
Kto hľadá, nájde! 
Sprievodca sieťami EÚ a organizáciami, 

ktoré môžu pomôcť.



Názov:  Kto hľadá, nájde! Sprievodca sieťami EÚ a organizáciami, 
 ktoré môžu pomôcť.
Autori:  Ing. Radka Halušicová, Mgr. Miloš Ondrášik
Jazyková korektúra:  Mgr. Mária Berdisová
Vydavateľ:  IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
Grafi ka:  K&S / advertising, s.r.o.
Tlač:  DOLIS, s.r.o.
Rok vydania:  2013
Náklad:  4000 ks

Milá čitateľka, milý čitateľ,

na Slovensku pôsobia európske informačné siete, agentúry a organizácie, ktoré ti pomôžu 
pri riešení niektorých tvojich každodenných problémov. Eurodesk Slovensko ti prináša túto 
brožúrku pre lepšie zorientovanie sa v  informáciách, ktoré poskytujú. Úlohou európskych 
informačných sietí nie je spraviť veci za teba. Pomôžu ti vysvetliť a sprehľadniť informácie, 
ktorých je často veľa a bývajú neprehľadné, ukážu ti správny smer, pomôžu ti vycestovať do 
zahraničia, nájsť grant pre tvoj projekt alebo vyriešiť zložitú pracovnú alebo životnú situáciu. 
Pomáhajú nájsť informáciu na mieru a ušetriť tak čas, ktorý môžeš využiť efektívnejšie inde. 

Pre lepšiu orientáciu siete rozdeľujeme do nasledovných sekcií:
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Chceš študovať, cestovať, pracovať v EÚ a nevieš ako 
na to? Nechce sa ti prehrabávať množstvom infor-
mácií?

EURODESK je európska informačná sieť pre mladých 
ľudí, ktorá odpovedá na otázky z oblasti práce, štúdia, 
stáží, dobrovoľníctva a cestovania v Európe. Sumarizuje 
a sprehľadňuje európske informácie tak, aby boli zrozu-
miteľnejšie.

EURODESK
Európska informačná sieť

IUVENTA – Eurodesk
Búdková 2
811 04 Bratislava 1 
e-mail: eurodesk@iuventa.sk
www.eurodesk.sk

iSAAIC
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú 
spoluprácu

Nevyznáš sa v medzinárodných vzdelávacích progra-
moch? Potrebuješ získať grant na vlastné vzdeláva-
nie a zahraničnú mobilitu? SAAIC ti v tom pomôže!

SAAIC vytvára informačný systém o realizovaných pro-
gramoch a o iných medzinárodných aktivitách, zabez-
pečuje informačné a konzultačné služby o medziná-
rodných vzdelávacích a iných programoch. SAAIC na 
Slovensku koordinuje časť programu Erasmus+, ktorá 
sa venuje celoživotnému vzdelávaniu.

SAAIC
Svoradova 1
811 03 Bratislava 
Tel: +421 2 209 222 01
e-mail: llp@saaic.sk
www.saaic.sk
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CARDO
Občianske združenie na rozvoj dobrovoľníctva

Doma nuda, všetko poznáš? Čo tak urobiť niečo 
nezištné a zároveň si pocestovať?

CARDO ťa pošle do sveta v rámci Európskej dobro-
voľníckej služby. Jeho hlavným cieľom je poskytnúť ti 
alternatívne neformálne vzdelávanie prostredníctvom 
pobytu v zahraničí. Napr. na pláži v Portugalsku alebo 
na farme v  Rumunsku – je to len na tebe. Poskytne ti 
všetky potrebné informácie o dobrovoľníctve a dobro-
voľníckych organizáciách nielen v  zahraničí, ale aj na 
Slovensku.

CARDO
Národné dobrovoľnícke 
centrum
Tomašikova 3A, 
821 01 Bratislava, Ružinov                  
e-mail: 
kontakt@dobrovolnictvo.sk
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Máš prázdne vrecká a chcel by si študovať v zahraničí? 
SAIA ti poradí ako získať štipendium a grant na štúdi-
um.

