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PREDSTAVENIE IUVENTY
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je organizáciou, ktorá dlhodobo pôsobí v oblasti práce s mládežou vo voľnom čase a vo svojej
činnosti odráža priority štátnej a európskej politiky voči mládeži
so zreteľom na také témy, akými sú participácia, dobrovoľníctvo,
výchova mládeže k ľudským právam, či neformálne vzdelávanie. Sme
partnerom tých, ktorí vnímajú mládež nielen ako agendu, ale ako
potenciál na uskutočňovanie nových zmien.
Naším poslaním je vzdelávanie mladých ľudí novými neformálnymi
metódami, rozvoj ich osobnosti, vedenie k tímovej práci, občianstvu
a zodpovednosti, rozvíjanie ich kreativity, iniciatívy a solidarity. Sú to
hodnoty, pri budovaní ktorých je potrebná pomoc každého z vás. Sme
tu pre tých, ktorí veria, že bez systematickej a cielenej práce s deťmi
a mládežou by v našej spoločnosti chýbalo niečo podstatné.

Viliam Michalovič,
generálny riaditeľ

MISIA, KTORÚ ŠÍRIME ĎALEJ
Ponúkame podporu všetkým, ktorí sa zaoberajú mládežníckou politikou. Jej cieľom je zabezpečiť také
podmienky, aby sa mladým ľuďom žilo na Slovensku KVALITNEJŠIE a aby ich právo byť AKTÍVNYMI
OBČANMI bolo zabezpečené. Zostávame verní tradícii a podporujeme aj rozvoj profesionálnej a
systematickej práce s mládežou ako jedného z najdôležitejších nástrojov dosahovania cieľov mládežníckej politiky.

VÍZIA, KTORÚ PODPORUJEME
Vytváraním PLATFORMY pre stretávanie sa a spoluprácu všetkých kľúčových aktérov, poskytovaním
rôznych foriem PODPORY (grantové programy, informácie, vzdelávacie aktivity, tvorba podkladov
pre legislatívu a i.) prispievame k formovaniu MODERNEJ MLÁDEŽNÍCKEJ POLITIKY.

KULTÚRA, KTORÚ UZNÁVAME
Naša silná stránka je spolupráca tímu, ktorý vidí svoj cieľ a pozná očakávané výsledky. V spojení nášho
tímu nachádzame istotu a orientáciu.

HODNOTY, KTORÉ NASLEDUJEME
REŠPEKT: PRISTUPUJEME S REŠPEKTOM A PLNOU VÁŽNOSŤOU KU KLIENTOM AJ KU SPOLUPRACOVNÍKOM.
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ODBORNOSŤ: SME ODBORNÍKMI V OBLASTI, V KTOREJ PÔSOBÍME.
PROFESIONALITA: VIEME NAŠU ODBORNOSŤ ĎALEJ POSÚVAŤ, PODELIŤ SA S ŇOU.
PARTNERSTVO: NAŠIM PRÍSTUPOM VYTVÁRAME DLHODOBÚ SPOLUPRÁCU ZALOŽENÚ
NA PARTNERSTVE.
DOSTUPNOSŤ: UĽAHČUJEME CESTU K NÁM A IDEME ZA KLIENTAMI .
FILANTROPIA: O FILANTROPII NIELEN HOVORÍME, ALE SA K NEJ AJ AKTÍVNE HLÁSIME.
DEMOKRACIA: ROZHODUJEME SA SPOLOČNE A PREBERÁME ZA ROZHODNUTIA ZODPOVEDNOSŤ.
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA: KAŽDODENNÝMI ROZHODNUTIAMI A ČINMI CHRÁNIME
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE.
MODERNÁ SOCIÁLNA POLITIKA: VÁŽIME SI NAŠICH PRACOVNÍKOV A PRACOVNÍČKY A VYTVÁRAME MODERNÉ PODMIENKY NA KVALITNÝ PRACOVNÝ ŽIVOT A PROSTREDIE.

AKÝ BOL ROK 2010?

