa v 4 kolách – školskom, okresnom, krajskom a celoštátnom. Do celoštátneho kola postupujú žiaci v 
kat. A, B, C a D. Žiaci v kat. A a B okrem testu obhajujú samostatné písomné práce podľa vopred 
stanovenej alebo voliteľnej témy. 
 

Zrealizované podujatia 
Miesto 
konania 

Termín 
konania 

Počet 
účastníkov 

Celoštátne kolo DO Bratislava 30.4. – 2. 5. 2015  55 
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B) Medzinárodné predmetové olympiády a postupové súťaže 
 
MEDZINÁRODNÁ MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA (IMO) 
56. ročník Medzinárodnej matematickej olympiády sa uskutočnil v dňoch 4. – 16. 7. 2015 v Chiang 
Mai, Thajsko. V neoficiálnom poradí krajín, ktoré vznikne sčítaním bodov celého družstva, sme sa 
umiestnili so ziskom 97 bodov na 33. mieste. V rámci krajín EÚ sme sa zaradili na 10. miesto. 
Medzinárodného kola sa zúčastnilo spolu 577 súťažiacich zo 104 krajín. Slovenskí účastníci získali 2 
strieborné a 3 bronzové medaile. 
 
MEDZINÁRODNÁ FYZIKÁLNA OLYMPIÁDA (IPhO) 
46. ročník Medzinárodnej fyzikálnej olympiády sa konal v dňoch 4. – 12. 7. 2015 v Mumbai, India. 
Medzinárodného kola sa zúčastnilo spolu 391 súťažiacich z 82 krajín. Získali sme 1 striebornú a 3 
bronzové medaile. 
 
MEDZINÁRODNÁ CHEMICKÁ OLYMPIÁDA (ICHO) 
47. ročník Medzinárodnej chemickej olympiády sa uskutočnil v dňoch 20. – 29. 7. 2015 v Baku, 
Azerbajdžan. V neoficiálnom poradí medailovej úspešnosti sa Slovenská republika umiestnila zo 75 
krajín na vynikajúcom 13. – 18. mieste (5. – 7. v rámci európskych krajín). Medzinárodného kola sa 
zúčastnilo spolu 290 súťažiacich zo 75 krajín. Zisk: 1 zlatá, 2 strieborné a 1 bronzová medaila. 
 
MEDZINÁRODNÁ BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA (IBO) 
26. ročník Medzinárodnej biologickej olympiády sa konal v 12. – 19. 7. 2015 v Aarhuse, Dánsko. 
Medzinárodného kola sa zúčastnilo spolu 239 súťažiacich zo 62 krajín. Ďalšie 4 krajiny (Egypt, 
Bangladéš, Nórsko a Island) sa zúčastnili ako pozorovatelia s cieľom zapojiť sa do súťaže v budúcnosti. 
 
MEDZINÁRODNÁ OLYMPIÁDA V INFORMATIKE (IOI) 
27. ročník Medzinárodnej olympiády v informatike sa konal v dňoch 26. 7. – 2. 8. 2016 v Almaty, 
Kazachstan. Súťaže sa zúčastnilo spolu 322 súťažiacich z 84 krajín. K dispozícii nie je žiadne oficiálne 
porovnanie rôznych krajín, ale zisk troch medailí, z toho jednej zlatej je veľmi dobrý výsledok 
dosiahnutý len malým množstvom iných krajín. 
 
MEDZINÁRODNÁ GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA (IGEO) 
12. ročník Medzinárodnej geografickej olympiády sa konal v dňoch 11. – 17. 8. 2015 v Tveri, Ruská 
federácia. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že aj napriek tomu, že tím slovenských študentov 
nezískal medailu, dôstojne reprezentoval Slovenskú republiku na medzinárodnej úrovni vo veľkej 
konkurencii. 
 
STREDOEURÓPSKA MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA (MEMO) 
9. ročník Stredoeurópskej matematickej olympiády sa uskutočnil v dňoch 25. – 31. 8. 2015 v Koperi, 
Slovinsko. Dosiahnuté výsledky slovenských študentov považujeme vzhľadom na obtiažnosť úloh za 
dobré. Súťaž prebehla za regulárnych podmienok pre všetky zúčastnene krajiny. 
 