SAIA, n. o., je neziskovou organizáciou, ktorá na zá-
klade zmlúv s Ministerstvom, školstva, vedy, výsku-
mu a športu SR, Úradom vlády SR a ďalších dono-
rov administruje štipendiá a grantové programy, 
poskytuje informácie o štúdiu a výskume v zahra-
ničí a zahraničným záujemcom poskytuje infor-
mácie o slovenských vysokých školách a výskume. 
SAIA, n. o., je taktiež servisným centrom EURAXESS pre 
výskumníkov, teda súčasťou Európskej siete EURAXESS. 
Okrem svojho sídla v Bratislave má zastúpenie v piatich 
univerzitných mestách, a to v Banskej Bystrici, Košiciach, 
Nitre, Prešove a v Žiline.

SAIA
Slovenská akademická informačná agentúra

SAIA, n. o.
Sasinkova 10
812 20 Bratislava 1
Tel.: 02/5930 4700
e-mail: saia@saia.sk
www.saia.sk
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Je tvoj kariérny rast ohrozený hranicami Slovenska? 
Zmobilizuj sa!

Centrum je  súčasťou európskej siete Euroguidance 
zriadenej Európskou komisiou. Jej úlohou je poskyto-
vať kariérne poradenstvo, aktívne podporuje mobilitu 
v Európskej únii a celoživotné  vzdelávanie. 

EUROGUIDANCE
Sieť pre podporu poradenstva a mobility

Euroguidance centrum 
Slovenskej republiky
Slovenská akademická 
asociácia pre medzinárodnú 
spoluprácu
Svoradova 1
811 03  Bratislava
Tel.: +421-2-209 222 83
e-mail: euroguidance@saaic.sk
www.euroguidance.net 
www.saaic.sk/nrcg

i

EURAXESS
Centrá pre poradenstvo a pomoc zahraničným 
výskumníkom

Si mladý vedec? Vynašiel si nepravdepodobnostný 
pohon a potrebuješ to prebrať s kolegami v zahraničí, 
ale administratíva ťa zabíja?

EURAXESS je sieť informačných centier pre mobilitu 
vedecko-výskumných pracovníkov. Cieľom je čo naj-
viac zjednodušiť mobilitu výskumníkov. Zhromažďuje 
informácie týkajúce sa konkrétnych situácií, s ktorými sa 
mobilný výskumník stretáva v bežnom živote – napr. ide 
o otázky zdanenia, či sociálneho zabezpečenia. Infor-
mácie sú prehľadne usporiadané do tematických oblas-
tí a obsahujú aj kontakty na príslušné inštitúcie, ktoré sú 
za danú oblasť zodpovedné.  

Servisné centrum EURAXESS 
pri SAIA, n. o.
Nám. slobody 23
812 20 Bratislava 1
tel.: 02/544 11 426
e-mail: euraxess@saia.sk
www.euraxess.sk

i

4 5

Mobilita Vzdelávanie Zamestnanie Kultúra Právna pomoc Ochrana spotrebiteľa

MOBILITAMOBILITA MOBILITAMOBILITA



Kto hľadá, nájde!
Sprievodca sieťami EÚ a organizáciami, ktoré môžu pomôcť.

eTwinning
Partnerstvá európskych škôl

Partnerstvá univerzít? Jedine elektronicky. Ján Amos 
by bol hrdý. 

eTwinning je súčasťou programu Európskej komisie 
Comenius. Ide o projekt umožňujúci spoluprácu part-
nerských škôl z rôznych krajín EÚ pomocou informač-
ných a komunikačných technológií. Študenti a učitelia 
si môžu prostredníctvom neho vymieňať informácie 
a učebné materiály, čím sa výrazne rozširujú možnosti 
vo vzdelávacom procese. 

Žilinská univerzita v Žiline
NSS – Národná služba pre 
elektronickú spoluprácu 
škôl
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
Telefón: 041/513 5070 
Mobil:  0904 211 930
email: info@etwinning.sk
www.etwinning.sk
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EUROPE DIRECT
Európska informačná sieť

Máš problém, potrebuješ poradiť ohľadom EÚ? 
EUROPE DIRECT ťa správne navedie a pomože ti ho 
vyriešiť.

EUROPE DIRECT je európska informačná sieť o EÚ, ktorá 
ti pomôže bezplatne získať potrebné odpovede na otáz-
ky týkajúce sa Európskej únie zamerané na prácu, štúdium, 
cestovanie, nakupovanie, pobyt a podnikanie v EÚ. 