Rok reflexií
Rok 2010 vojde do histórie mládežníckej politiky ako rok hodnotenia, ale aj ako obdobie definovania
nových výziev a smerovaní.
Príprava Správy o mládeži 2010 priamo súvisela s koncepciou štátnej mládežníckej politiky, zadefinovanej v dokumente Kľúčové oblasti a akčné plány štátnej politiky voči mládeži v SR na roky 2008 –
2013. Správa o mládeži 2010 mala zhodnotiť stav plnenia štátnej politiky a pomenovať aktuálne výzvy
potrebné riešiť do roku 2013. Na príprave správy sa podieľalo viac ako 160 odborníčok a odborníkov a
jej prezentácia sa uskutočnila v máji 2010 v Bratislave.1
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Oba grantové programy, ktoré administruje IUVENTA, program Európskej únie Mládež v akcii a
Programy finančnej podpory aktivít detí a mládeže MŠVVaŠ SR (známe ako program ADAM) prešli
externým hodnotením v polovici ich existencie. Hodnotenie zhrnulo doterajšie výsledky a výstupy
ako aj kvalitu administrácie.2
Rok nových výziev
Na začiatku roku 2010 bol schválený Akčný plán štátnej politiky voči deťom a mládeži v SR na roky
2010 – 2011. Zástupcovia jednotlivých ministerstiev, regionálnej samosprávy, ale aj zástupcovia
mimovládneho sektora zadefinovali konkrétne opatrenia na rozvoj jednotlivých oblastí.
IUVENTA sa stala národným koordinátorom Európskeho roka dobrovoľníckych činností podporujúcich aktívne občianstvo 2011 (ďalej ERD 2011) na Slovensku. Za účasti zástupcov kľúčových organizácií a subjektov aktívnych v oblasti dobrovoľníctva boli zadefinované hlavné ciele ERD 2011: získať
relevantné informácie o stave dobrovoľníctva a posilnenie uznania jeho prínosov na Slovensku.3
V závere roka 2010 bolo oficiálne potvrdené začatie Národného projektu KomPrax – Kompetencie pre
prax, ktorý do roku 2013 významne ovplyvní oblasť neformálneho vzdelávania v práci s mládežou.

