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1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE  

Názov:  IUVENTA 

Sídlo:  Karloveská 64, 842 58 Bratislava 

Rezort: Ministerstvo školstva SR 

Kontakty:  Tel. 02/ 5929 6112; Fax 02/ 5929 6123, E-mail: iuventa@iuventa.sk 

Forma hospodárenia: príspevková organizácia 

 

Vedenie organizácie:   

Generálny riaditeľ Viliam Michalovič  

Vedúci oddelenia podpory talentovanej mládeže Jozefína Jambrichová  

Vedúci oddelenia rozvoja práce s mládežou Jana Miháliková 

Vedúci oddelenia podpory práce s mládežou Jozefína Vnenčáková 

Vedúci oddelenia mobility mládeže Martin Pokorný  

Vedúci oddelenia prevádzky a správy majetku Klaudia Soviarová 

Vedúci ekonomického oddelenia Jaroslava Botková  

Vedúci personálneho a organizačného oddelenia Helena Kováčová  

 

2. POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE  

IUVENTA plní úlohy v oblasti implementácie štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži  
v SR. Zabezpečuje pritom výskumné úlohy, vzdelávacie aktivity a pracuje s informáciami pre profesionálnych 
a dobrovoľných pracovníkov s mládežou. Aktívne spolupracuje s organizáciami a inštitúciami podobného 
zamerania v Európe a podieľa sa na príprave projektov spolupráce v oblasti mládežníckej politiky.  

IUVENTA koordinuje predmetové olympiády a postupové súťaže žiakov základných a stredných škôl, ktoré 
vyhlasuje Ministerstvo školstva SR, organizuje aktivity v rámci projektu Talent v akcii, je Národnou agentúrou 
programu Európskej únie MLÁDEŽ V AKCII a národným partnerom projektu informačného projektu EURODESK 
a administratívne zabezpečuje Programy finančnej podpory aktivít detí a mládeže v SR Ministerstva školstva SR 
na roky 2007 – 2013.  

Pri plnení úloh kladie dôraz na vytváranie nových koncepcií pre prácu s deťmi a mládežou a metodické 
usmerňovanie organizácií a subjektov, ktoré sa aktívne podieľajú na práci s deťmi a mládežou. Pripravuje 
vzdelávacie a školiace aktivity pre profesionálnych a dobrovoľných pracovníkov s deťmi a mládežou na 
miestnej, regionálnej a národnej úrovni.  Administratívne zabezpečuje program Európskej únie MLÁDEŽ V 
AKCII, zameraný na rozvoj medzinárodnej spolupráce v oblasti mládeže a pripravuje školiace aktivity pre 
záujemcov o získanie finančnej podpory z jeho zdrojov. Zabezpečuje projekt EURODESK, ktorý podporuje rozvoj 
informačnej siete pre mladých ľudí v krajinách Európy. Spravuje majetok štátu, pričom jeho časť používa na 
plnenie svojich hlavných úloh a časť nebytových priestorov, objektov a zariadení prenajíma za účelom ich 
hospodárneho a efektívneho využitia.  

Z hľadiska strednodobého výhľadu je nevyhnutné významne posilniť úlohy IUVENTY ako Slovenského inštitútu 
mládeže, pričom cieľom bude:   

� skvalitniť metodickú a informačnú funkciu smerom k štruktúram aktívnym v práci s mládežou na miestnej, 
regionálnej a národnej úrovni;  
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� pripravovať kvalitné metodické a informačné materiály, ktoré prispejú k skvalitneniu práce s mládežou na 
úrovni miest, obcí a regiónov;  

� realizovať školiace a 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 koordinácie aj nižších kôl týchto súťaží prostredníctvom 
spolupracujúcich subjektov.  

Na zefektívnenie činnosti organizácie je v strednodobom výhľade potrebné venovať pozornosť zvyšovaniu 
odbornosti zamestnancov tak, aby boli pripravení kvalitne plniť vyššie uvedené úlohy. S ohľadom na rozsah 
spravovaného majetku bude aj naďalej potrebné zabezpečovať jeho efektívne využitie na hlavnú činnosť 
a zosúladiť jeho využitie s potrebami rezortu. V tejto súvislosti bude nevyhnutné zabezpečiť ďalšie investície 
s cieľom znižovať náklady a zmeniť účel využitia niektorých priestorov tak, aby boli v súlade s potrebami 
IUVENTY a slúžili na plnenie hlavných cieľov a úloh organizácie (napríklad prestavba divadla na konferenčnú 
sálu).  

 

3. CHARAKTERISTIKA KONTRAKTU ORGANIZÁCIE  S ÚSTREDNÝM ORGÁNOM A JEHO PLNENIE 

Ministerstvo školstva SR uzatvorilo s IUVENTOU pre rok 2009 dva kontrakty:  Kontrakt na riešenie úloh 
podpory práce talentovanej mládeže a koordinácie medzinárodných úloh a Kontrakt na riešenie úloh štátnej 
politiky vo vzťahu k deťom a mládeži a na zabezpečenie administrácie Programu EÚ „Mládež v akcii“.   

V súlade s obsahom týchto kontraktov IUVENTA spolupracovala s vecne príslušnými sekciami a odbormi 
Ministerstva školstva SR a  v dohodnutých termínoch predkladala správy o stave plnenia úloh, ktoré 
z kontraktov vyplynuli.  

Ciele činnosti organizácie a jej úlohy boli formulované na základe uvedených kontraktov a na základe Kľúčových 
oblastí a akčných plánov štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži v SR na roky 2008 – 2013.  

Spoločným cieľom všetkých aktivít a úloh realizovaných IUVENTOU v roku 2009 bolo ďalšie  skvalitňovanie 
podmienok pre prácu s deťmi a mládežou a podpora aktivít pre deti a mládež v rámci štátneho i mimovládneho 
sektora. Môžeme ich rozdeliť do nasledovných oblastí:  

A. Administratívne zabezpečenie Programov finančnej podpory aktivít detí a mládeže Ministerstva 
školstva SR na roky 2007 – 2013, 

B. Projekty orientované na výskum mládeže a účasť zástupcov výskumu mládeže na tvorbe 
a realizácii národnej politiky mládeže, 

C. Vzdelávacie aktivity pre dobrovoľných a profesionálnych pracovníkov s mládežou orientované na 
implementáciu moderných prvkov práce s mládežou a politiku mládeže, 

D. Informačné a propagačné aktivity v oblasti politiky mládeže, 

E. Úlohy v oblasti medzinárodných vzťahov, 

F. Zabezpečenie programu EÚ Mládež v akcii, 

G. Aktivity siete EURODESK, 

H. Riešenie úloh podpory práce talentovanej mládeže a koordinácia medzinárodných úloh, 

I. Úlohy v oblasti zabezpečenia projektu/súťaže Európa v škole.  
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A. ADMINISTRATÍVNE ZABEZPEČENIE PROGRAMOV FINANČNEJ PODPORY AKTIVÍT DETÍ A MLÁDEŽE MŠ 
SR NA ROKY 2007 – 2013 (PROGRAMY ADAM)  

 
Kľúčové činnosti:  

- príprava podkladov k výzvam na predkladanie žiadostí o dotáciu,   
- prijímanie a registrácia žiadostí o dotáciu projektov a tvorba súvisiacej databázy,   
- zabezpečenie odborných posudkov k predloženým projektom a výberového procesu,  
- príprava podkladov pre písomné oznámenia o podporení alebo nepodporení projektov, ako aj 

podkladov pre zmluvy o dotácii pre Odbor detí a mládeže MŠ SR (ODaM) 
- monitoring prebiehajúcich projektov a aktivít.  

 
Program ADAM 1 
Registrovaní žiadatelia, ktorých MŠ SR zaradilo do systému financovania, predložili svoje žiadosti o dotáciu 
ODaM vo februári 2009. Na základe požiadavky ODaM  boli spracované žiadosti a  pripravené podklady pre 
zmluvy so žiadateľmi. V roku 2009 bolo v rámci programu ADAM 1 podporených 27 subjektov sumou  1 975 
886 €. S cieľom zistiť súlad skutočne vykonaných aktivít s plánovanými  aktivitami,  sa  v  sledovanom období 
uskutočnili monitorovacie návštevy u vybraných registrovaných žiadateľov. Návštevy vykonali pracovníci 
IUVENTY v Združení mariánskej mládeže (29.júna 2009); Občianskom združení Efeta (29. júna 2009); 
Občianskom združení Priateľ (27. júna 2009); Občianskom združení Jablonka (29. júna 2009); Združení  
kresťanských spoločenstiev mládeže (17. augusta 2009) a v Občianskom združení Frigo (12. augusta 2009).  
 