MEDZINÁRODNÁ OLYMPIÁDA MLADÝCH VÝSKUMNÍKOV (IYIPO) 
22. ročník Medzinárodnej olympiády mladých výskumníkov sa konal v dňoch 30. 4. – 4. 5. 2015 v 
Tbilisi, Gruzínsko. Medzinárodného kola sa zúčastnilo 169 súťažiacich z 39 štátov, spolu 90 projektov. 
Slovensko získalo 1 zlatú a 1 striebornú medailu. 
 
STREDOEURÓPSKA OLYMPIÁDA V INFORMATIKE (CEOI) 
22. ročník Stredoeurópskej olympiády v informatike sa uskutočnil v dňoch 29. 6. – 4. 7. 2015 v Brne, 
Česká republika. Pre väčšinu našich účastníkov to bola prvá skúsenosť s medzinárodnou súťažou a 
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odniesli si z nej cenné skúsenosti, ktoré budú môcť využiť v ďalšej reprezentácii. Medzinárodného 
kola sa zúčastnilo 11 tímov z 10 krajín, spolu 44 súťažiacich. 
 
MEDZINÁRODNÝ TURNAJ MLADÝCH FYZIKOV (IYPT) 
28. ročník Medzinárodného turnaja mladých fyzikov sa konal v dňoch 27. 6. – 4. 7. 2015, v Nakhon 
Ratchasima, Thajsko. Slovensko sa umiestnilo na 4. mieste v absolútnom poradí, čím žiaci a vedúci 
tímu získali strieborné medaily. Je to jeden z najlepších výsledkov v histórii. 
 
RAKÚSKY TURNAJ MLADÝCH FYZIKOV (AYPT) 
17. ročník Rakúskeho turnaja mladých fyzikov sa uskutočnil v dňoch 30. 4. – 2. 5. 2015 v Leobene, 
Rakúsko. Tento rok sa súťaže zúčastnilo 16 tímov. Slovenskí žiaci získali striebornú medailu. 
 
OLYMPIÁDA EURÓPSKEJ ÚNIE V PRÍRODNÝCH VEDÁCH (EUSO) 
12. ročník Olympiády Európskej únie v prírodných vedách sa uskutočnil v dňoch 26. 4. – 3. 5. 2015 v 
Klagenfurte, Rakúsko. Študenti preukázali mimoriadnu zručnosť, získanú najmä prípravou na 
predmetové olympiády a svojimi vedomosťami patrili medzi najlepších študentov. 
 
OLYMPIÁDA MLADÝCH VEDCOV (IJSO) 
12. ročník Olympiády mladých vedcov sa konal v dňoch 2. – 11. 12. 2015 v Daegu, Kórejská republika. 
Slovenskí študenti priniesli jednu bronzovú medailu. 
 
NA BICYKLI BEZPEČNE (FIA) 
30. ročník medzinárodnej súťaže Na bicykli bezpečne sa uskutočnil v dňoch 3. – 6. 9. 2015 vo Viedni, 
Rakúsko. Tohtoročné družstvo bolo na vysokej úrovni čo sa týka praktických zručností. 
 
GRAND PRIX CHIMIQUE (GPCH) 
12. ročník Veľkej ceny chémie sa konal v dňoch 27. 9. – 2. 10. 2015 v Bazilej, Švajčiarsko. Tohtoročné 
družstvo bolo na vysokej úrovni čo sa týka praktických zručností. 
 
Celkovo naši žiaci získali z medzinárodných predmetových olympiád a ďalších súťaží určených pre 
jednotlivcov a družstvá v školskom roku 2014/2015 3 zlaté medaile, 11 strieborných medailí a 14 
bronzových medailí. 
 
Štipendijné pobyty 
Štipendijný pobyt v Nemecku sa uskutočnil v 26. 6. – 17. 7. 2015 v Alfelde, Nemecko. Pobytu sa 
zúčastnilo 10 účastníkov. 
 
Zasadnutia medzinárodných koordinačných centier MPOPS 
Zasadnutie riadiaceho výboru Medzinárodnej chemickej olympiády (ICHO) sa uskutočnilo v Baku, 
Azerbajdžan, v dňoch 15. – 18. 1. 2015. Za SR sa ho zúčastnil jeden účastník. 