1
Kompletný text Správy o mládeži 2010: http://www.iuventa.sk/files/documents/legislativa/sprava_omladezi2010_final.pdf
Správa o mládeži 2010 (skrátená forma):
http://www.iuventa.sk/files/documents/publik%C3%A1cie/2010_sprava_o_mladez/sprava_o_mladezi.pdf
2
Publikácia Polčas programu Mládež v akcii: http://www.iuventa.sk/files/documents/3_mladezvakcii/na%20stiahnutie/polcas_web.pdf
3
Oficiálna stránka venovaná Európskemu roku dobrovoľníckych činností podporujúcich aktívne občianstvo 2011 v SR http://erd.dobrovolnictvo.sk/erd
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HLAVNÉ TÉMY
Administrácia grantových programov
Programy finančnej podpory aktivít detí a mládeže MŠVVaŠ SR - ADAM IUVENTA administruje od roku
2008 a jeho hlavným cieľom je rozvoj prioritných tém štátnej politiky prostredníctvom troch programov. V roku 2010 bolo na jednotlivé programy a projekty prerozdelených 2 679 600 €.
Program ADAM 1 podporuje ročné aktivity veľkých občianskych združení a mládežníckych organizácií, ktoré napĺňajú ciele štátnej politiky a zároveň spĺňajú formálne kritéria podpory (minimálne 100
členov, pobočky v minimálne piatich okresoch a i.) V roku 2010 bolo v rámci programu ADAM 1 podporených 22 subjektov sumou 1 922 176 €.
Program ADAM 2 podporuje dve línie činnosti v práci s mládežou a v mládežníckej politike: projekty
podľa aktuálnych tematických priorít a informačno-poradenskú činnosť pre mládež. V roku 2010 bolo
predložených 146 žiadostí o finančný príspevok, z toho podporených 51 projektov v celkovej výške
394 424 €.
Program ADAM 3 umožňuje získať finančnú podporu strešným organizáciám zastupujúcim záujmy
detských a mládežníckych organizácií na úrovni kraja alebo na národnej úrovni, ako sú krajské rady
mládeže, Rada mládeže Slovenska a Združenie informačno-poradenských centier mladých v SR (ZIPCeM). V roku 2010 bolo podporených 9 subjektov vo výške 363 000 €.
Program Európskej únie Mládež v akcii
Program Mládež v akcii je grantovým programom Európskej únie a je určený najmä pre mladých ľudí.
Podporuje ich mobilitu, neformálne učenie, rozvoj kľúčových kompetencií, interkultúrny dialóg a začlenenie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí do spoločnosti. Programové obdobie je plánové
v časovom rozpätí 2007 – 2013. IUVENTA je Národnou agentúrou programu Mládež v akcii v Slovenskej republike.
Prehľad čerpania finančných prostriedkov
v roku 2010 v porovnaní s rokmi 2007,
2008 a 2009 v %.
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Program podporuje rôzne typy projektov, pričom najväčšiu prioritu majú mládežnícke výmeny
(A.1.1), mládežnícke iniciatívy (A.1.2), Európska dobrovoľnícka služba (A.2.) a rôzne školenia a tréningy pre pracovníkov s mládežou. V roku 2010 bolo predložených 311 projektov, z toho schválených 152
a podporených sumou 1 959 882 €.
Participácia
Téma participácie a výchova mládeže k aktívnemu občianstvu je v centre pozornosti viacerých aktivít
IUVENTY (vzdelávacích, informačných, metodických, výskumných). V roku 2010 sa na nich zúčastnilo
285 účastníčok a účastníkov.
Väčšina aktivít s touto témou sa uskutočnila v rámci programu EÚ Mládež v akcii a jeho školiaceho
plánu, keďže podpora programu je určená rôznym typom aktivít, úzko spojených s účasťou mladých
ľudí na živote obce, mesta, školy, komunity a podobne. Účastníkmi boli nielen samotní aktívni mladí
ľudia s profilom mladí vedúci, ale aj koordinátori žiackych školských rád, pracovníci centier voľného
času a mládežnícki vedúci z detských a mládežníckych združení. Podstatná časť vzdelávacích aktivít
bola venovaná príprave mladých ľudí k aktívnej prezentácii záujmov svojich rovesníkov voči rôznym
skupinám alebo v komunitách, ako aj zručnostiam potrebným pre úspešnú realizáciu samotných
projektov.
Akreditovaný vzdelávací modul PARTNERSTVO je určený pracovníčkam a pracovníkom samospráv a
začal sa realizovať v roku 2009. V druhom cykle jeho realizácie sa zúčastňuje vzdelávania ďalších 15
samospráv. Cieľom je pripraviť reálne príklady modernej participatívnej mládežníckej politiky na
miestnej úrovni a príprava na aktívne využívanie metodiky z výskumu Novo vynárajúcich sa potrieb,
ktorý bol zrealizovaný v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska.
Okrem vzdelávacích aktivít programu Mládež v akcii, IUVENTA pripravila tri medzinárodné podujatia:
konferenciu Dimenzie občianstva vo výchove, medzinárodné školenia Participatory Youth Exchange –
dream or reality a česko-slovenské školenie pre mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou,
zamerané na podporu participácie mládeže na miestnej úrovni prostredníctvom štruktúr, akými sú
žiacke školské rady, mládežnícke parlamenty a rady mládeže.
Výchova mládeže k ľudským právam
Potreba zdieľania skúseností a nadviazania spolupráce medzi organizáciami aktívnymi v oblasti ľudských práv vyústila v roku 2009 do vytvorenia neoficiálnej siete, kde sa stretáva 12 organizácií. Pravidelným výstupom je spoločná realizácia podujatia Živá knižnica, ktorej sa v decembri 2010 zúčastnilo
281 záujemcov.4