Adresy informačných centier 
EUROPE DIRECT v regiónoch:
www.europe-direct.sk
Medzinárodná služba EUROPE 
DIRECT pre vás k dispozícii 
bezplatne:
www.europa.eu/europedirect 

i

EUROPASS
Poradenské a koordinačné centrá pre transparentnosť 
kvali� kácií

Máš tri semestre stavby vzdušných zámkov. Nechcú 
ti to uznať v zahraničí?

EUROPASS slúži na zdokumentovanie schopností a sk-
úseností získaných v inom štáte. Uľahčuje a pomáha 
v praxi pri hľadaní práce a pri uchádzaní sa o rôzne 
vzdelávacie programy. Zamestnávateľovi pomáha po-
súdiť kvalifi kácie uchádzača o zamestnanie. Má jed-
notnú štruktúru, čím sa stáva zrozumiteľným aj v iných 
štátoch. Ide o prehľadný súhrn informácií, ktorý zefek-
tívňuje profesijnú a študijnú mobilitu občanov v rámci EÚ.

Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR
Stredisko na uznávanie 
dokladov o vzdelaní
Stromová 1
813 30  Bratislava
Tel. +421 25937411 
e-mail: info@minedu.sk 
http://europass.cedefop.europa.
eu/sk/home

i
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NARIC
Sieť národných informačných centier pre uznávanie 
dokladov o vzdelávaní

Potrebuješ poradiť s  uznaním diplomu, prípadne 
uznaním štúdia v EÚ?

NARIC je sieť národných informačných centier pre uzná-
vanie dokladov o vzdelaní z krajín celého sveta. Na Slo-
vensku je jej činnosťou poverené Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a  športu SR. Jednou z jeho hlavných 
úloh v tejto oblasti je organizovanie seminárov pre 
orgány poverené uznávaním kvalifi kácií a spolupráca 
s centrami v ostatných krajinách. 

Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej 
republiky
Stredisko na uznávanie dokla-
dov o vzdelaní
Stromová 1
813 30  Bratislava
Telefón: 02/59374 311
e-mail: eva.kaczova@minedu.sk, 
naric@minedu.sk
www.minedu.sk

i

Green Spider Network
Sieť na výmenu informácií týkajúcich sa životného 
prostredia

Chceš si vymieňať informácie a  skúsenosti z  oblasti 
životného prostredia?

Green Spider Network je sieť na výmenu informácii tý-
kajúcich sa životného prostredia, ktorú tvoria pracovní-
ci z odboru životného prostredia krajín EÚ (aj kandidát-
skych krajín) a pracovníci Európskej komisie. Členovia 
siete si navzájom vymieňajú skúsenosti, osvedčené 
postupy a databázy (napr. databáza tzv. zelených novi-
nárov Európy).

Ministerstvo životného prostre-
dia SR
Nám. Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava
Tel.: +421 2 5956 2222  
        +421 2 5956 1111
e-mail: info@enviro.gov.sk
www.enviro.gov.sk
http://ec.europa.eu/environ-
ment/networks/greenspider/

iEurópsky kontaktný bod
Európa pre občanov

Chceš získať podporu na diskusné podujatia, konfe-
rencie, workshopy či športové podujatia?

Európsky kontaktný bod Slovensko je súčasťou medzi-
národnej siete podobných kancelárií, ktoré sú zriadené 
v štátoch zúčastňujúcich sa na programe Európa pre 
občanov. Úlohou kontaktného bodu je propagovanie 
programu Európa pre občanov na Slovensku, konzul-
tácie so slovenskými žiadateľmi pri príprave projektov 
a pomoc pri príprave žiadostí o grantovú podporu 
z programu Európa pre občanov.

Národné osvetové centrum
Námestie SNP 12
812 34 Bratislava
Tel.: +421 (2) 204 71 290-291
www.europapreobcanov.sk 
E-mail: 
offi  ce@europapreobcanov.sk

i

EURYDICE
Informačná sieť o vzdelávaní v Európe

Nevyznáš sa vo vzdelávacích systémoch štátov 
Európskej únie? EURYDICE ti v tom urobí poriadok.