Zasadnutie výkonného výboru Medzinárodnej olympiády v informatike (IOI) sa uskutočnilo v meste 
Astana v Kazachstane, v dňoch 26. 2. – 2. 3. 2015. Za SR sa ho zúčastnil jeden účastník. 
 
Distribúcia úloh a materiálov vydávaných v rámci súťaží 
Spôsob distribúcie úloh, riešení a neperiodických materiálov je pre všetky súťaže jednotný. Úlohy a 
riešenia sú distribuované elektronicky, v zaheslovaných súboroch v PDF formáte, zodpovedným 
pracovníkom okresných úradov v sídle kraja, resp. poverených CVČ. Heslá k súborom sú 
distribuované formou SMS správ. Pre niektoré predmetové olympiády a postupové súťaže sú v 
zmysle ich organizačných poriadkov distribuované aj preklady úloh a riešení do maďarského jazyka. 
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Informácie, metodika, spolupráca: 

 Spolupráca na príprave smernice k súťažiam, 

 informačné vstupy o olympiádach a súťažiach prezentované na aktivitách organizovaných inými 
oddeleniami organizácie IUVENTA, 

 prezentácia a aktualizácia webovej stránky venovanej súťažiam www.olympiady.sk (súťažné 
úlohy a riešenia, organizačné poriadky a pokyny, termínovník kôl, výsledkové listiny z 
celoštátnych kôl, elektronický prihlasovací systém na podujatia, úspechy žiakov na 
medzinárodných POPS, adresáre členov celoštátnych komisií POPS a pracovníkov OÚ v sídle 
kraja, vydané publikácie a časopisy z oblasti súťaží, dôležité linky), 

 zostavenie a distribúcia termínovníka všetkých kôl predmetových olympiád a postupových súťaží 
v príslušnom školskom roku, 

 tvorba podkladov pre mimoriadne výsledky žiakov, 

 tvorba návrhov na ocenenie pamätnými listami sv. Gorazda a Literárnym fondom, 

 spolupráca so spoluorganizátormi súťaží a sponzormi, 

 členstvo v Koordinačnej rade súťaží pri ministerstve a v Komisii pre morálne oceňovanie žiakov 
a pedagógov. 

 
IUVENTA v roku 2015 intenzívne komunikovala s predsedami POPS ohľadom odborného 
zabezpečenia národných aj medzinárodných súťaží, ako aj k navrhovanej racionalizácii súťaží. 
IUVENTA koordinuje pracovnú skupinu vybraných predsedov za účelom efektívneho nastavenia 
priebehu súťaží v ďalšom období. 
 
Medzinárodné informačné centrum Medzinárodnej chemickej olympiády (MIC MCHO) 
MIC ICHO je koordinačným centrom pre krajiny, ktoré sa pravidelne zúčastňujú Medzinárodnej 
chemickej olympiády. Od roku 1994 je začlenené do organizačnej štruktúry organizácie IUVENTA a 
pravidelne spolupracuje s Riadiacim výborom a organizátorom príslušného ročníka Medzinárodnej 
chemickej olympiády. Úlohou MIC ICHO je v súčasnosti archivácia súťažných úloh ICHO. Viac 
informácií o činnosti centra je zverejnených na stránke www.icho.sk.  
 

8. PROJEKT EURÓPA V ŠKOLE 
 
EURÓPA V ŠKOLE je medzinárodným projektom, ktorého gestormi sú medzinárodné organizácie: 
Rada Európy, Európsky parlament a Komisia Európskej únie. V SR projekt prebieha nepretržite od 
roku 1992 za stálej podpory ministerstva. Medzi stálych podporovateľov projektu patria aj  
zastúpenia gestorských organizácií projektu v SR. V roku 2015 v SR projekt oslávil už 23. ročník.    
 
Celoeurópske motto 62. ročníka EURÓPA V ŠKOLE „EURÓPA POMÁHA - POMÁHA EURÓPA?“ bolo 
príspevkom projektu k Európskemu roku rozvoja, ktorý pre rok 2015 vyhlásila Európska Únia. Projekt 
sa venoval aj ďalšej významnej udalosti – výročiu ukončenia II. svetovej vojny. Z tohto dôvodu bola do  
ponuky pre všetky vekové kategórie zaradená špeciálna téma „70 ROKOV MIERU V EURÓPE. UŽ 
ŽIADNA VOJNA?“. 
 