Program ADAM 2 
O dotáciu na konkrétne projekty plánované na rok 2009 mali žiadatelia možnosť požiadať v dvoch termínoch 
(15. december 2008; 15. apríl 2009). K 15. decembru predkladali žiadosti aj Informačné centrá mladých. Ku 
všetkým termínom boli pre ODaM pripravené podklady pre výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu. IUVENTA 
následne  registrovala žiadosti, vykonala kontrolu ich formálnej správnosti a kontaktovala žiadateľov v prípade, 
ak bolo potrebné doplniť chýbajúce časti žiadosti. Po kontrole formálnej stránky žiadostí boli zabezpečené tri 
odborné posudky ku každej žiadosti, ktorá splnila formálne požiadavky. Následne IUVENTA komplexne 
pripravila zasadnutia členov odborných komisií, ktorí na základe odborných posudkov k projektom odporučili 
vybraných žiadateľov na podporu formou štátnej dotácie. Pre žiadateľov, ktorých žiadosti minister školstva 
schválil a pridelil im dotáciu, boli pripravené návrhy na písomné oznámenia o podpore, ako aj návrhy zmlúv 
o dotácii (z poverenia a v mene ODaM). Pre žiadateľov, ktorých žiadosti neboli odbornou komisiou odporučené 
na podporu formou štátnej dotácie, boli pripravené návrhy na písomné oznámenia o nepodporení žiadosti 
s uvedením dôvodov a následnými odporúčaniami odbornej komisie (z poverenia a v mene ODaM ). 
 

Počet  prijatých žiadostí, podporených žiadostí a výška dotácií  
v rámci programu ADAM 2 v roku 2009 

Výzva Termín Prijaté žiadosti Podporené žiadosti Výška dotácie v € 

ADAM 2/1 15.12.2008 64 21 100 000 

ADAM 2/2 - 
informácie 

15.12.2008 25 21 215 700 

ADAM 2/3 15.04.2009 50 12 62 771 

SPOLU 139 54 378 471 

 
Úspešnosť žiadateľov bola 38,84 %. Priemerná dotácia na jeden projekt bola 7 009 €. Priemerná dotácia na 
jeden projekt informačnej činnosti bola 10 271 €, priemerná dotácia na iný, ako informačný projekt v rámci 
programu ADAM 2 bola 4 932 €.  
 
Monitorovacie návštevy sa konali s cieľom zistiť súlad skutočne vykonaných aktivít s projektovanými aktivitami. 
Návštevy prebehli v rámci projektov ICM Námestovo (25.mája 2009); ICM Medvedzie (25.mája 2009); ICM 
Čadca (25. mája 2009); ICM Považská Bystrica (25.mája 2009); OZ Cesty (26.mája 2009); Nadácia Intenda (19. 
mája 2009); OZ Koníček bez bariér (11. mája 2009); OZ Filia,  (4. mája 2009); OZ Slatinka (7. mája 2009).; ICM 
Humenné (27. júla 2009); Občianske združenie Odyseus (16. júla 2009); Občianske združenie Filia (4. júna 
2009);  Človek v tísni (17. augusta 2009); Mladý parlament (17. septembra 2009).    
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Program ADAM 3 
Dotáciu na rok 2009 v rámci programu ADAM 3 v celkovej výške 349 000 €  získalo celkom 9 subjektov - 7 
krajských rád mládeže (Bratislavský, Nitrianský, Trenčianský, Trnavský, Žilinský, Košický a Prešovský kraj), Rada 
mládeže Slovenska a Združenie informačných a poradenských centier mladých v SR. V rámci administrácie 
programu zabezpečila IUVENTA v roku 2009 dva odborné posudky k predloženým žiadostiam a poskytla ich 
ODaM ako podklad k rozhodnutiu o pridelení dotácie, a následne pripravila podklady pre zmluvy.  
Monitorovacie návštevy sa konali s cieľom zistiť súlad skutočne vykonaných aktivít s naplánovanými aktivitami 
podporených žiadateľov. Návštevy boli vykonané v Rade mládeže Prešovského kraja (21. augusta 2009)  
a v Rade mládeže Košického kraja (12. augusta 2009).   
 
Ďalšie činnosti: 

- konzultácie so žiadateľmi,  
- informačné a školiace aktivity k programom ADAM, 
- vyhodnotenie záverečných správ realizovaných projektov v roku 2008 z obsahového a finančného 

hľadiska.  
 
Subjektom, ktoré mali záujem konzultovať svoje projektové zámery, boli konzultácie poskytnuté osobne na 
základe dohodnutého termínu, telefonicky a elektronickou poštou.    
 
Informačné a školiace aktivity v roku 2009: 

a) „Nalieváreň“ – úvodné informačné stretnutia zástupcov podporených projektov sa konali v Žiline (1. 
marca 2009) a v Bratislave  (4 - 5. júna 2009). Cieľom stretnutí bolo oboznámiť zástupcov podporených 
projektov s podmienkami pre organizovanie aktivít v rámci programov ADAM. Na stretnutiach sa 
zúčastnilo celkom 39 zástupcov podporených projektov,  

b) Informačno – metodický seminár  programu ADAM 1, ktorý sa konal v Bratislave (17.júna 2009).  Jeho 
cieľom bolo informovať podporených žiadateľov v rámci programu Adam 1 o obsahovom vyhodnotení 
záverečných správ a poskytnutie informácií potrebných pre zúčtovanie oprávnených nákladov 
vzniknutých pri realizácii aktivít registrovaných subjektov, 

c) Odborný seminár na tému Mládežnícka politika na Slovensku a mládežnícke organizácie -  aktuality 
a trendy sa konal v Častej -  Papierničke 7.- 8. októbra 2009 a jeho cieľom bolo posilniť komunikáciu 
medzi MŠ SR, IUVENTOU a mládežníckymi organizáciami pri plnení cieľov štátnej politiky a podporiť 
štruktúrovaný dialóg a otvorenú metódu koordinácie medzi štátnou a verejnou správou a zástupcami 
mládežníckeho sektora pri identifikácií potrieb a aktuálnych trendov, 

d) Na základe poverenia ODaM, IUVENTA vykonala kontrolu obsahového a  finančného zúčtovania 
podporených projektov v roku 2008. Kontrola prebehla v mesiacoch  marec – apríl 2009. Fyzicky bolo 
skontrolovaných 20 % podporených subjektov v rámci všetkých programov Adam. Ostatné subjekty 
boli skontrolované na základe  priložených dokladov k záverečnej správe. Predmetom vykonaných 
kontrol bolo zisťovanie účelnosti a hospodárnosti využitia finančných prostriedkov zo štátnej dotácie. 
Počas kontroly neboli zistené žiadne vážne nedostatky pri zúčtovaní dotácií z rozpočtu MŠ SR.  

 
Výška  podpory v rámci programov ADAM v roku 2009 

Program Výška podpory v € 

ADAM 1 1 975 886 

ADAM 2 378 471 

ADAM 3                                                                                                        349 000 

SPOLU 2 703 357 
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B. PROJEKTY ORIENTOVANÉ NA VÝSKUM MLÁDEŽE A ÚČASŤ ZÁSTUPCOV VÝSKUMU MLÁDEŽE NA 
TVORBE A REALIZÁCII NÁRODNEJ POLITIKY MLÁDEŽE 

 
Kľúčové činnosti:  

- pracovné stretnutia,  
- spracovanie správ z výskumných projektov vykonaných v roku 2008,  
- príprava, vydanie a distribúcia publikácií, 
- aktualizácia Dataarchívu výskumov mládeže,  
- príprava novej výzvy na spoluprácu v oblasti výskumu mládeže a spracovanie zoznamu výskumných 

projektov.  
 

Pracovné stretnutia 
Miesto  

Konania 
Termín  
konania 

Počet 
Účastníkov 

"20 rokov po alebo Výskum mládeže od roku 1989“ Bratislava 16.11.2009 20 

Seminár Novo vynárajúce sa potreby detí alebo 
Inovačný prístup k profesionalizácie práce s deťmi Bratislava 30.9.2009 

36 

Konzultačné stretnutie podporených projektov 
výskumu Bratislava 10.6.2009 

17 

Úvodný seminár k výskumu  Novo vynárajúce sa 
potreby detí alebo Inovačný prístup k 
profesionalizácie práce s deťmi Bratislava 17.3.2009 

20 

 
Spracované, vydané a distribuované publikácie:  

- Čo si myslia mladí – ich voľný čas a aktívna účasť na živote spoločnosti (ISBN: 978-80-8072-078-0, 
náklad 1500 ks), 

- Kuchárka amatérskeho výskumníka (ISBN: 978-80-8072-094-0, náklad 500 ks). 
 
Dataarchív výskumov mládeže bol priebežne aktualizovaný (informačné listy, anglické sumáre výskumov) 
a doplnený o nové výskumy na témy: 

- Prvovoliči - študenti stredných a vysokých škôl a voľby do Európskeho parlamentu 2009, 
- Prvovoliči - študenti stredných a vysokých škôl a voľby do Európskeho parlamentu 2009 ( II.etapa ), 
- Sociálna a občianska participácia vidieckej mládeže (SOPVM), 
- ON-LINE GENERÁCIA: informácie, komunikácia a digitálna participácia mládeže v informačnej 

spoločnosti, 
- Deti o svojich právach – Slovensko 2009. 