EURYDICE prispieva k zintenzívneniu a zlepšovaniu spo-
lupráce členských krajín vo vzdelávaco-politickej oblas-
ti. Okrem toho má uľahčiť prípravu pre vzdelávaco-po-
litické iniciatívy na úrovni EÚ alebo na národnej úrovni.
Realizuje sa národnými úradmi a celoeurópskym úra-
dom v Bruseli. Národné úrady zásobujú úrad v Bruse-
li informáciami, ktoré sú tam následne spracované. 
V Bruseli sa nachádza aj databáza EURYBASE, v ktorej sú 
všetky informácie uložené.

Slovenská akademická 
asociácia pre medzinárodnú 
spoluprácu
Svoradova 1
811 03 Bratislava
Tel: +421 2 209 222 01
e-mail: llp@saaic.sk
www.saaic.sk
http://eacea.ec.europa.eu/
education/eurydice/euryba-
se_en.php

i
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SALTO
Školenia pre mládežníkov a mládežníckych pracovníkov

Si zvedavý, čo Európa ponúka vo vzdelávacej činnosti v oblasti mládeže a neformálneho 
vzdelávania?

Salto podporuje pokročilé vzdelávanie a školiace príležitosti. Informačná sieť zahrňuje 8 vzde-
lávacích centier, ktoré rozvíjajú európske prioritné oblasti týkajúce sa mládeže a mladých ľudí.

SALTO Training & Cooperation Resource Centre
JUGEND für Europa – Deutsche Agentur JUGEND IN AKTION
Godesberger Allee 142-148
D-53175 Bonn
Tel.: +49 228 9506-271
Fax: +49 228 9506-222
Kontaktná osoba: Udo Teichmann
E-mail: TrainingAndCooperation@salto-youth.net
http://www.salto-youth.net/TrainingandCooperation/
https://www.salto-youth.net/ 
https://www.iuventa.sk/sk/Eurodesk/Programy/Mladez-v-akcii/SALTO-skolenia-pre-mladezni-
kov-a-mladeznickych-pracovnikov.alej

i

REFERNET
Európska sieť referenčných a odborných informácií

Zaujíma ťa odborné vzdelávanie  v EÚ, v Nórsku a na 
Islande?

ReferNet je informačná sieť, ktorej úlohou je zbierať, 
spracovávať a rozširovať informácie o vývoji v oblasti 
odborného vzdelávania a prípravy z každej členskej kra-
jiny EÚ, Nórska a Islandu. ReferNet podporuje výmenu 
informácií a vytváranie partnerstiev medzi organizáci-
ami a expertmi so záujmom o rozvoj odborného vzde-
lávania a prípravy.

Európska sieť referenčných 
a odborných informácií 
Bellova 54/a
831 01 Bratislava
Tel./fax: (02) 54 77 67 74 (klap-
ka 27) 
e-mail: sno@siov.sk
www.refernet.sk

i

Spoločné výskumné 
centrum
Referenčné centrum pre vedecké a technologické otázky

Potrebuješ vedeckú prípadne technickú podporu na 
politiky EÚ?

Poslaním Spoločného výskumného centra je poskyto-
vanie zákaznícky orientovanej vedeckej a technickej 
podpory pri koncipovaní, vývoji, implementácii a mo-
nitorovaní politík Európskej únie. Ide o útvar Európskej 
komisie, ktorý slúži ako referenčné centrum pre vedu 
a technológiu únie.

Kontaktný bod Slovensko
Pavlína Emrichová
Odbor medzinárodnej vedec-
ko-technickej spolupráce
Sekcia vedy a techniky
Stromová 1
813 30 Bratislava
tel: 02/69 202 237
E-mail: pavlina.emrichova@
minedu.sk
http://www.minedu.sk

i
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EEN
Poradenská sieť pre podnikateľov

Podnikanie v EÚ bez starostí! 

EEN má na starosti podporu inovácii a podnikania 
malých a stredných podnikov. Poskytuje poradenstvo 
ohľadne jednotného európskeho trhu, európskej le-
gislatívy, programov EÚ a podnikania v EÚ. Združuje 
vyše 500 organizácií. 

BIC Bratislava
Zochova 5
811 03 Bratislava
Tel.: +421 2 5441 7515
www.bic.sk   
http://www.enterprise
-europe-network.sk/
e-mail: info@enterprise
-europe-network.sk

i
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INTER ACT
Nadnárodný operačný program

Potrebuješ individuálne poradenstvo šité na mieru 
prostredníctvom školení, workshopov, seminárov 
a konferencií?