Podľa štatistických údajov sa v školskom roku 2014/2015  do rôznych aktivít projektu Európa v škole 
zapojilo spolu 7 298 žiakov, študentov a školských kolektívov zo 396 škôl – všetkých typov a stupňov, 
zo školských zariadení a centier voľného času na väčšine územia Slovenskej republiky. Celoslovenská 
porota navrhla na ocenenie 73 prác, ktoré postúpili z okresných, resp. krajských kôl. Cenou a 
diplomom ministerstva a Slovenského výboru Európa v škole bolo ocenených 53 individuálnych prác 
žiakov a študentov a 20 projektov žiackych a študentských kolektívov. Z uvedeného počtu ocenených 
bolo 6 študentov stredných škôl navrhnutých na vycestovanie do Európskych mládežníckych táborov 
EUROPE AT SCHOOL. Čestnými uznaniami bolo ocenených ďalších 53 individuálnych, skupinových a 
kolektívnych prác. 
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9. REALIZÁCIA NÁRODNÉHO PROJEKTU KOMPRAX – KOMPETENCIE PRE PRAX 
 
IUVENTA realizovala od januára 2011 do júna 2015 Národný projekt KomPrax – Kompetencie pre 
prax. Projekt bol zameraný na rozvoj kľúčových kompetencií mládeže a podporu kvality práce s 
mládežou. Vzdelávanie cez národný projekt KomPrax – Kompetencie pre prax absolvovalo na 
Slovensku takmer 12 000 mladých ľudí, ktorí nadobudli praktické zručnosti využiteľné v ich ďalšom 
kariérnom raste. Celkovo tak mladí ľudia zrealizovali viac ako 10 000 malých projektov v rôznych 
regiónoch Slovenska. 
 
Aktivity projektu: 
Vzdelávanie mladých vedúcich pre oblasť práce s mládežou  
Zrealizovalo sa 322 vzdelávaní (každé sa skladalo z troch samostatných víkendových školení, počas 
ktorých účastníci realizovali svoj malý projekt). Do vzdelávania vstúpilo 6 889 mladých ľudí vo veku 15 
– 17 rokov. Pripravených a úspešne zrealizovaných bolo 5 082 malých projektových zámerov. 
Vzdelávanie profesionálnych a dobrovoľných pracovníkov s mládežou 
Zabezpečili sme 117 základných vzdelávaní pre mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou 
(každé sa skladalo z dvoch víkendových školení, medzi ktorými účastníci realizovali vlastný malý 
projekt). Dohromady absolvovalo vzdelávania 2 023 profesionálnych a dobrovoľných pracovníkov s 
mládežou  a podporených bolo počas trvania projektu 2 041 malých projektov. 
Nadstavbové, doplnkové a záujmové vzdelávanie mládežníckych vedúcich a pracovníkov s 
mládežou  
Počas trvania aktivity bolo zabezpečených 138 úvodných školení (trojdňových tréningov) a 137 
záverečných školení s vyhodnotením malých projektov, do ktorých vstúpilo 2 415 dobrovoľných a 
profesionálnych pracovníkov s mládežou. Podporených a úspešne obhájených bolo 2 059 malých 
projektových zámerov. 
Regionálne okrúhle stoly 
V rámci projektu bolo zrealizovaných 7 okrúhlych stolov, na ktoré bolo prizvaných dohromady 118 
účastníkov – zástupcov inštitúcií a organizácií, s ktorými sa rokovalo o uznaní neformálneho 
vzdelávania. Výstupom aktivity bola Deklarácia o uznávaní neformálneho vzdelávania v práci s 
mládežou na Slovensku, prijatá zúčastnenými zástupcami, a overenie jej významu v praxi. K Deklarácii 
sa pridalo dohromady 107 inštitúcií z celého Slovenska. 
Kampaň „Uznanie“ 
Aktivita bola realizovaná v roku 2014 formou 23 panelových diskusií a workshopov za účasti 1 712 
študentov vysokých a stredných škôl. Cieľom aktivity bolo upriamenie pozornosti na význam 
neformálneho vzdelávania pre ich budúcnosť.  
Databáza pre uznanie práce s mládežou 
Cieľom aktivity bolo zabezpečiť databázu pre uznanie práce s mládežou ako overiteľný a flexibilný 
informačný systém kontroly kvality neformálneho vzdelávania. V roku 2014 databáza plne 
zabezpečila chod vzdelávacích aktivít a ich administráciu. 
Publikácie 
Počas trvania projektu bolo zrealizovaných 16 výskumov, z ktorých bolo vydaných 16 samostatných 
publikácií. Na podporu publicity boli ďalej vydané 2 publikácie v náklade 5 550 ks a 1 140 ks.  
 