4
Živá knižnica je metóda, pri ktorej sa účastníci (spravidla mladí ľudia) majú možnosť stretnúť sa so svojím „predsudkom“ tzn. so zástupcami skupín, s ktorými nemajú
príležitosť sa osobne rozprávať (zdravotne postihnutí, bezdomovci, zmiešané manželstvá, abstinujúci drogovo závislí, mníšky, cudzinci žijúci na Slovensku a pod.)
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IUVENTA aj v roku 2010 propagovala možnosť zakúpenia Manuálu výchovy mládeže k ľudským právam, ktorý pripravila Rada Európy.
Dobrovoľníctvo
Dobrovoľníctvo je dlhodobo považované za indikátor aktívneho občianstva a participácie. Dobrovoľníctvo je zároveň aj jednou z hlavných tém európskej politiky voči mládeži za posledných desať rokov.
IUVENTA organizuje najmä vzdelávacie aktivity a kombinuje tému dobrovoľníctva s rôznymi ďalšími
oblasťami, ako je napríklad inklúzia.
Viaceré vzdelávacie aktivity z oblasti dobrovoľníctva súviseli s projektami Európskej dobrovoľníckej
služby (EDS) – s vysielaním alebo hosťovaním dobrovoľníkov (viac ako 300 účastníkov). Boli to rôzne
školenia a tréningy nielen pre samotných dobrovoľníkov, ale aj pre potenciálnych záujemcov a hostiteľské a vysielajúce organizácie (niektoré aj medzinárodného charakteru, napríklad školenie SOHO).
Tínedžerské dobrovoľníctvo je pilotný projekt na overovanie dopadov špecializovaných dobrovoľníckych programov na osobný rozvoj mladých ľudí. V roku 2010 sa uskutočnilo úvodné školenie pre koordinátorov tohto projektu a prvé stretnutia so samotnými účastníkmi. Projekt sa realizuje v piatich
mestách: Nesvady, Komárno, Žilina, Humenné a Sobrance.
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Program s názvom Big B/S využíva metódu tútoringu rómskych detí a je špecificky doplnený o prvok
interkultúrneho a medzigeneračného dialógu medzi štipendistom a dobrovoľníkom. Dobrovoľníkmi
sú zväčša vysokoškolskí študenti so záujmom o sociálnu prácu a prácu so znevýhodnenou mládežou.
Realizátorom programu je Rómsky inštitút n. o., partnermi sú IUVENTA a Nadácia Orange.
Rozvoj mládežníckej politiky
Medzirezortná pracovná skupina je zoskupenie zástupcov rôznych ministerstiev, orgánov štátnej
správy a samosprávy, ktoré majú vo svojej agende oblasti týkajúce sa života mladých ľudí na Slovensku. V roku 2010 koordinovala a viedla IUVENTA pracovné skupiny k jednotlivým témam zadefinova5
ným v Kľúčových oblastiach mládežníckej politiky. V týchto skupinách sa stretli odborníci, zástupcovia mimovládnych organizácií a zástupcovia ministerstiev a iných úradov, pripravili analýzu stavu
danej oblasti vo vzťahu k mladým ľuďom a odporučili aktivity, ktoré by mali zvýšiť kvalitu života mladých ľudí. Takto pripravené akčné plány na roky 2010 -2011 schválila Medzirezortná pracovná skupina a následne Vláda SR.
Správa o mládeži 2010
Správa o mládeži 2010 je výsledkom spolupráce viac ako 160 odborníčok a odborníkov v oblasti problematiky mládeže a mládežníckej politiky na Slovensku. Jej hlavným cieľom bolo zmapovať aktuálne
podmienky života mladých ľudí a na tomto základe zabezpečiť kontinuitu v oblasti stanovovania cieľov štátnej politiky pre oblasť detí a mládeže. Ide o komplexný dokument, monitorujúci rôzne stránky
života mladých ľudí v Slovenskej republike, informujúci o reálnej situácii a aktuálnych výzvach v špecifických oblastiach politiky vo vzťahu k mládeži.
Akreditačná komisia pre špecializované činnosti v oblasti práce s mládežou
Akreditačná komisia pracuje ako poradný orgán MŠVVaŠ SR a bola zriadená na základe § 7 ods. 5 zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. IUVENTA zodpovedá za prípravu a organizáciu administratívneho procesu akreditácie a jej pracovník vykonáva pozíciu tajomníka komisie. Akreditačná komisia má 11 členov, ktorí v roku 2010 prerokovali 25 žiadostí o
akreditáciu vzdelávacieho programu a schválili 19 z nich. Vzdelávacie inštitúcie, ktorých programy boli
akreditované môžu vydávať absolventom tohto vzdelávania certifikáty o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou.