INTER ACT poskytuje praktickú podporu, školenia 
a poradenstvo pre programy manažérskych techník, 
ohľadom fi nančných problémov, európske predpisy, 
komunikácie, strategické orientácie a politiky rozvoja 
v rámci Európskych územných spoluprác. Ponúka tiež 
jedinečný priestor zainteresovaným stranám Európskej 
územnej spolupráce tým, že podporuje inštitucionálne 
a tematické siete v otázkach spoločného záujmu.

Bratislavský samosprávny kraj
Sabinovská 16, P.O.BOX 106
820 05 Bratislava 25
http://www.interact-eu.net/ 
e-mail: interact@interact-eu.net

i

EURES
Poradenská sieť pre pracovné uplatnenie

Hľadáš prácu? Nájdi si ju cez EURES!

Cieľom EURES je uľahčiť voľný pohyb pracovných síl 
v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (krajiny 
EÚ, Nórsko, Island, Lichtenštajnsko) a Švajčiarska. Je to 
hlavný ekonomický nástroj Európskej únie na správne 
fungovanie trhov práce. EURES tvoria Európskou komi-
siou vyškolení poradcovia, ktorí poskytujú informačné, 
poradenské a sprostredkovateľské služby klientom po 
celej Európe.

ÚPSVR – Ústredie práce, 
sociálnych vecí a rodiny
Špitálska ulica č. 8
812 67 Bratislava
media@upsvar.sk
www.eures.sk 

i
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MEDIA
Centrá pre podporu audiovizuálneho priemyslu

Nenecháme sa prevalcovať Hollywoodom. Európska 
kvalita v našich kinách!

Program Európskej únie na podporu audiovizuálneho 
priemyslu, ktorého hlavnými cieľmi sú uchovávať a roz-
širovať európsku kultúrnu rozmanitosť, ako aj audiovi-
zuálne dedičstvo, umožniť čo najväčší prístup k nemu 
a propagovať medzikultúrny dialóg. Podieľa sa na zvy-
šovaní konkurencieschopnosti európskeho audiovizu-
álneho sektora v rámci otvoreného trhu.

Grösslingova 45
811 09 Bratislava
Tel.: +421 2 52 63 69 35
www.mediadeskslovakia.eu
www.mediadesk.sk
e-mail: info@mediadesk.sk

i

Program Kultúra
Kultúrny kontaktný bod pre Slovensko

Chceš podporiť spoluprácu medzi kultúrnymi aktér-
mi a rôzne typy projektov spolupráce najrozmani-
tejších sektorov?

Program Kultúra sa zameriava na podporu medziná-
rodných kultúrnych projektov. Všeobecným cieľom pro-
gramu je zlepšiť spoločný európsky kultúrny priestor, 
ktorý sa zakladá na spoločnom kultúrnom dedičstve, 
pomocou rozvoja kultúrnej spolupráce medzi tvorcami, 
kultúrnymi aktérmi a kultúrnymi inštitúciami rôznych 
krajín. Svojou činnosťou program prispieva ku vzniku 
európskeho občianstva.

Kultúrny kontaktný bod 
pre Slovensko
Grösslingova 45
811 09 Bratislava 
tel: Zuzana Duchová, 0907467598 
tel: Daria Chriaštelová, 
0917600472 
E-mail: ccp@ccp.sk
www.ccp.sk
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Kto hľadá, nájde!
Sprievodca sieťami EÚ a organizáciami, ktoré môžu pomôcť.

AFCOS
Sieť pre boj proti podvodom

Odkryl si podvod v spotrebiteľskej oblasti, prípadne 
nelegálne činnosti poškodzujúce fi nančné záujmy 
EÚ? 

Sieť AFCOS je tvorená kontaktnými bodmi v štátnej 
správe, ktorá spolupracuje s Európskym úradom boja 
proti podvodom OLAF. Funkciu centrálneho kontaktné-
ho útvaru AFCOS plní na Slovensku Úrad vlády SR. Jed-
nou z významných úloh je monitorovať všetky zistené 
a odhalené porušenia pravidiel pri čerpaní fi nančných 
prostriedkov z fondov Európskej únie.