NÁRODNÁ KONFERENCIA A KOMPRAX DAY 
V dňoch 28. a 29. mája 2015 sa konala v Banskej Bystrici Národná Konferencia a veľtrh k uznaniu 
neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa ako vyvrcholenie Národného projektu KomPrax - 
Kompetencie pre prax.  
 
Konferencia KomPrax 
Konferencia, ako aj celý Národný projekt KomPrax, boli o mladých ľuďoch a vytváraní príležitostí 
založených na ich aktuálnych potrebách a výzvach. Cieľom konferencie bolo predstaviť príklady 
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dobrej praxe aj zo skúseností projektu, podporiť tvorbu funkčných partnerstiev a otvoriť tému 
uznávania neformálneho vzdelávania v oblasti práce s mládežou.  
 
Národná konferencia bola zložená z dvoch častí – prvou časťou bola diskusia a prezentácia výstupov a 
funkčnosti Deklarácie v pléne pre vybraných aktérov v oblasti vzdelávania. Druhou časťou bol veľtrh k 
uznaniu neformálneho vzdelávania za účasti širokej odbornej verejnosti (zamestnanci v oblasti 
formálneho, neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa).  
 
KomPrax day 
29. mája sa konal popri Konferencii KomPrax aj Veľtrh k uznaniu neformálneho vzdelávania a 
informálneho učenia sa – KomPrax Day, počas ktorého boli mladým ľuďom ponúknuté zaujímavé 
príležitosti ako byť aktívnymi. Počas KomPrax Day sa predstavilo viac ako 23 organizácií z celého 
Slovenska a program dopĺňali rôznorodé sprievodné aktivity.  
 
Počas konferencie a veľtrhu boli propagované výstupy pilotného overenia funkčnosti deklarácie o 
uznávaní kompetencií získaných pri práci s mládežou; prezentovaná databáza pre oblasť práce s 
mládežou ako nástroj uznania práce s mládežou; prezentované výstupy a výsledky aktivít smerujúcich 
k uznaniu výsledkov neformálneho vzdelávania v oblasti práce s mládežou. 
 
Veľkosť cieľovej skupiny: 90 účastníkov konferencie; 500 účastníkov veľtrhu.  
Geografické umiestnenie cieľovej skupiny: Trenčiansky, Trnavský, Žilinský, Banskobystrický, 
Nitriansky, Prešovský a Košický kraj.  
 
Nová publikácia KomPrax – Úspešné projekty  
Na konferencii bola predstavená aj publikácia KomPrax – Úspešné projekty, ktorá predstavuje 
príklady dobrej praxe projektov mladých vedúcich z celého Slovenska. V publikácii sa nachádza 24 
ukážok malých projektových zámerov, ktoré boli zrealizované v rámci Národného projektu KomPrax – 
Kompetencie pre prax (2011 – 2015) a môžu slúžiť ako inšpirácia pri práci s mládežou. 
 
Oceňovanie stredných škôl 
Oceňovanie stredných škôl za podporu neformálneho vzdelávania – iniciatíva bola realizovaná v 
nadväznosti na NP KomPrax a jej cieľom bolo podporiť prepájanie formálneho a neformálneho 
vzdelávania na stredných školách.  
 
V rámci súťaže boli ocenené 3 stredné školy na národnej úrovni, ktoré v samohodnotiacom procese 
získali najvyšší počet bodov za podporu aktivít neformálneho vzdelávania, ako na strane učiteľov, tak 
aj na strane študentov.  
 
Najlepšie hodnotenými školami boli tri slovenské gymnáziá: Gymnázium V. B. Nedožerského v 
Považskej Bystrici, Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene a Gymnázium duklianskych hrdinov vo 
Svidníku. 

