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POZVÁNKA NA ODBORNÉ STRETNUTIE  

AKTUÁLNE VO VÝSKUME MLÁDEŽE 
 

12. september 2013 v Bratislave v priestoroch IUVENTY (Búdková 2). 
 
 
Základná informácia o podpore výskumu mládeže v IUVENTE 
Výskum mládeže súvisiaci s prioritnými témami štátnej mládežníckej politiky je systematicky 
podporovaný MŠVVaŠ SR cez tematické aktivity IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže už 
niekoľko rokov.   
 
Okrem projektov, ktoré vyžadovali efektívnu spoluprácu výskumníkov, politikov a praktikov ako boli 
Národná správa o štátnej politike pre Radu Európy (National Youth Policy Review, 2005)1, jednotlivé 
Národné správy o napĺňaní spoločných cieľov mládežníckej politiky pre Európsku komisiu2 (2004 – 
2008) alebo Správa o mládeži 20103, boli vyhlásené štyri výzvy na spoluprácu v oblasti nových 
výskumov a buduje sa tradícia odborných stretnutí k aktuálnym témam výskumu a politiky mládeže.  
 
V súčasnosti existuje viac ako 30 výskumov mládeže z rokov 2010 – 2013. Dataarchív výskumov 
mládeže4, ktorý funguje od roku 2005, sústreďuje dostupné výskumy a odborné texty súvisiace 
s prioritnými témami štátnej politiky.   
 
Ciele odborného stretnutia 

1. Propagácia poznatkov o mládeži na Slovensku získaných prostredníctvom výskumov mládeže.  
2. Poskytnúť aktuálne informácie z oblasti tvorby politiky (Stratégia SR pre mládež 2014 – 2020, 

nové programy finančnej podpory MŠVVaŠ SR a i.).  
3. Využitie odborných kapacít prítomných na definovanie výskumom doteraz nepokrytých 

oblastí súvisiacich s prioritnými témami mládežníckej politiky.     
 
Program odborného stretnutia 
09:30 Prezentácia účastníkov 
10:00 Otvorenie odborného stretnutia (ciele, predstavenie organizátorov, účastníkov) 
 Aktuálne z mládežníckej politiky a výskumu mládeže – prof. Macháček, Mgr. Miháliková,  
 Prezentácia výsledkov vybraných výskumov spojená s diskusiou5  
 Prezentácia návrhu programu DÔKAZY O MLADÝCH MŠVVaŠ SR na podporu výskumov 

o mládeži 
 Diskusia a návrhy tém do prvej výzvy programu 
 Ďalšie informácie z oblasti výskumu od iných autorov, odporúčania a závery stretnutia 
14:00 Ukončenie stretnutia 
  

                                                 
1 http://www.iuventa.sk/files/documents/publikácie/mladeznicka%20politika%20v%20sr/98-

Sprava%20o%20pol%20mladeze.pdf 
2
 http://www.iuventa.sk/sk/Legislativa/Legislativa-o-mladezi/Historia-a-starsie-dokumenty.alej 

3
 http://www.iuventa.sk/files/sprava_omladezi2010_final.pdf 

4 www.vyskummladeze.sk, saotné výskumy vo forme krátkych sumárov (identifikačných listov) ako aj celé záverečné správ 

sa nachádzajú v časti Výskumy – katalóg dát 
5
 Prezentácie projektov sa upresňujú s autormi a autorkami – max. 6 prezentácií 
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Kto je v súvislosti s účasťou na aktivite srdečne pozvaný? 
Spolupracujúci odborníci a experti, spolupracujúcu odborníčky a expertky z oblasti výskumu, 
mládežníckej politiky a práce s mládežou, ale aj nové záujemkyne a noví zaujemcovia.  
 
Technické informácie 

• Stretnutie sa začína o 9:30 hod. prezentáciou účastníkov. Oficiálne otvorenie je o 10:00 hod. 
Predpokladaná dĺžka trvania je do 14:00 hod. Účastníkom bude poskytnuté občerstvenie. 
Cestovné výdaje hradí organizátor podujatia (podľa platných pravidiel).   

• Dĺžka príspevku je max. 7 minút (3 slidy, 2 A4 textu).   
• Na stretnutie je možné sa prihlásiť on-line zo stránky organizácie IUVENTA, 

http://www.iuventa.sk/sk/Aktualne-skolenia.alej (k on-line prihláseniu je potrebná 
registrácia) najneskôr do 10. septembra 2013.  

 
Kontaktná osoba: Mgr. Kamila Zoľáková, kamila.zolakova@iuventa.sk, (421-2) 59 29 61 15 
 
 