 
 
V rámci výzvy na spoluprácu sa v budúcom roku uskutoční spolupráca IUVENTY s nasledovnými riešiteľmi 
výskumných úloh v rámci vybraných tém: 

č.  Téma výskumnej úlohy Riešiteľ 

1. Autonómia mládeže na Slovensku  Centrum dobrovoľníctva, o.z 

2. Participácia mladých ľudí na vybraných sídliskách miest Žilina a 
Martin 

Ing. Silvia Milová 

3.   

4. Vysokoškolská mládež a jej sebareflexia ako aktéra 
vzdelávacieho procesu, aktéra individualizovaného proaktívneho 
života a spotrebného štýlu 

Doc. PhDr. Oľga Plávková, CSc. 

5. Komerčný sex detí a mládeže ako nežiadúce sexuálne správanie Národná spoločnosť pre prevenciu 
kriminality, trestné právo 
a súdnictvo 
 

6. Prvovoliči a voličské správanie Univerzita sv. Cyrila a Metoda 
v Trnave 
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7. Mapovanie možností uplatnenia sa mladých ľudí v mestských 
a vidieckych podmienkach severného Slovenska 

Ústav informácií a prognóz 
školstva 
 

8. Novo vynárajúce sa potreby detí a mladých ľudí na Slovensku 
a tréning pre trénerov 

Nadácia pre deti Slovenska 

9. Prejavy intolerancie, násilia a extrémizmu u žiakov základných 
a stredných škôl 

Kultúrne združenie Rómov 
Slovenska 

10. Regionálny výskum z prostredia mládeže z rómskych komunít PhDr. Alena Mičicová 

 
Ďalšie činnosti:  

- Zbieranie a overovanie údajov k dotazníkom pre Európske znalostné centrum o mládežníckej politike 
(EKCYP) - 4 dotazníky EKCYP a Country Sheet on National Youth Policy,  

- Oslovovanie expertov do databázy EKCYP,  
- Príprava dotazníkov na 3 horizontálne témy: sociálna inklúzia, životný štýl a hodnoty mladých ľudí, 

zamestnanosť pre potreby EKCYP a Európskej komisie,  
- Zisťovanie podkladov k EKCPY–u na horizontálne témy podľa vzoru Rady Európy.  

 
C. VZDELÁVACIE AKTIVITY PRE DOBROVOĽNÝCH A PROFESIONÁLNYCH PRACOVNÍKOV S MLÁDEŽOU 

ORIENTOVANÉ NA IMPLEMENTÁCIU MODERNÝCH PRVKOV PRÁCE S MLÁDEŽOU A POLITIKU 
MLÁDEŽE  

 
Kľúčové témy v rámci vzdelávania v roku 2009 boli:  

- výchova k ľudským právam,  
- podpora a rozvoj mládežníckeho dobrovoľníctva, 
- rozvoj participácie mládeže,  
- rozvoj práce s mládežou.  

 
Prehľad vzdelávacích aktivít v roku 2009  

 Výchova k ľudským právam 
Miesto  
konania 

Termín  
konania 

Počet 
účastníkov 

Stretnutie siete organizácii k výchove k ľudským 
právam Bratislava 19.10.2009 

8 

Rok s KOMPASOM na Slovensku 
 

Zvolen 4. - 5. 3. 2009 32 

Prešov 25. - 26. 2. 2009 40 

Nitra 19. - 20. 2. 2009 30 

Prepmeeting k Rok s KOMPASOM Bratislava 12.2.2009 16 

KOMPAS na SLOVENSKU - prezentácia na 
Olympiáde ľudských práv Vráble 3.2.2009 

23 

Tréning živých kníh Bratislava 8. - 11. 12. 2009 18 

Živá knižnica - Medzinárodný deň boja za ľudské 
práva Bratislava 10.12.2009 

28 

Workshop Živá knižnica_ KOMPAS Bratislava 10.12.2009 46 

Workshop Živá knižnica_ MPSVR  Bratislava 10.12.2009 29 

 

Podpora a rozvoj mládežníckeho dobrovoľníctva 
Miesto  
konania 

Termín  
konania 

Počet 
účastníkov 

KOTVA IV. Kysak 14. - 17.11. 09 20 

Národné stretnutie  B/BS Krompachy 30. - 31. 10. 2009 23 

KOTVA III. Nižná 12. - 15. 9.2009 16 

KOTVA II. Svit 28. 4. - 2.5. 2009 18 
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KOTVA I. Sv. Jur 26. - 28. 3. 2009 13 

Zakladajúce stretnutie odbornej skupiny k 
dobrovoľníctvu mládeže Bratislava 24.3.2009 

9 

KOTVA 0 Sv. Jur 21. - 24. 1. 2009 16 

Hodnotiace stretnutie B/BS  Nižná 11. - 12. 9. 2009 17 

 

Rozvoj participácie mládeže 
Miesto  
konania 

Termín  
konania 

Počet 
účastníkov 

Školenie pre koordinátorov žiackych školských rád 
v Prešovskom SK (2) Prešov 8. - 9. 12.2009 

12 

Spoločný workshop pre koordinátorov žiackych 
školských rád a zástupcov ŽŠR v Trenčianskom kraji  Trenčín 8.12.2009 

70 

Školenie pre koordinátorov žiackych školských rád 
v Prešovskom SK (2) Moravský Sv. Ján 25. - 26. 11. 2009 

20 

Školenie koordinátorov žiackych školských rád v BB 
SK  „Bez vás to nejde" (2) Banská Bystrica 9. - 10. 11. 2009 

13 

Školenie koordinátorov žiackych školských rád v 
Žilinskom kraji (2) Terchová 26. - 27. 10. 2009 

14 

Školenie koordinátorov žiackych školských rád v 
Trenčianskom kraji  (2)  Trenčín 22. - 23. 10. 2009 

15 

Školenie pre koordinátorov žiackych školských rád 
v BB kraji (1)  Banská Bystrica 15. - 16. 10. 2009 

12 

Školenie koordinátorov ŽŠR v Žilinskom kraji Terchová 13. - 14. 10. 2009 16 

Motivačný workshop pre koordinátorov ŽŠR v 
Trenčianskom kraji (1) Trenčín 9.10.2009 

9 

Školenie koordinátorov ŽŠR v Nitrianskom kraji Duchonka 1. - 2. 10. 2009 11 

Podpora volieb do EP 

Bratislava 30. - 31. 5. 2009 32 

Trnava 6.5.2009 36 

Trenčín 5.5.2009 49 

Nitra 4.5.2009 26 

Banská Bystrica 30.4.2009 59 

Žilina 29.4.2009 67 

Prešov 28.4.2009 29 

Košice 27.4.2009 54 

Bratislava 24.4.2009 63 

 

Rozvoj práce s mládežou 
Miesto  

Konania 
Termín  
konania 

Počet 
účastníkov 

Školenie pre lokálnu iniciatívu rómskej mládeže Bratislava 6. 8. 2009 4 

Tvorba výchovných programov v Centrách voľného 
času  Stará Lesná 22. - 24. 7. 2009 

20 

Tvorba výchovných programov v Centrách voľného 
času  Stará Lesná 20. - 22. 7. 2009 

20 

Školenie školiteľov - IUVENTA Nitra 22. - 24. 6. 2009 12 

Projektový manažment v oblasti práce s mládežou Bratislava 12. - 13. 6. 2009 9 

Deň detí s ministrom školstva  Bratislava 30. - 31. 5. 2009 28 

Neformálne vzdelávanie ako nástroj na podporu Trenčín 12. - 14. 1. 2009 13 
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rozvoja rómskej mládeže 

Medzinárodný deň boja za ľudské práva Bratislava 10. 12. 2009 247 

 

Rozvoj medzinárodnej spolupráce v oblasti práce 
s mládežou 

Miesto  
Konania 

Termín  
konania 

Počet 
účastníkov 

Stretnutie s NIDM I.  Bratislava 16. – 17. 6.2009 10 

Stretnutie s NIDM II. Praha 20. – 23.10.2009 4 

 
Ďalšie činnosti:  

- Spolupráca s Nadáciou Milana Šimečku na preklade manuálu Compassito vydaného Radou Európy, 
- Príprava a prezentácia príspevkov k téme výchova mládeže k ľudským právam na konferenciách 

a seminároch. 
 

D. INFORMAČNÉ A PROPAGAČNÉ AKTIVITY V OBLASTI POLITIKY MLÁDEŽE  
 
Kľúčové činnosti:  

- organizovanie informačných stretnutí, seminárov a konferencií,  
- príprava návrhov koncepčných materiálov,  
- vydávanie informačných a metodických materiálov.  

