Rozhodnutie
o vydaní Zriaďovacej listiny
IUVENTE v Bratislave

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením
paragrafu 6, odst. 2, písm. a/ a písm. c/ Zákona č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve v znení zákona č. 84/1995 Z. z.

vydáva

Zriaďovaciu listinu
Iuvente vytvorenej Uznesením Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 83, z 15. mája 1965, č. j.
2068/1965.
Názov organizácie
Sídlo organizácie
Identifikačné číslo

:
:
:

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže (ďalej len „IUVENTA“)
Bratislava
00157660

IUVENTA spravuje k 31.12.2001 nasledovný majetok Slovenskej republiky:
a) hnuteľný majetok, v hodnote 9 705 404.- Sk v členení na:
- stroje, prístroje a zariadenia
- dopravné prostriedky
- inventár
- nehmotný investičný majetok

5 520 420.- Sk
1 523 933.- Sk
2 604 150.- Sk
56 901.- Sk

b) nehnuteľný majetok, v hodnote 183 520 886.- Sk, ktorý tvoria:
1. budovy zapísané na LV č. 1869, 5148 v hodnote 119 633 636.- Sk (účtovný stav podľa prílohy),
2. pozemky zapísané na LV č. 1869, č. 2232, č. 5148 a č. 3279, v hodnote 63 887 250.- Sk (podľa
prílohy).

Základný účel:
IUVENTA je slovenský inštitút mládeže s celoštátnou pôsobnosťou, ktorý je v oblasti práce s mládežou
výskumným, informačným a dokumentačným pracoviskom, národnou vzdelávacou inštitúciou,
metodickým centrom, odborným, koordinačným a administračným pracoviskom na podporu plnenia
koncepcií, programov a aktivít.

Predmet činnosti:
IUVENTA
a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)
k)

plní úlohy koncepcie štátnej politiky voči mládeži so zreteľom na rozvoj neformálneho vzdelávania
mládeže, informálneho učenia sa a s dôrazom na zapojenie mládeže s nedostatkom príležitostí,
podporuje plnenie koncepcie štátnej politiky voči mládeži prostredníctvom koordinačných
a servisných činností pre všetky spolupracujúce subjekty,
pripravuje, organizuje a vyhodnocuje výskumné, vzdelávacie, metodické, informačné
a konzultačné projekty na podporu a rozvoj práce s mládežou vrátane kontinuálneho vzdelávania
v zmysle ustanovení zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
podporuje plnenie európskych smerníc a odporúčaní pre prácu s mládežou,
odborne, metodicky, informačne a organizačne zabezpečuje národné, európske a iné
medzinárodné dotačné programy pre oblasť podpory a rozvoja práce s mládežou,
vydáva odborné publikácie pre oblasť práce s mládežou, zabezpečuje osvetovú činnosť
a podporuje informovanosť verejnosti o otázkach, týkajúcich sa mládeže,
koordinuje prípravu, organizovanie a vyhodnotenie predmetových olympiád a postupových súťaží
žiakov základných a stredných škôl, vyhlasovaných ministerstvom; k tomu poskytuje relevantným
subjektom potrebnú metodickú, informačnú a organizačnú pomoc na celoštátnej úrovni,
vykonáva servisné činnosti pre odborné, akreditačné a iné komisie, zriaďované ministerstvom pre
oblasť práce s mládežou,
pripravuje, organizuje a vyhodnocuje aktivity vzdelávacieho charakteru v rámci neformálneho
vzdelávania,
spravuje zverený majetok štátu, zabezpečuje jeho zveľaďovanie, ochranu a udržiavanie a využíva
ho na plnenie úloh v rámci predmetu svojej činnosti alebo v súvislosti s ním,
pri plnení úloh spolupracuje s relevantnými subjektmi na celoštátnej úrovni, na úrovni
samosprávnych krajov a miest a obcí.

Ďalšie ustanovenia:
1.

IUVENTA sa zriaďuje ako príspevková organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky.

2.

IUVENTA je právnická osoba, jej štatutárnym zástupcom je generálny riaditeľ, ktorého do funkcie
vymenúva a z funkcie odvoláva minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

3.

Úlohy IUVENTY, organizáciu a pravidlá vnútornej prevádzky bližšie špecifikuje štatút, ktorý vydáva
ministerstvo a organizačný poriadok, ktorý vydáva generálny riaditeľ IUVENTY.

4.

Ministerstvo zveruje IUVENTE do správy majetok štátu, ktorého vecnou podstatou sú podľa
platných listov vlastníctva pozemky, budovy a zariadenia na Karloveskej ulici č. 64 a Búdkovej ulici
č. 2 v Bratislave, lodenica na Zlatých pieskoch v Bratislave a rekreačné stredisko Modra – Piesok.
Účtovná hodnota majetku je vyjadrená v účtovníctve organizácie.

5.

IUVENTA sa zriaďuje na dobu neurčitú.

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 23. septembra 1998.
Týmto dňom stráca účinnosť Rozhodnutie o vydaní zriaďovacej listiny v Iuvente v Bratislave zo dňa 11.
júna 1997.

V Bratislave 23. septembra 1998