5
Kľúčové oblasti: formálne vzdelávanie, zamestnanosť, rodina, podnikanie, neformálne vzdelávanie, participácia, voľný čas, informácie pre mládež, mobilita, bývanie
a doprava, kultúra, životné prostredie, vidiecka mládež, zdravie, prevencia a kriminalita
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Okrúhle stoly k regionálnej mládežníckej politike
Cieľom tejto iniciatívy bolo v spolupráci s regionálnymi samosprávami vytvoriť model regionálnej
politiky mládeže, v rámci ktorej by samosprávny kraj definoval kroky, ktoré zabezpečí v prospech
mladých ľudí s cieľom zvyšovať ich životnú úroveň a zabezpečiť šance na kvalitný život vo svojom regióne. Samosprávne kraje si zvolili rôzne cesty napĺňania koncepcií vo vzťahu k mládeži. Niektoré z nich
predložili svoje koncepčné materiály aj na schválenie v zastupiteľstve VÚC (Banskobystrický,
Trenčiansky a Žilinský kraj). Na regionálnych stretnutiach a s tým súvisiacich aktivitách sa podieľalo
303 účastníkov.
Štruktúrovaný dialóg
V súvislosti s trojpredsedníctvom Európskej únie (Španielsko, Belgicko, Maďarsko v rokoch
2010-2011) sa rozbehla celoeurópska iniciatíva konzultácií s mladými ľuďmi v oblasti mládežníckej
politiky. IUVENTA bola zodpovedná za zber údajov a vytvorenie národnej pracovnej skupiny. Hlavnou
témou štruktúrovaného dialógu bola téma zamestnanosť mládeže s dôrazom na rôzne témy, ktoré si
ešte mohli pridať jednotlivé krajiny trojpredsedníctva.
Konferencia „Centrum voľného času ako významný aktér mládežníckej politiky“
Centrá voľného času sú jedným z najstarších školských zariadení, ktoré sa venujú deťom a mládeži vo
voľnom čase už niekoľko desaťročí. Dňa 4. novembra 2010 sa v Bratislave stretlo 58 zástupcov centier
voľného času a v pracovných skupinách facilitovaných IUVENTOU, sa rozdiskutovalo niekoľko kľúčových otázok, najmä však definovanie potrebných legislatívnych úprav a zmien, identifikácia tých dokumentov, ktoré nie sú v súlade s potrebami a poslaním centier voľného času, opatrenia súvisiace so
spoluprácou so samosprávou a s prebratím zodpovednosti za realizáciu mládežníckej politiky na
miestnej, mikroregionálnej alebo regionálnej úrovni. Závery boli spracované a zaslané na vedomie
zodpovedným pracovníkom MŠVVaŠ SR.
Informácie pre mládež a propagácia rôznych oblastí mládežníckej politiky
Základným nástrojom na poskytovanie informácií pre mládež o možnostiach štúdia, práce, voľného
času sú aktivity programu EURODESK. Jeho aktivity sa realizujú hlavne na regionálnej a miestnej úrovni prostredníctvom siete multiplikátorov EURODESKU sídliacich v siedmych pobočkách. Od 2. augusta
do 31. decembra 2010 navštívilo inovovanú stránku www.eurodesk.sk 40 424 záujemcov. Pre vyhľadávanie informácií sú využívané aj ďalšie stránky IUVENTY súvisiace s agendou alebo s niektorými
samostatnými projektmi www.iuventa.sk, www.talentvakcii.iuventa.sk, www.mladezvakcii.sk,
www.komprax.sk a www.olympiady.sk .
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V spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku a Informačnou kanceláriou Európskeho
parlamentu na Slovensku bola IUVENTA spoluorganizátorom osláv Dňa Európy, na ktorých boli propagované aktivity organizované pre mladých ľudí. Súčasťou bola aj prezentácia programu Mládež v akcii
a možností získania finančnej podpory na projekty. V rámci Európskeho týždňa mládeže pripravila
IUVENTA informačnú kampaň Eurovlak v mestách Bratislava, Žilina, Nové Zámky, Poprad a Košice a
záujemcom predstavila možnosti, ktoré EÚ ponúka mladým ľuďom.
Podpora výskumov v oblasti mládežníckej politiky
Od roku 2007 vznikli v spolupráci s individuálnymi výskumníčkami a výskumníkmi a rôznymi inštitúciami viac ako dve desiatky nových výskumov a prieskumov podporených zo zdrojov MŠVVaŠ SR (Odboru mládeže). Cieľom týchto výskumov je zabezpečiť také podklady, na základe ktorých bude možné
pripraviť aktuálne opatrenia štátnej politiky voči mládeži.
V roku 2010 sa uzavreli výskumy sledujúce novo vynárajúce sa potreby detí, komerčný sex detí a mládeže ako nežiaduce správanie, regionálny výskum z prostredia rómskych komunít, niekoľko ďalších