 

Informačné stretnutia, semináre a konferencie 
Miesto  

Konania 
Termín  
konania 

Počet 
Účastníkov 

Zasadnutie Medzirezortnej pracovnej skupiny Bratislava 1.12.2009 14 

Stretnutie pracovnej skupiny k tvorbe AP - Zdravie 
a zdravý životný štýl Bratislava 19.11.2009 

7 

Stretnutie pracovnej skupiny k tvorbe AP - Zdravie 
a zdravý životný štýl Bratislava 2.10.2009 

7 

Zasadnutie Rady ministra školstva pre deti a 
mládež Bratislava 26.10.2009 

8 

Stretnutie pracovnej skupiny k tvorbe AP - 
Zamestnanosť a rodina Bratislava 26.10.2009 

7 

Stretnutie pracovnej skupiny k tvorbe AP - Životné 
prostredie a podpora vidieckej mládeže Bratislava 12.10. 2009 

7 

Stretnutie pracovnej skupiny k problematike 
neformálneho vzdelávania v práci s mládežou  Bratislava 12.10.2009 

8 

Stretnutie členov Akreditačnej komisie k 
špecializovaným činnostiam v práci s mládežou Bratislava 3.9.2009 

12 

Zasadnutie rady ministra školstva pre deti a mládež Bratislava 29.6.2009 9 

Zasadnutie Medzirezortnej pracovnej skupiny Bratislava 22.4.2009 16 

 
Pripravené návrhy koncepčných materiálov:  
- Akčný plán štátnej politiky voči deťom a mládeži na roky 2010 – 2011 ( v texte skratka AP) 
 
Vydané informačné a metodické materiály:  
- Pomôž k zmene – staň sa dobrovoľníkom v rómskej komunite (ISBN: 978-80-8072-091-9; náklad 1000 ks) 
- Príprava príspevkov do časopisu ZOOM-M 
 
Ďalšie činnosti:  
- Vystúpenia v relácii „5 minút po dvanástej“ – spolupráca s  STV pri príprave diskusných relácii s mládežou 

o mládeži, 
-  Prezentácia aktivít IUVENTY na národných a medzinárodných stretnutiach a konferenciách. 
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E. ÚLOHY V OBLASTI MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV 
 

- Študijná návšteva vo Švédsku  v dňoch 24. – 29. marca 2009 za účasti 17 zástupcov samospráv v rámci 
projektu Partnerstvo, pripravená v spolupráci  so švédskym inštitútom mládeže Undgomsstyrelsen, 
Štokholm, 

- Ďalšie prehlbovanie spolupráce s Belgicko – Flámskou komunitou formou recipročnej študijnej 
návštevy v dňoch 11. – 17. 5. 2009 za účasti 4 účastníkov zameranej na rozvoj kompetencií v práci so 
znevýhodnenou mládežou (na Slovensku zameraná na prácu s rómskou komunitou), 

- Príprava a realizácia viacerých študijných návštev a školení – školenie o interkultúrnom učení v Poľsku  
(5 zástupcov zo Slovenska – 2 školitelia z IUVENTY a 3 reprezentanti mladých ľudí ) a školenie o práci 
so znevýhodnenou mládežou vo Francúzsku (6 zástupcov  slovenských organizácií a inštitúcií), 

- Zabezpečovanie pravidelného dopĺňania podkladov pre Európske znalostné centrum o mládežníckej 
politike pri Rade Európy, 

- EAICY je Európska sieť organizácií v oblasti neformálneho vzdelávania v práci s mládežou, ktorej je 
IUVENTA jedným so zakladajúcich členov. Generálny riaditeľ IUVENTY je zároveň generálnym 
tajomníkom EAICY. Zúčastňoval sa na zasadnutiach predsedníctva a podieľal sa na prácach jej 
sekretariátu.  

 
 

F. ZABEZPEČENIE PROGRAMU EÚ MLÁDEŽ V AKCII 
 
Grantový program Mládež v akcii zriadila Európska komisia, Európsky Parlament a členské štáty Európskej únie 
s cieľom podporiť neformálne učenie mladých ľudí. Program sa bude realizovať v rokoch 2007 – 2013. 
IUVENTA – Národná agentúra grantového programu Mládež v akcii na Slovensku zabezpečovala v roku 2009 
v rámci tohto programu nasledovné kľúčové činnosti: 
  

- výber a evidenciu žiadostí o finančný príspevok (5 termínov na predkladanie žiadostí),  
- zabezpečenie konzultácií k žiadostiam,  
- zabezpečenie odborných posudkov k projektom a výberového procesu. 

 
Od roku 2008 je výberová komisia tvorená na základe verejnej výzvy. Na základe prejaveného záujmu 
a profesijných životopisov boli vybraní 10 členovia výberovej komisie. Členovia výberovej komisie boli zaškolení 
v oblasti projektového manažmentu a programu EÚ Mládež v akcii. 
 
Predložené / podporené projekty v roku 2009: 

 1. február 1. apríl 1. jún 1. september 1. november Spolu 

 Predl. Podp. Predl. Podp. Predl. Podp. Predl. Podp. Predl. Podp. Predl. Podp. 
A 1.1 – 
Mládežnícke 
výmeny 

29 10 19 9 8 1 7 3 12 4 75 27 

A 1.2 – 
Mládežnícke 
iniciatívy 

26 4 17 9 15 6 11 4 17 6 86 29 

A 1.3 – 
Projekty 
mládežníckej 
demokracie 

0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 

A 2 – 
Európska 
dobrovoľnícka 
služba 

3 2 17 15 12 12 9 9 8 7 49 45 

A 3.1 – 
Spolupráca so 
susediacimi 
regiónmi 
Európskej 
únie 

7 2 10 3 6 1 5 2 2 0 30 8 
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A 4.3 – 
Vzdelávacie 
aktivity 
a vytváranie 
sietí 

3 3 3 1 0 0 1 1 3 2 10 7 

A 5.1 – 
Stretnutia 
mladých ľudí 
a ľudí 
zodpovedných 
za 
mládežnícku 
politiku 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

SPOLU 69 22 67 38 41 20 33 19 42 19 252 118 

 

Čerpanie  rozpočtu za rok 2009 v €: 

 
Rozpočet 

Výška 
podpory 

A 1.1 – Mládežnícke výmeny 579 351 375 326 
A 1.2 – Mládežnícke iniciatívy 208 695 268 859 
A 1.3 – Projekty mládežníckej demokracie 142 507 20 000 
A 2    – Európska dobrovoľnícka služba 757 360 757 360 
A 3.1 – Spolupráca so susediacimi regiónmi Európskej únie 129 446 154 470 
A 4.3 – Vzdelávacie aktivity a vytváranie sietí 100 920 99 060 
A 5.1 – Stretnutia mladých ľudí a ľudí zodpovedných za     
mládežnícku politiku 

62 553 7 791 

SPOLU 1 980 032 1 682 866 

 
Ďalšie činnosti: 

- Školenia v súlade so školiacou stratégiou so zameraním na zvyšovanie kvality a počtu žiadostí 
o finančný príspevok, 

- Šírenie informácií o programe pre potenciálnych žiadateľov o finančný príspevok. V úzkej spolupráci so 
zastúpením Európskej komisie na Slovensku a Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu na 
Slovensku bola IUVENTA spoluorganizátorom osláv Dňa Európy, kde boli potenciálnym žiadateľom 
prezentované možnosti programu Mládež v akcii. V priebehu celého roka organizovala sieť 
regionálnych konzultantiek informačné dni k programu Mládež v akcii. Pred voľbami do Európskeho 
parlamentu IUVENTA zorganizovala informačnú kampaň EuroVlak, ktorá motivovala mladých ľudí 
k účasti na voľbách a zároveň predstavila možnosti, ktoré EÚ mladým ľuďom ponúka,  

- Metodické, školiace a informačné aktivity zamerané na skvalitňovanie činnosti  regionálnych 
konzultačných centier programu, podpora ich konzultačnej a informačnej činnosti smerom 
k žiadateľom o finančný príspevok (IUVENTA vytvorila sieť regionálnych konzultačných centier 
programu Mládež v akcii (RKC) na základe verejnej výzvy v roku 2008. Na základe prejaveného záujmu 
a kapacity vytvoriť podmienky pre prácu regionálneho konzultanta bolo vytvorených 10 regionálnych 
konzultačných centier, z toho jedno špecializované pre prácu s rómskymi komunitami. RKC pracujú na 
základe zmluvy s IUVENTOU a schváleného plánu práce pre kalendárny rok. 