 
10. REALIZÁCIA NÁRODNÉHO PROJEKTU PRAKTIK - PRAKTICKÉ ZRUČNOSTI CEZ NEFORMÁLNE 

VZDELÁVANIE V PRÁCI S MLÁDEŽOU 
 

Národný projekt PRAKTIK – Praktické zručnosti cez neformálne vzdelávanie v práci s mládežou 
realizovala IUVENTA v období od marca 2013 do októbra 2015 a bol spolufinancovaný z Európskeho 
sociálneho fondu cez Operačný program Vzdelávanie. Projekt bol zameraný na rozvoj praktických 
zručností v oblasti práce s mládežou, tak u pracovníkov s mládežou, ako aj u mládežníckych vedúcich, 
a prispel k systematickej zmene a inováciám v oblasti práce s mládežou a neformálneho vzdelávania.  
 
Aktivita 1: Vytvorenie siete tematických mládežníckych centier práce s mládežou  
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výstupy:  
• Počet zriadených tematických mládežníckych centier pre koordináciu a metodickú podporu 

praktických programov výchovy a vzdelávania zážitkom: 7 
• Počet akreditovaných vzdelávacích programov: 9 
• Počet vydaných a distribuovaných metodicko-informačných materiálov: 1 000 
• Počet vydaných a distribuovaných tematických materiálov: 500 
 
Aktivita 2: Vzdelávanie pracovníkov s mládežou a mládežníckych vedúcich v oblasti podpory a 
rozvoja záujmov mládeže prostredníctvom neformálneho vzdelávania v práci s mládežou  
výstupy:  
• Počet vstupných školení pre pracovníkov s mládežou: 41 
• Počet vstupných školení pre mládežníckych vedúcich: 40 
• Počet tematických vzdelávaní: 37 
• Počet zapojených pracovníkov s mládežou: 250 
• Počet zapojených mládežníckych vedúcich: 245 
• Počet vydaných osvedčení o absolvovaní vstupných školení pre pracovníkov s mládežou: 247 
• Počet vydaných osvedčení o absolvovaní vstupných školení pre mládežníckych vedúcich: 241 
• Počet vydaných osvedčení z tematických vzdelávaní pre pracovníkov s mládežou a 

mládežníckych vedúcich: 376 
 
Aktivita 3: Zabezpečenie realizácie a šírenia programov pre mládež využitím inovatívnych metód 
zážitkového učenia  
výstupy:  
• Počet dlhodobých pobytových podujatí (tábory Zaži-to): 37 
• Počet krátkodobých nepobytových aktivít (dopravné ihriská): 40 
• Počet video metodík: 14 
• Počet metodických portálov: 1 
• Počet osôb zapojených do táborov Zaži-to: 2 400 
• Počet osôb zapojených do krátkodobých nepobytových aktivít (dopravné ihriská): 852 
 
 

11. ROZPOČET ORGANIZÁCIE 
 

Výnosy z hlavnej činnosti príspevkovej organizácie          4 521 690,11 

Prevádzkové dotácie  - bežné transfery (681) 

Výnosy z kapitálových transferov (682) 

Výnosy z bežných transferov od EÚ (685)  

Úroky (662) 

Kurzové zisky (663)                 

       3 124 357,35 

          470 291,03    

515 015,56 

            2 043,06 

21,85 

Tržby za predaj služieb (602) 396 574,08 

Ostatné výnosy (648) 225,99 

Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti (652) 

Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti (653) 
 
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti (658) 

            0,00 

6 340,00 

                  6 821,19 



25 

 

Náklady na hlavnú činnosť príspevkovej organizácie  4 521 228,36 

Spotrebované nákupy (50) 260 088,04 

Služby (51) 1 487 321,86 

Osobné náklady (52)  2 182 693,96 

Iné náklady (53+54+55+56+59) 591 124,50 

Hospodársky výsledok + 461,75 

 

V roku 2015 získala IUVENTA zo štátneho rozpočtu príspevok (bežný transfer) na mzdy, odvody a 
bežnú činnosť vo výške 1 556 634 € a kapitálový transfer v sume 162 400 €. Prevádzkové dotácie boli 
v roku 2015 čerpané v sume 1 492 930 €. Nevyčerpané finančné prostriedky z bežného transferu z 
roku 2015 vo výške 63 704 € organizácia vyčerpá do 31. 3. 2016. Zostatok finančných prostriedkov z 
kapitálového transferu v sume 39 833 € organizácia vyčerpá v priebehu roku 2016. Príjmy z prenájmu 
nebytových priestorov a zariadení a zo vstupného na plaváreň a letný bazén boli vo výške 396 574 €.  
 