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výskumov zaoberajúcich sa rôznymi aspektmi participácie detí a mládeže (vrátane digitálnej participácie), výskum o detských právach a o intolerancii, násiliu a extrémizmu u žiakov základných a stredných škôl a sociálna a občianska participácia vidieckej mládeže.
Sieťovanie a podpora výskumníkov
Okrem priamej podpory výskumov bolo pripravených niekoľko ďalších opatrení, najmä pri vytváraní
funkčnej siete medzi výskumníkmi, politikmi a praktikmi: seminár k výskumu autonómie mládeže a
odborný seminár Nové výzvy vo výskume mládeže, ktorého výstupy sa odrazili v ďalšej výzve na nové
projekty výskumu 2011 – 2013. V lete 2010 sa v Liptovskom Jáne v spolupráci s odborníčkami z Masarykovej univerzity v Brne (K. Šeďová a Z. Makovská) konala Letná škola kvalitatívneho výskumu na
ktorej sa zúčastnilo 19 záujemcov.
Aktuálne výstupy z výskumov a rôzne ďalšie informácie nájdu záujemcovia v dataarchíve výskumov
mládeže na www.vyskumladeze.sk.
Mobilita ako priestor na neformálne vzdelávanie
Mobilita mladých ľudí, či už v oblasti štúdia, voľného času alebo práce, je jednou z priorít Európskej
mládežníckej politiky a je priestorom na neformálne vzdelávanie mladých ľudí. IUVENTA prezentuje
mobilitné možnosti najmä prostredníctvom informácií poskytovaných informačnou sieťou EURODESK a propagáciou aktivít programu Európskej únie Mládež v akcii. V roku 2010 sa program prezentoval na rôznych jednorazových aktivitách pripravených najmä regionálnymi konzultantmi. Špeciálnou príležitosťou boli štyri informačné stretnutia propagujúce mobilitu ako novú možnosť neformálneho vzdelávania mladých ľudí.
Podpora talentovanej mládeže
V oblasti koordinácie súťaží pôsobí IUVENTA dlhodobo a sme jedinou organizáciou, ktorá zabezpečuje
celoštátne kolá predmetových olympiád a postupových súťaží žiakov základných a stredných škôl,
ktoré sú z pohľadu ministerstva prioritné. Aj v roku 2010 využili školy a žiaci možnosť zapojiť sa do
17 predmetových olympiád a postupových súťaží a zaznamenaný bol aj mierny vzostup zapojenosti v
porovnaní s rokom 2009. Súťaže sú postupové, čo znamená, že podmienkou účasti vo vyššom kole je
úspešné absolvovanie nižšieho kola. Do celoštátnych kôl postúpilo viac ako 932 žiakov, z ktorých 229
absolvovalo výberové sústredenia a 45 najúspešnejších z nich reprezentovalo Slovenskú republiku na
13 medzinárodných súťažiach v 5 odbornostiach. Pre Slovenskú republiku získali 1 zlatú, 28 strieborných a 16 bronzových medailí, čo dokumentuje podrobný prehľad úspechov, zverejnený na internetovej stránke www.olympiady.sk.
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Ministerstvo odmeňuje každoročne úspešných žiakov, ale aj školy a ich zriaďovateľov a v roku 2010
im pridelilo sumu 573 600 € za úspešné umiestnenie žiakov v celoštátnych a medzinárodných predmetových olympiádach a postupových súťažiach a za zapojenie sa do aktivít v rámci medzinárodných
projektov a programov vyhlasovaných Európskou úniou. Tieto finančné prostriedky sú určené na
skvalitnenie výchovy a vzdelávania žiakov škôl. Zoznam podporených škôl je zverejnený na stránke
www.minedu.sk.
Novou formou podpory talentovanej mládeže je projekt Talent v akcii, ktorý prostredníctvom spojenia výchovy a odborného vzdelávania žiakov základných škôl popularizuje vedu a vedné odbory.
Projekt realizuje IUVENTA od roku 2008 s finančnou podporou Agentúry na podporu výskumu a vývoja. Rok 2010 bol v rámci projektu venovaný odbornostiam matematika a informatika a aktivity uskutočnené v tomto roku ponúkli možnosť podchytiť nové talenty, systematicky s nimi pracovať a rozširovať ich vedomosti a zručnosti.
Medzinárodné informačné centrum Medzinárodnej chemickej olympiády
Od roku 1998 je IUVENTA sídlom Medzinárodného informačného centra Medzinárodnej chemickej
olympiády pre krajiny, ktoré sa pravidelne zúčastňujú Medzinárodnej chemickej olympiády organizovanej v niektorej z krajín sveta. Centrum koordinuje prípravu aktuálneho ročníka súťaže a spolupracuje s jej organizátorom. Aktívne spolupracuje s Riadiacim výborom MCHO a dlhodobo archivuje prípravné a súťažné úlohy MCHO. Podrobnejšie informácie o činnosti centra poskytuje stránka
www.icho.sk.