 
G. AKTIVITY SIETE EURODESK 

 
Sieť Eurodesk Slovensko poskytovala pravidelnú bezplatnú konzultačnú činnosť, vyhľadávala a odpovedala na 
otázky prijaté prostredníctvom komunikačných kanálov (e-mail, Intranet Eurodesk, telefón, osobné konzultácie, 
atď.). V priebehu roku 2009 prijala a poskytla konzultácie na cca. 2 500 otázok. 
Prostredníctvom webovej stránky zverejňovala a aktualizovala informácie Z rôznych oblastí - grantové 
programy EÚ, národné grantové programy, mobilita, štúdium, stáže, práca, dobrovoľníctvo, sociálne 
začlenenie.  Pre spolupracujúcich partnerov a registrovaných koncových užívateľov zabezpečovala zasielanie  
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informácií prostredníctvom distribučných listov. Taktiež zabezpečovala Európsky portál pre mládež, vrátane 
prekladu aktuálnych informácií z angličtiny do slovenčiny a naopak.  
V roku 2009 zorganizovala sieť Eurodesk Slovensko 3 národné školenia, ktoré boli  určené multiplikátorom 
a boli zamerané najmä na zvyšovanie kvality informačného servisu. V spolupráci s Národnou agentúrou 
programu Mládež v akcii zorganizovala stretnutie pracovníkov aktívne pôsobiacich v oblasti práce  s mládežou. 
V priebehu  roka 2009 desať multiplikátorov siete Eurodesk zorganizovalo 70 stretnutí na tému aktívneho 
občianstva a štruktúrovaného dialógu, ktorých sa zúčastnilo cca. 2 000 študentov ZŠ a SŠ.  
Sieť Eurodesk Slovensko aktívne spolupracovala na príprave Koncepcie rozvoja informačno-poradenských 
činností pre mládež, tvorbe Akčného plánu politiky mládeže na roky 2 010 – 2 011  a  príprave Správy o mládeži.  
Svoj servis, ako aj Európsky portál pre mládež (EYP) propagovala viacerými spôsobmi - na rôznych podujatiach 
(oslavy Dňa Európy, EuroVlak, Kambek 2009, projekt Zodpovedne.sk, Medzinárodná burza práce), formou  
inzercie na Azet.sk, umiestnením bannera Eurodesk na webových stránkach spolupracujúcich partnerov, 
pravidelným zasielaním noviniek z oblasti politiky mládeže na európskej a národnej úrovni, pravidelnou 
distribúciou výziev o nadviazanie partnerstva organizáciám pôsobiacim na národnej, regionálnej alebo miestnej 
úrovni,  ako aj sprostredkovaním možností medzinárodnej spolupráce.  
Za účelom propagácie svojich služieb, ako i Európskeho portálu pre mládež, sieť Eurodesk vydala v roku 2009    
1 800 propagačných materiálov, 8 000  informačných letákov, 500 plagátov a 3 000 nálepiek. 
 
 

H. 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 a sú 
organizované ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov, v súlade  
s dlhodobými zámermi Ministerstva školstva SR v oblasti práce s talentovanou mládežou.  
 
Ministerstvo školstva SR poverilo organizovaním celoštátnych kôl a koordináciou nižších kôl predmetových 
olympiád a postupových súťaží IUVENTU. Pre tento účel uzatvorili MŠ SR a IUVENTA  - Slovenský inštitút 
mládeže kontrakt, ktorý určil rozsah úlohy, spôsob jej zabezpečenia a termíny plnenia.  
 
Kľúčové činnosti vyplývajúce z kontraktu:  

- koordinácia tvorby a distribúcie súťažných úloh a riešení,   
- koordinácia termínov jednotlivých kôl a výberových sústredení, 
- spolupráca s celoštátnymi odbornými komisiami, 
- metodická podpora pre všetkých organizátorov, 
- monitoring prebiehajúcich  podujatí.  

 
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 
• Turnaj mladých fyzikov 
• Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 
• Dejepisná olympiáda  
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Biologická olympiáda (BiO) je určená žiakom základných škôl (ZŠ), osemročných gymnázií (OGY) a stredných 
škôl (SŠ) so záujmom o biológiu, geológiu, environmentalistiku a iné biologické vedy. Člení sa na  5 kategórií (A, 
B,C,D,E) a je organizovaná v štyroch 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 z projektovej časti 
Medzinárodných olympiád environmentálnych projektov (INEPO a INEPO EUROASIA). 
 

Zrealizované podujatia 
Miesto  
konania 

Termín  
konania 

Počet 
účastníkov 

Sústredenie pred EUSO (pre súťažiacich BiO) Bratislava 6.2.2009 9 

Pracovné stretnutie ku CK BiO – kat. A, B, C Rakovice 18.2.2009 5 

1. sústredenie pred INEPO EUROASIA Bratislava 3.3.2009 6 

2. sústredenie pred INEPO EUROASIA Bratislava 23.3.2009 8 

1. sústredenie pred IBO Nitra, Bratislava 3. -  9.5.2009 18 

Zasadnutie predsedníctva SK BiO Bratislava 14.4.2009 10 

Celoštátne kolo BiO –  kat. A,B,C Rakovice 22. - 26.4.2009 123 

Sústredenie pred INEPO Bratislava 14.5.2009 4 

Zasadnutie AK BiO – kat. E Bratislava 28.5.2009 10 

2. sústredenie pred IBO Nitra, Bratislava 31.5. - 5.6.2009 9 

Pracovné stretnutie ku kat. C Bratislava 8.6.2009 5 

Celoštátne kolo BiO – kat. E Tatranská Lesná 19. - 21.6.2009 68 

Zasadnutie SK BiO Bratislava 27.11.2009 14 

Pracovný výjazd – zabezpečenie CK kat. E 2010 Turany 2.12.2009 2 

 
Vydané publikácie 
Lehotská, B, (ed.), 2009: Zborník abstraktov, celoštátne kolo BiO, projektová časť kategórií A, B, C, IUVENTA 
2009, Bratislava, 24 s., náklad 100 ks. 
 
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 v celoštátnom kole najlepšie výsledky, reprezentujú 
Slovensko na Medzinárodnej fyzikálnej olympiáde. V roku 2009 sa uskutočnil jubilejný 50. ročník CK FO.  
 

Zrealizované podujatia Miesto  
konania 

Termín  
konania 

Počet 
účastníkov 

Sústredenie pred EUSO Bratislava 20.3.2009 5 

Celoštátne kolo FO Žilina 16. - 19.4.2009 51 

Výberové sústredenie pred MFO Žilina 5.5. - 10.5.2009 10 

1. Prípravné sústredenie pred MFO 2009 Košice 14. - 20.6.2009 5 

2. Prípravné sústredenie pred MFO 2009 Košice 29.6. - 3.7.2009 4 

 
Geografická olympiáda (GO) je určená žiakom ZŠ, OGY a SŠ so záujmom o geografiu a iné geografii príbuzné 
vedné odbory. Členená je na 9 kategórií – A, B, C, D, E, F, G, H, a I. Organizuje sa v 4 kolách – školskom, 
okresnom, krajskom a celoštátnom. Najlepší súťažiaci sa striedavo zúčastňujú Medzinárodnej geografickej 
olympiády (IGEO) a Stredoeurópskej geografickej olympiády. V uplynulom roku sa žiaci - víťazi celoštátneho 
kola GO pre základné školy prvýkrát zúčastnili Medzinárodnej geografickej olympiády v Mexiku.  
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Zrealizované podujatia 
Miesto  
konania 

Termín  
konania 

Počet 
účastníkov 

Seminár ku GO Bratislava 2.2.2009 56 

Seminár ku GO Nitra 3.2.2009 30 

Seminár ku GO Trenčín 5.2.2009 28 

Seminár ku GO Žilina 6.2.2009 44 

Seminár ku GO Košice 9.2.2009 71 

Pracovné stretnutie ku CK GO – kat. E, F, G Vinné 9.2.2009 5 

Celoštátne kolo GO – kat. E,F,G Vinné 3. - 5.4.2009 71 

Celoštátne kolo GO – kat. A,B,C,D Strečno 17. - 19.4.2009 88 

Sústredenie pred IGEO – kat. E,F,G Nitra 27. - 30.4.2009 19 

Sústredenie pred IGEO – kat. A,B,C,D Nitra 22. - 24.6.2009 12 

Zasadnutie AK GO pre ZŠ a OG Nitra 5. 10. 2009 7 

Zasadnutie SK GO Žilina 10.11.2009 21 

 
Vydané publikácie 
Gurňák, D. (ed.), 2009: Témy písomných prác. Geografická olympiáda, 38. ročník, školský rok 2009/2010, 
IUVENTA 2009, Bratislava, 24 s., náklad 100 ks, ISBN 978-80-8072-088-9. 
 
Chemická olympiáda (CHO) sa od školského roku 2008/2009 člení na 6 kategórií (A, B, C, Dg, Dz, EF). Je určená 
žiakom základných a stredných škôl a všetkých typov gymnázií. V závislosti od druhu kategórie sa organizuje v 3 
alebo 4 súťažných kolách. Najlepší súťažiaci z celoštátneho kola postupujú po absolvovaní výberových 
sústredení na Medzinárodnú chemickú olympiádu a Grand Prix Chimique.  
Pozn.: Od septembra 2009 bol v súlade so smernicou MŠ SR č. 13/2009-R pojem okresné kolo nahradené pojmom obvodné 
kolo.  
 