Sieť pre boj proti podvodom
Nám. slobody 1            
813 70 Bratislava 1
Tel.: +421 2 572 95 562
e-mail: afcossr@vlada.gov.sk
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Mobilita Vzdelávanie Zamestnanie Kultúra Právna pomoc Ochrana spotrebiteľa

EU-OSHA
Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia 
pri práci

Makáš na 120 percent? Šéf ti nechce kúpiť ochranné 
rukavice? Nedodržuje prestávky v práci? Kto zabo-
juje za tvoju bezpečnosť a zdravie pri práci?

EU-OSHA sa zaviazala k tomu, aby sa z Európy stalo bez-
pečnejšie, zdravšie a produktívnejšie pracovisko. Propa-
guje kultúru prevencie rizika za zlepšenie pracovných 
podmienok v Európe.

Národný inšpektorát práce
Masarykova 10, 040 01 Košice
Tel: +421 55 797 99 27
e-mail: laurencia.jancurova@
ip.gov.sk
http://www.nip.sk
e-mail: news@osha.europa.eu
www.osha.europa.eu
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SOLVIT
On-line sieť na riešenie problémov
Komplikujú ti život diskriminačné administratívne 
prekážky v inej krajine EÚ?

SOLVIT je on-line sieť, pomocou ktorej členské štáty 
spoločne pracujú na riešení praktických problémov 
vznikajúcich pri nesprávnom uplatňovaní pravidiel 
vnútorného trhu orgánmi verejnej správy. SOLVIT je v 
podstate alternatívnym mechanizmom riešenia sporov. 
Pracuje oveľa rýchlejšie ako v prípade podania formál-
nej sťažnosti.

Solvit centrum Slovensko
Odbor aproximácie práva
Sekcia vládnej legislatívy
Úrad vlády SR
Nám. slobody 1/29
813 70 Bratislava
e-mail: solvit@vlada.gov.sk
http://ec.europa.eu/solvit/site/
index_sk.htm
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ESC
Sieť európskych spotrebiteľských centier

Kúpil si v zahraničí nebezpečný šmejd? Kto ti pomô-
že a ochráni tvoje práva?

Európske spotrebiteľské centrum ti bezplatne poskyt-
ne informácie o tvojich spotrebiteľských právach v EÚ. 
Pomôže ti s riešením cezhraničných sťažností. Okrem 
toho predkladá Európskej komisii návrhy na zlepšenie 
legislatívy v oblasti ochrany spotrebiteľov. 

Ministerstvo hospodárstva 
Slovenskej republiky
Európske spotrebiteľské 
centrum v SR
Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
Tel.: 02/4854 2019
e-mail: info@esc-sr.sk
http://www.esc-sr.sk
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IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je príspevková organizá-
cia priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a  športu SR. 
Pripravuje a  riadi množstvo zaujímavých programov a  projektov pre 
mladých ľudí, pracovníkov s  mládežou a  ľudí zodpovedných za mlá-
dežnícku politiku. Snaží sa o  to, aby mladí ľudia poznali svoje mož-
nosti, boli aktívni a  pracovali na sebe tak, aby boli raz úspešní a  uplat-
nili sa na trhu práce. IUVENTA vychováva mládež k  ľudským právam, 
podporuje rozvoj dobrovoľníctva, vzdelávacie programy a tiež mladé talenty. 
IUVENTA je realizátorom národných projektov v  oblasti práce s  mládežou 
KomPrax – Kompetencie pre prax a PRAKTIK – Praktické zručnosti cez ne-
formálne vzdelávanie v práci s mládežou, ktoré sú podporené z Európske-
ho sociálneho fondu. Zároveň administruje Programy pre mládež na roky  
2014-2020 MŠVVaŠ SR, je národnou agentúrou Programu EÚ Erasmus+:  
Mládež v  akcii a  národným partnerom európskej informačnej siete pre  
mládež Eurodesk.
 
Kontakt: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
 Búdková 2
 SK-811 04 Bratislava 1
 tel.: (421-2) 59 29 61 12
 fax: (421-2) 59 29 61 23
 e-mail: iuventa@iuventa.sk
 web: www.iuventa.sk, www.facebook.com/iuventa
 www.facebook.com/eurodesk.slovensko