6

Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
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VÝZVY V ROKU 2011
Od roku 2009 sa IUVENTA pripravuje na zapojenie sa do systému samohodnotenia kvality ako inštitúcia poskytujúca služby verejnosti (model CAF). V roku 2010 boli vytvorené základné správy v jednotlivých oblastiach a naznačené smery, ktorými sa zmeny v kvalite služieb IUVENTY majú uberať (konzultácie s verejnosťou, priebežné hodnotenie kvality, zbieranie podnetov a i.). V roku 2011 je cieľom
pripraviť nultú verziu správy a zaviesť hodnotenie kvality podľa modelu CAF ako pevnú súčasť činnosti
IUVENTY.

Rok 2011 stavia do centra pozornosti najmä realizáciu národného plánu aktivít Európskeho roka
dobrovoľníckych činností podporujúcich aktívne občianstvo 2011 (ERD 2011). V prvej polovici roka ide
najmä o naštartovanie samostatného výskumu k téme dobrovoľníctvo, spustenie internetovej stránky, vydanie kalendára k ERD 2011, upevnenie partnerstiev a príprava ERD turné po jednotlivých
mestách. Druhá polovica roka bude zameraná na mediálnu kampaň prostredníctvom propagácie Dní
dobrovoľníctva (september 2011), Európskej časti kampane v Bratislave (špeciálny priestor pre diskusie, prezentácie, stretávania sa rôznych aktérov) a záverečné podujatie.

Národný projekt KomPrax – Kompetencie pre prax je ďalšou výzvou. Projekt prináša možnosti ovplyvniť rozvoj neformálneho vzdelávania v práci s mládežou a jeho uznanie kľúčovými hráčmi ako sú
zamestnávatelia, školstvo, široká verejnosť. Je iniciatívou, ktorá môže vyplniť niekoľkoročné vákuum,
kde sa nevenovala náležitá pozornosť aktívnym mladým ľuďom, ktorí neboli členmi občianskych
združení alebo školských zariadení. Vo vzdelávacích aktivitách, pod vedením skúsených školiteľov,
budú môcť získať zručnosti potrebné pre prax aj súkromný život.

Programy finančnej podpory detí a mládeže MŠVVaŠ SR sa prehupol do svojej druhej polovice. Rok
2011 má umožniť širšiu diskusiu o ich formáte v novej generácii programov od roku 2014, s ešte väčším dôrazom na neformálne vzdelávanie.
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FINANCOVANIE V ROKU 2010
Výnosy z hlavnej činnosti príspevkovej organizácie

2 734 271

Prevádzkové dotácie - bežné transfery

1 279 676

Výnosy z kapitálových transferov

289 234

Výnosy od ostatných subjektov VS

127

Výnosy z bežných transferov od EÚ

472 374

Výnosy z bežných transferov od iných subjektov mimo VS

1 259

Tržby za predaj služieb

676 783

Ostatné výnosy

2 026

Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti

12 792

Náklady na hlavnú činnosť príspevkovej organizácie

2 733 742

Spotrebované nákupy

251 772

Služby

1 061 291

Osobné náklady

981 959

Iné náklady

438 720

Hospodársky výsledok
Útvar

+ 529
počet pracovníkov

Generálny riaditeľ

1

Pozícia priamo riadená GR – kontrola,audit

1

Personálne a organizačné oddelenie

6

Oddelenie podpory talentovanej mládeže

7

Oddelenie mobility mládeže

11

Oddelenie rozvoja práce s mládežou*

14

Ekonomické oddelenie

5,5

Oddelenie prevádzky a správy majetku1

16,5

Organizačná štruktúra
k 31.12.2010
*Počnúc 1. októbrom 2010 bolo v rámci
zmeny organizačnej štruktúry presunuté
Oddelenie podpory práce s mládežou
do pôsobnosti Oddelenia rozvoja práce
s mládežou.
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Veková štruktúra zamestnancov k 31.12.2010
18-30 rokov