Zrealizované podujatia 
Miesto  
konania 

Termín  
konania 

Počet 
účastníkov 

Celoštátne kolo CHO Prievidza, Nováky 1. – 4. 3. 2009 105 

1. sústredenie pred MCHO – teória Bratislava 26. 4. – 2. 5. 2009 21 

2. sústredenie pred MCHO – teória a prax Bratislava 31. 5. – 6. 6. 2009 18 

3. sústredenie pred MCHO Bratislava 5. – 8. 7. 2009 9 

2. sústredenie pred Grand Prix Chimique Nováky, Prievidza 15. – 19. 6. 2009 11 

3. sústredenie pred Grand Prix Chimique Nováky, Prievidza 28. 9. – 1. 10. 2009 4 

1. zasadnutie predsedníctva SK CHO Bratislava 5. 2. 2009 8 

2. zasadnutie predsedníctva SK CHO Bratislava 29. 6. 2009 8 

3. zasadnutie predsedníctva SK CHO Bratislava 10. 9. 2009 8 

1. zasadnutie SK CHO Prievidza 2. 3. 2009 22 

2. zasadnutie SK CHO Bratislava 26. 10. 2009 17 

Vydané publikácie 
Chemické rozhľady 1/2009, IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže 2009, náklad 600 ks 
Chemické rozhľady 2/2009, IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže 2009, náklad 600 ks 
Chemické rozhľady 3/2009, IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže 2009, náklad 200 ks 
 
Matematická olympiáda (MO) je určená žiakom základných  škôl,  osemročných gymnázií a žiakom stredných 
škôl. Je najstaršou predmetovou olympiádou a každoročne sa do nej zapája najviac žiakov. Organizuje sa v 5 
kolách – domácom, školskom, obvodnom, krajskom a celoštátnom. Do celoštátneho kola postupujú iba žiaci zo 
stredoškolskej kategórie A. Žiaci, ktorí dosiahnu na CK MO najlepšie výsledky, reprezentujú SR na 
Medzinárodnej matematickej olympiáde (IMO) a Stredoeurópskej matematickej olympiáde (MEMO).  
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Zrealizované podujatia 
Miesto  
konania 

Termín  
konania 

Počet 
účastníkov 

Sústredenie KMS – Beta 
Trenčianske 

Jastrabie 
1. – 8. 2. 2009 45 

Sústredenie KMS – Alfa 
Trenčianske 

Jastrabie 
8. – 15. 2. 2009 38 

Celoštátne kolo MO Rajecká Lesná 22. – 25. 3. 2009 39 

Zasadnutie SK MO  Rajecká Lesná 24. 3. 2009 16 

1. sústredenie pred IMO a MEMO Bratislava 29. 3. – 4. 4. 2009 17 

Zasadnutie úlohovej komisie MO Szeged - Maďarsko 13. – 16. 5. 2009 16 

2. sústredenie pred IMO a MEMO Bratislava 31. 5. – 6. 6. 2009 12 

Medzinárodné sústredenie pred IMO a MEMO Uherské Hradište 14. – 19. 6. 2009 6 

Trojstretnutie pred IMO a MEMO Žilina 21. – 24. 6. 2009 6 

Spoločné zasadnutie SK MO a SK OI Žilina 2. 10. 2009 20 

Zasadnutie úlohovej komisie MO Bílovec 8. – 20. 11. 2009 6 

 
Vydané publikácie 
Ročenka MO, 57. ročník, školský rok 2007/2008, IUVENTA 2009, náklad 500 ks 
 
Olympiáda v informatike (OI) je od školského roku 2007/2008 vyhlasovaná ako samostatná súťaž. Je určená 
žiakom stredných škôl a osemročných gymnázií. Má dve kategórie (A, B) a organizuje sa v troch kolách - školské, 
krajské a celoštátne, ktoré sa organizuje v najvyššej kategórii A. Najlepší študenti z CK OI postupujú na 
Medzinárodnú informatickú olympiádu (IOI) a na Stredoeurópsku informatickú olympiádu (CEOI), ktoré sa 
konajú každoročne. 
 

Zrealizované podujatia 
Miesto  
konania 

Termín  
konania 

Počet 
účastníkov 

Sústredenie KSP  Zázrivá 8. – 14. 3. 2009 29 

Celoštátne kolo OI Rajecká Lesná 25. – 28. 3. 2009 29 

Sústredenie pred IOI Rajecká Lesná 27. 4. – 3. 5. 2009 13 

Trojstretnutie pred IOI Varšava – Poľsko 21. – 27. 6. 2009 7 

Spoločné zasadnutie SK MO a SK OI Žilina 2. 10. 2009 20 

 
Vydané publikácie 
Ročenka OI, 23. ročník, školský rok 2007/2008, IUVENTA 2009, náklad 300 ks 
Ročenka OI, 24. ročník, školský rok 2008/2009, IUVENTA 2009, náklad 300 ks 
 
Olympiáda v anglickom jazyku (OAJ) je predmetová súťaž žiakov základných a stredných škôl a príslušných 
ročníkov šesťročných a osemročných gymnázií. V školskom roku 2008/2009 bola členená na 8 kategórií (1A, 1B, 
1C, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E) a prebiehala  v 4 súťažných kolách (školské, okresné, krajské a celoštátne).  
Pozn.: Od septembra 2009 bol v súlade so smernicou MŠ SR č. 13/2009-R pojem okresné kolo nahradené pojmom obvodné 
kolo. 

 

Zrealizované podujatia 
Miesto  
konania 

Termín  
konania 

Počet 
účastníkov 

Celoštátne kolo OAJ Bratislava 1. – 2. 4. 2009 109 

Pracovné stretnutie členov COK OAJ a autorského 
kolektívu 

Bratislava 2. 4. 2009 11 

Pracovné stretnutie členov COK OAJ a autorského 
kolektívu 

Bratislava 19. 11. 2009 7 
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Olympiáda v nemeckom jazyku (ONJ) je určená žiakom  základných a stredných škôl a príslušných ročníkov 
šesťročných a osemročných gymnázií. Je členená na 9 kategórií (1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C1, 2C2, 2D, 2E) 
a organizuje sa v 4 súťažných kolách (školskom, okresnom, krajskom a celoštátnom). Najúspešnejší súťažiaci 
z celoštátneho kola sa po absolvovaní výberového sústredenia zúčastňujú Medzinárodnej olympiády 
v nemeckom jazyku, ktorá sa koná každé 4 roky.  
Pozn.: Od septembra 2009 bol v súlade so smernicou MŠ SR č. 13/2009-R pojem okresné kolo nahradené pojmom obvodné 
kolo.  
 

Zrealizované podujatia 
Miesto  
konania 

Termín  
konania 

Počet 
účastníkov 

Celoštátne kolo ONJ Bratislava 26. – 27. 3. 2009 113 

 
Olympiáda v ruskom jazyku (ORJ) je postupová súťaž žiakov základných a  stredných škôl a príslušných ročníkov 
osemročných gymnázií. 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 z celoštátneho kola sa po absolvovaní výberového 
sústredenia zúčastňujú Medzinárodnej olympiády v ruskom jazyku, ktorá sa každé 2 roky koná v Moskve. 
 

Zrealizované podujatia 
Miesto  
konania 

Termín  
konania 

Počet 
účastníkov 

Celoštátne kolo ORJ Banská Bystrica 15. – 16. 4. 2009 72 

Zasadnutie COK ORJ Bratislava 23. 11. 2009 11 

 
Olympiáda v španielskom jazyku (OŠJ) je predmetová súťaž určená žiakom 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 30. – 31. 3. 2009 27 

Zasadnutie CK OŠJ Bratislava 1. 12. 2009 5 

 
Olympiáda vo francúzskom jazyku (OFJ) je postupová súťaž organizovaná pre žiakov základných a  stredných 
škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií. Člení sa na 8 kategórií (1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E) a  
má 3 súťažné kolá (školské, krajské a celoštátne). 
 

Zrealizované podujatia 
Miesto  
konania 

Termín  
konania 

Počet 
účastníkov 

Celoštátne kolo OFJ Bratislava 19. – 20. 4. 2009 85 

Zasadnutie COK OFJ Bratislava 3. 11. 2009 5 

 
Olympiáda ľudských práv (OĽP) je postupová súťaž, ktorá sa organizuje v troch kolách (školské, krajské, 
celoštátne). Cieľom olympiády je posilňovať demokraciu a ochranu ľudských práv a sprostredkovať v danej 
oblasti vedomosti.  
Vyhlasovateľom Olympiády ľudských práv je Ministerstvo školstva SR a v roku 2009 sa  konala pod záštitou 
podpredsedu vlády SR pre európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušana Čaploviča a za podpory štátnej 
tajomníčky Ministerstva školstva SR Bibiány Obrimčákovej. Hlavnou témou tohto ročníka bola „Ochrana detí 

pred telesnými trestami“. 