Príjmy z EÚ v sume 3 137 448 EUR boli čerpané na administráciu a školenia programu EÚ Erasmus +  a 
informačného projektu Eurodesk, na príspevky pre podporené granty Programu EÚ Erasmus +. Na 
národné projekty Komprax a PRAKTIK financované z ESF a štátneho  rozpočtu dostala IUVENTA 
prostriedky v celkovej sume 1 496 798 EUR. 
 

12. PERSONÁLNE OTÁZKY 
 
Organizačná štruktúra k 31. 12. 2015: 
 

Útvar počet pracovníkov 

Generálny riaditeľ 1 

Zástupca generálneho riaditeľa 1 

Kancelária generálneho riaditeľa 4 

Odbor personálny a organizačný 3 

Odbor komunikačný 3 

Odbor medzinárodnej spolupráce 12 

Odbor národnej spolupráce 5 

Odbor olympiád a súťaží 5 

Odbor ekonomický 3 

Odbor prevádzky a správy majetku 13 

Kancelária NP Praktik 7 

Oddelenie právne a verejného obstarávania 2 

 
 Veková štruktúra zamestnancov k 31.12.2015: 
 

18-30 rokov 31-40 rokov 41-50 rokov 51-59 rokov nad 60 rokov 
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16 12 16 9 6 

 
Starostlivosť o zamestnancov:  
V rámci pravidelnej komplexnej starostlivosti o zamestnancov boli zabezpečené priebežné školenia, 
ktoré reagovali na potreby praxe v dôsledku zmien legislatívy, resp. za účelom prehlbovania 
vedomostí a získavania pracovných zručností zamestnancov. V rámci priebežného vzdelávania boli 
vykonávané školenia ekonomické, mzdové, školenia týkajúce sa verejného obstarávania tovarov a 
služieb, školenia k informačnej bezpečnosti, ochrany osobných údajov, ako aj školenia týkajúce sa 
používania softvéru na meranie výkonnosti v organizácii.  
 
Pre všetkých novoprijatých zamestnancov boli zabezpečované školenia o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci a ochrane pred požiarmi. V rámci adaptačného procesu boli zabezpečované vstupné 
školenia a inštruktáže, ktorých cieľom bolo zabezpečiť, aby noví zamestnanci ihneď po nástupe do 
práce získali dostatočné množstvo informácií o činnostiach, ktoré organizácia zabezpečuje, úlohách 
ktoré realizuje, ako aj o rozdelení zodpovedností za plnenie úloh.  
 
V rámci starostlivosti o svojich zamestnancov IUVENTA umožňovala využívanie vlastnej plavárne a 
sauny na regeneráciu síl zamestnancov. Zamestnanci mali možnosť ubytovania sa v ubytovni 
organizácie za zvýhodnené cenové relácie. 
 
 

13. HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA ORZANIGÁCIE 
 
Prehľad o zdrojoch financovania: 

 2011 
(v EUR) 

2012 
(v EUR) 

2013 
( v EUR ) 

2014 
(v EUR) 

2015 
(v EUR) 

Bežný transfer 1 433 258 1 334 422 1 625 397 1 479 515 1 556 634 

Kapitálový transfer 0 47 000 50 000 0 162 400 

CELKOM zo štátneho 
rozpočtu 

1 433 258 1 381 422 1 675 397 1 479 515 1 719 034 

 
Prehľad o nákladoch a výnosoch: 

 2011 
(v EUR) 

2012 
(v EUR) 

2013 
(v EUR) 

2014 
(v EUR) 

2015 
(v EUR) 

Náklady 3 444 420 3 518 390 5 439 887 6 878 893 4 521 228 

Vlastné výnosy 453 550 404 629 406 602 419 517 396 574 

Osobné náklady 1 360 187 1 550 431 2 505 086 2 703 004 2 182 694 

Hospodárenie organizácie bolo v roku 2015 vyrovnané s kladným hospodárskym výsledkom vo výške 
461,75 EUR. 
 
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. 
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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 2015 ĎAKUJEME VŠETKÝM 

PARTNERSKÝM ORGANIZÁCIÁM, INŠTITÚCIÁM A SPONZOROM. 
 