31-40 rokov

41-50 rokov

51-59 rokov

nad 60 rokov

19

17

15

10

3

KONTAKT
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
Búdková 2
811 04 Bratislava 1
Tel. :02/5929 6112, fax: 02/5929 6123
iuventa@iuventa.sk
www.iuventa.sk, www.facebook.com/iuventa

STRÁNKY POSKYTUJÚCE INFORMÁCIE
K HLAVNÝM OBLASTIAM NAŠEJ PRÁCE
www.mladezvakcii.sk, www.facebook.com/mladezvakcii
www.komprax.sk, www.facebook.com/komprax
www.olympiady.sk
www.vyskummladeze.sk
www.eurodesk.sk
www.facebook.com/eurodesk.slovensko
www.icho.sk
www.talentvakcii.iuventa.sk

16

TVÁRE IUVENTY
Vedúci zamestnanci

Jaroslava Botková
ekonomika a financovanie

Jozefína Jambrichová
podpora talentovanej mládež

Helena Kováčová
ľudské zdroje

17

Jana Miháliková
rozvoj mládežníckej politiky
na Slovensku a v zahraničí

Martin Pokorný
medzinárodné podporné programy

Klaudia Soviarová
správa majetku a služby pre verejnosť
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Jozefína Vnenčáková
podporné programy financovania
aktivít mládeže (pôsobila v Iuvente do 30. septembra 2010)

Tomáš Lučenič
Vedúci oddelenia podpory práce s mládežou

Marcela Hajtmánková
mobilita mládeže
a medzinárodná spolupráca

Experti

19

Janette Mazíniová
ľudské práva a inklúzia

Tomáš Pešek
regionálna politika mládež

Tibor Škrabský
neformálne vzdelávanie
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SPOLUPRACOVNÍCI V REGIÓNOCH SR
Banskobystrický kraj
Jarmila Lipková
CVČ JUNIOR - RCM, Tajovského 30
975 90 Banská Bystrica
tel.: 048/415 3111, mobil: 0903 427 407
e-mail: jarmila.lipkova@iuventa.sk

Prešovský kraj - západné oblasti
Marta Hanečáková
CVČ, Farbiarska 35, 064 01 Stará Ľubovňa
tel. / fax: 052/432 1504
mobil: 0905 217 463
e-mail: marta.hanecakova@iuventa.sk

Košický kraj - východné oblasti
Zuzana Nagyová
Patrónus, Čičarovce 21, 076 71 Čičarovce
tel.: 056/638 3654, mobil: 0907 977 128,
e-mail: zuzana.nagyova@iuventa.sk

Trenčiansky kraj
Silvia Štefániková
KCVČ - RCM, Pod Sokolice 14, 911 01 Trenčín
tel. / fax: 032/744 6049, mobil: 0917 402 517
e-mail: silvia.stefanikova@iuventa.sk

Košický kraj - západné oblasti
Miloš Kažimír
CVČ - RCM, Strojárska 3, 040 01 Košice
tel: 055/622 3820, fax: 055/694 1398
mobil: 0907 478 440,
e-mail: milos.kazimir@iuventa.sk

Trnavský kraj
Kristína Vachanová
Mesto Leopoldov, Hlohovecká cesta 104/2
920 41 Leopoldov, tel: 033/734 2207
mobil: 0903 772 725
e-mail: kristina.vachanova@iuventa.sk

Nitriansky kraj
Miroslava Gregová
Žabky Topoľčany - pobočka OZ Žabky
Gagarinova 1578/4, 955 01 Topoľčany
tel.: 0905 601 861
e-mail: miroslava.gregova@iuventa.sk

Žilinský kraj
Alena Mičicová
SAIA, Hurbanova 4, 010 01 Žilina
tel.: 041/565 1458
e-mail: alena.micicova@iuventa.sk

Prešovský kraj - východné oblasti
Darina Barančíková
ICM, Nám. Slobody 48
066 01 Humenné, mobil: 0905 134 643
e-mail: darina.barancikova@iuventa.sk

Regionálny konzultant pre Rómske komunity
Andrea Bučková
Kultúrne združenie Rómov Slovenska
Na hrbe 16, 974 01 Banská Bystrica
tel.: 048/414 8552, mobil: 0905 740 849
e-mail: andrea.buckova@iuventa.sk
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Výroč ná sprá va

2010

POĎAKOVANIE
Ďakujeme za spoluprácu všetkým organizáciám
a partnerom,
ktorí v roku 2010 podporili naše projekty.