 

Zrealizované podujatia 
Miesto  
konania 

Termín  
konania 

Počet 
účastníkov 

Celoštátne kolo OĽP Liptovský Ján 24. – 26. 3.  2009 149 

Zasadnutie COK OĽP Bratislava 1.7.2009 7 
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Pytagoriáda (PYT) je matematická súťaž určená žiakom základných škôl. Cieľom súťaže je podporiť záujem 
mladších žiakov o matematiku a zaujať ich zábavnou formou. Súťaž je organizovaná v šiestich kategóriách (P3, 
P4, P5, P6, P7, P8) a podľa druhu kategórie je organizovaná ako dvojkolová alebo trojkolová súťaž.   
 

Zrealizované podujatia 
Miesto  
konania 

Termín  
konania 

Počet 
účastníkov 

Celoštátne kolo  Bratislava 8. – 9. 6. 2009 49 

 
Vydané publikácie 
Zbierka úloh Pytagoriády 2008, IUVENTA 2009, ročník 2008/2009 
 
Turnaj mladých fyzikov (TMF) je súťaž 5 členných 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 žiaci reprezentujú Slovenskú republiku na Medzinárodnom turnaji 
mladých fyzikov a na Otvorenom kole Rakúskeho turnaja mladých fyzikov.  
 

Zrealizované podujatia 
Miesto  
konania 

Termín  
konania 

Počet 
účastníkov 

Celoštátne kolo TMF Bratislava 21.-23.4.2009 78 

Výberové sústredenie pred MTMF Bratislava 21.-23.5.2009 14 

1. výberové sústredenie pre IJSO Bratislava 28.-19.5.2009 25 

2. výberové sústredenie pred IJSO Bratislava 23.-25.9.2009 8 

Úvodné sústredenie TMF Bratislava 20.-22.10.2009 119 

Záverečné sústredenie IJSO Bratislava 30.11.- 2. 12. 2009 6 

 
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry (OSJL) je určená žiakom základných a stredných škôl. 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. Podľa druhu kategórie je organizovaná ako trojkolová, resp. štvorkolová súťaž.  
 
 

Zrealizované podujatia 
Miesto  
konania 

Termín  
konania 

Počet 
účastníkov 

Celoštátne kolo OSJL Bratislava 9. – 10. 2. 2009 77 

 
Dejepisná olympiáda (DO) je určená žiakom ZŠ, OGY a SŠ so záujmom o históriu a príbuzné vedné odbory. Člení 
sa na 4 kategórie (A, B, C, D) a organizuje sa v 4 kolách (školské, okresné, krajské a celoštátne).  V školskom roku 
2008/2009 sa uskutočnil 1. ročník súťaže.  Z uvedeného dôvodu boli vytvorené okresné, krajské a celoštátne 
komisie DO,  zostavené prvé metodicko-organizačné pokyny DO a vytvorené  dva autorské kolektívy.  
 

Zrealizované podujatia 
Miesto  
konania 

Termín  
konania 

Počet 
účastníkov 

Zasadnutie SK DO Bratislava 6. - 4. 2009 12 

Celoštátne kolo DO – kat. A,B,C,D Martin 26. - 28.4.2009 88 

Zasadnutie SK DO Bratislava 7. 10. 2009 10 
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Účasť na medzinárodných olympiádach 
 
Zoznam medzinárodných súťaží, na ktorých sa zúčastnili slovenskí žiaci v školskom roku 2008/2009 

Ročník a názov súťaže 
Miesto  
konania 

Termín  
konania 

Počet 
študentov 

50. Medzinárodná matematická olympiáda 
(IMO) 

Brehmen, Nemecko 10. - 22.7.2009 5 

41. Medzinárodná chemická olympiáda (ICHO) Cambridge a Oxford, 
Veľká Británia 

18. - 27.7.2009 4 

40. Medzinárodná fyzikálna olympiáda (IPhO) Merida, Mexiko 12. - 19.7.2009 5 

22. Medzinárodný turnaj mladých fyzikov (IYPT) Tian Jin, Čína 21. - 28.7.2009 5 

21. Medzinárodná informatická olympiáda (IOI) Plovdiv, Bulharsko 8. - 15.8.2009 5 

20. Medzinárodná biologická olympiáda (IBO) Tsukuba, Japonsko 12. - 19.7.2009 4 

16. Medzinárodná olympiáda 
environmentálnych projektov (INEPO) 

Istanbul, Turecko 24. - 27.5.2009 2 

16. Stredoeurópska informatická olympiáda 
(CEOI) 

Targu Mures, 
Rumunsko 

8. - 14.7.2009 4 

6. Medzinárodná geografická olympiáda (IGEO) Mexiko City, Mexiko 11. - 16.7.2009 3 

11. Rakúsky turnaj mladých fyzikov (AYPT) Loeben, Rakúsko 14. - 16.5.2009 5 

8. Stredoeurópska medzinárodná geografická 
olympiáda (CERIGEO) 

Bielsko-Biala, Poľsko 15. - 21.9.2009 4 

7. Európska olympiáda v prírodných vedách 
(EUSO) 

Murcia, Španielsko 28.3. - 8.4.2009 6 

5. Medzinárodná olympiáda mladých vedcov 
(IJSO) 

Gyeong-Nam, Južná 
Kórea 

7. - 16.12.2008 6 

3. Medzinárodná olympiáda environmentálnych 
projektov (INEPO EUROASIA) 

Baku, Azerbajdžan 1. - 5.4.2009 2 

3. Stredoeurópska matematická olympiáda 
(MEMO) 

Poznaň, Poľsko 24. - 29.9.2009 6 

 
V školskom roku 2008/2009 sa slovenskí žiaci zúčastnili 15 medzinárodných olympiád, na ktorých získali 4 zlaté, 
15 strieborných a 27 bronzových medailí. Podrobný prehľad úspechov je zverejnený na internetovej stránke 
www.olympiady.sk v časti Dokumenty.  
 
Ministerstvo školstva SR odmenilo nielen úspešných žiakov, ale aj školy,  a  zriaďovateľom základných 
a stredných škôl rozdelilo sumu 670 000 €. Finančné prostriedky získali školy za umiestnenie žiakov 
v celoštátnych a medzinárodných predmetových olympiádach a postupových súťažiach a za zapojenie sa školy 
do aktivít v rámci medzinárodných projektov a  programov vyhlasovaných Európskou úniou. 
 
Distribúcia úloh a materiálov vydávaných v rámci súťaží   

Spôsob distribúcie úloh, riešení a neperiodických materiálov je pre všetky súťaže jednotný. Je zabezpečovaný 
v súlade so schváleným harmonogramom. Úlohy a riešenia sú distribuované elektronicky, v zaheslovaných 
súboroch v pdf formáte zodpovedným pracovníkom KŠÚ,  resp. povereným CVČ, pedagógom na stredných 
školách a predsedom krajských komisií olympiád. Na základe rozhodnutia komisií sú súťažné úlohy a ich 
riešenia priebežne počas školského roka zverejňované na stránke www.olympiady.sk. Na stránke sú pravidelne 
zverejňované aj všetky výsledkové listiny a vydávané nesúťažné materiály.  

Na základe požiadaviek z niektorých regiónov boli organizátorom zasielané aj preklady úloh a riešení do 
maďarského jazyka. 
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Informácie, metodika, spolupráca 
 

• Šírenie informačných materiálov ku kampani „Ochrana detí pred telesnými trestami“, ktorá bola 
mottom XI. ročníka OĽP 

• Informačné vstupy o olympiádach a súťažiach prezentované v rámci aktivít organizovaných inými 
oddeleniami IUVENTY 

• Priebežné dopĺňanie stránky venovanej súťažiam www.olympiady.sk 

• Zostavenie a distribúcia termínovníka všetkých kôl predmetových olympiád a postupových súťaží 
v školskom roku 2008/2009 

 
Medzinárodné informačné centrum Medzinárodnej chemickej olympiády (MIC MCHO) 
MIC MCHO je od roku 1994 začlenené do organizačnej štruktúry IUVENTY a pravidelne spolupracuje s Riadiacim 
výborom a organizátorom príslušného ročníka Medzinárodnej chemickej olympiády. MIC MCHO je 
koordinačným centrom pre krajiny, ktoré sa pravidelne zúčastňujú Medzinárodnej chemickej olympiády 
organizovanej v niektorej krajine sveta. Úlohou MIC MCHO je taktiež archivovať prípravné a súťažné úlohy 
MCHO. Podrobnejšie  informácie o činnosti centra sú zverejnené na stránke  www.icho.sk . 

Prehľad zrealizovaných aktivít: 
1. Príprava publikácie s názvom „THE COMPETITION PROBLEMS FROM THE INTERNATIONAL CHEMISTRY 
OLYMPIADS“ – 2. časť  v rozsahu  700 strán, ktorá bola vydaná na CD  v náklade 250 kusov.  
 
2. Príprava materiálov pre dve zasadnutia riadiaceho výboru MCHO, ktoré sa konali v rámci MCHO v súvislosti 
s pripravovanými zmenami pravidiel MCHO.  
 
3. Príprava projektu pre rok 2011, ktorý OSN vyhlásilo za rok chémie. Projekt bude prezentovaný na Valnom 
zasadnutí IUPAC začiatkom augusta 2009 v Glasgowe. Vypracovaním a predložením projektu bude poverená 
IUVENTA -  MIC MCHO. V projekte sa využijú zozbierané súťažné úlohy z 1. až 40. ročníka MCHO. Na ich základe  
sa bude prezentovať chémia ako vedný odbor, ktorý v pozitívnom zmysle motivuje mladých ľudí a MCHO, ktorá 
k tomu významne prispieva.  
 
4. Príprava podkladov pre výročné zasadnutie Riadiaceho výboru MCHO, ktoré sa konalo v dňoch 3. až 5. 
decembra 2009 v Tokiu. Materiály sa týkali najmä pripravovaných zmien pravidiel MCHO.  
 
5. Príprava podkladov pre spustenie internetovej stránky www.icho.sk a jej prezentácia pred Riadiacim 
výborom v Tokiu.               

 
I.  ÚLOHY V RÁMCI PROJEKTU/ SÚŤAŽE EURÓPA V ŠKOLE 

EURÓPA V ŠKOLE je medzinárodný projekt spojený so súťažnou časťou, ktorá je určená deťom a mládeži vo 
veku 6 - 19 rokov. Projekt prebieha pod patronátom medzinárodných organizácií a realizuje sa v 36 krajinách 
Európy. Projekt EURÓPRA V ŠKOLE  je nástrojom proeurópskej výchovy a implementácie európskej dimenzie do 
procesu vzdelávania a výchovy k občianstvu. Motto projektu  tradične odráža priority Rady Európy, Európskej 
komisie a  Európskeho parlamentu.  

Aktivity Slovenského sekretariátu EURÓPA V ŠKOLE v roku 2009: 

Ústredné motto 56. ročníka projektu EURÓPA V ŠKOLE, ktorý prebiehal v školskom roku 2008/2009, znelo:  
„Heuréka! Nápady pre Európu“. Motto bolo príspevkom projektu k Európskemu roku kreativity a inovácií, 
ktorý pre rok 2009 vyhlásila Európska Komisia.   

Podľa štatistických údajov, ktoré organizátori súťažnej časti projektu získali do konca marca z väčšiny okresov 
a krajov Slovenska, sa v školskom roku 2008/2009  do rôznych aktivít projektu zapojilo spolu 12 386 žiakov, 
študentov a školských kolektívov zo  618 škôl všetkých typov a stupňov a zo školských zariadení a centier 
voľného času na väčšine územia Slovenskej republiky.   
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Celoslovenská porota EURÓPA V ŠKOLE zasadala v termíne 19. – 21. marca 2009 a posudzovala spolu 1 349 
prác, ktoré postúpili z okresných, resp. krajských kôl. Na ocenenie cenou a diplomom Ministerstva školstva 
Slovenskej republiky a Slovenského  výboru Európa v škole navrhla spolu 61 prác žiakov a študentov, 5 
projektov žiackych kolektívov a troch pedagógov. Z uvedeného počtu bolo 12 študentov stredných škôl 
navrhnutých na vycestovanie do Európskych mládežníckych táborov Európa v škole. Čestnými uznaniami bolo 
ocenených ďalších 68 individuálnych prác a  4 práce žiackych kolektívov.  
 
Projekt EURÓPA V ŠKOLE má aj svoju internetovú súťažnú časť Europe @t School –  EU Dialogue Award.  
Mottom spolupráce v školskom roku 2008/2009 bola SHARING DIVERSITY. Zo Slovenska sa do súťaže 
medzinárodných tímov zapojila 1 škola. Národná koordinátorka projektu EURÓPA V ŠKOLE v SR bola členkou 
medzinárodnej poroty.  
 
DEŇ EURÓPY V ŠKOLE – vyvrcholenie projektu, bol v roku 2009 organizovaný v spolupráci so zastúpeniami 
gestorských organizácií projektu v Slovenskej republike  a uskutočnil sa 15. mája 2009 v priestoroch IUVENTY na 
Búdkovej ulici v Bratislave. Na podujatí boli oficiálne vyhlásené výsledky projektu, odovzdané ceny víťazom 56. 
ročníka súťažnej časti a sprístupnená bola výstava vybraných výtvarných prác žiakov. Zoznam ocenených žiakov 
je zverejnený aj na www.olympiady.sk v časti Európa v škole. V roku 2009 podujatie DEŇ EURÓPY V ŠKOLE 
podporili Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, Informačná kancelária Európskeho parlamentu v SR, 
Informačná kancelária Rady Európy v Bratislave a Dom Európy Bratislava.   
 
Ďalšie aktivity Slovenského sekretariátu EURÓPA V ŠKOLE v roku 2009 
 
1. Účasť v projekte ELOS    Europe as school environment 

 
Na konferencii v Istanbule v januári 2009 bola Slovenská republika, zastúpená IUVENTOU a PdF UK Bratislava, 
prijatá za člena medzinárodného projektu ELOS. Projekt ELOS má v súčasnosti 26 partnerských krajín. Cieľom 
projektu je vytvoriť a implementovať do praxe  kompetenčne orientované kurikulum, t.j. vytvoriť základný 
referenčný rámec európskych kompetencií, ktoré by mal mať každý mladý človek pre získanie zručností 
a schopností potrebných pri jeho postupnom prechode zo základnej školy na všetky typy stredných škôl a ďalej 
na vysoké školy alebo do praxe. Zmyslom kompetenčne orientovaného kurikula je zlepšiť kariérny rast a 
uplatnenie sa mladých ľudí na európskom trhu práce.  V nadväznosti na projekt ELOS  je projekt/súťaž EURÓPA 
V ŠKOLE prierezovou aktivitou a môže byť považovaný za jeden z nástrojov získavania kompetencií.  
 
V dňoch 23. – 26. marca 2009 sa z iniciatívy Slovenského sekretariátu EURÓPA V ŠKOLE uskutočnilo v Bratislave 
zasadnutie medzinárodnej skupiny QC 3 projektu ELOS.  Obsahom ďalšej spolupráce v rámci projektu je 
kontinuálne rozširovanie rozsahu  kompetencií a sledovanie procesu ich získavania v školskom prostredí,  t.j. vo 
sfére formálneho a tiež neformálneho vzdelávania. Pre tento účel sme na Slovensku vytvorili z reprezentantov 
škôl, školských zariadení a CVČ cieľovú skupinu multiplikátorov, ktorá bude tvorcom a zároveň 
implementátorom úlohy.  
 
2. Účasť v projekte BBCC    Baltic & Black Sea Circle Consortium  
 
Na konferencii v Lotyšskom Daugavpils v máji 2009 bolo Slovensko, reprezentované IUVENTOU a  PdF UK 
Bratislava,  prijaté za riadneho člena BBCC konzorcia (Baltic Black Sea Circle Consortium), ktoré sa už 7 rokov 
venuje problematike trvalo udržateľného rozvoja v oblasti vzdelávania a výchovy. Základnou témou 
tohtoročného rokovania  boli možnosti implementácie výchovy a vzdelávania k trvalo udržateľnému rozvoju vo 
formálnom a neformálnom vzdelávaní a výchove. Na konferencii sme prítomných informovali o skúsenostiach , 
ktoré má Slovenská republika v tejto oblasti v súvislosti s prebiehajúcim  procesom  implementácie školskej 
reformy a  o možnostiach, ktoré ponúka  novo prijatý  Zákona o mládeži .  
 
Aj pre tento účel sme v  SR vytvorili cieľovú skupinu z reprezentantov škôl, školských zariadení a CVČ, 
prostredníctvom ktorej budeme plnenie cieľov realizovať. V spolupráci s Poľskom, Nemeckom, Litvou a ďalšími 
oddeleniami IUVENTY budeme realizovať komparatívny výskum,  výsledky ktorého budeme prezentovať na  
ďalšej konferencii BBCC. 
 
3. V mesiacoch jún – august 2009 Sekretariát zabezpečil  účasť  dvanástich víťazov 56. ročníka súťažnej časti 
projektu EURÓPA V ŠKOLE v  medzinárodných mládežníckych táboroch v zahraničí.  
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4. V mesiacoch jún – august 2009  boli pripravené materiály a základné informácie k vyhláseniu 57. ročníka 
projektu  a následne zverejnené na webových stránkach IUVENTY, distribuované na KŠÚ, do Učiteľských novín 
a ďalších periodík v SR.  
 
Spolupráca Slovenského sekretariátu EURÓPA V ŠKOLE s ďalšími organizáciami 
Slovenský sekretariát EURÓPA V ŠKOLE v rámci časti svojej práce s učiteľmi a pracovníkmi s mládežou 
(semináre, konferencie) regulárne spolupracuje so Slovenskou komisiou UNESCO, CEP, PEU v SR, ŠPÚ, UMC MŠ 
a Pedagogickou fakultou UK. 
 

4. PROJEKT – TALENT V AKCII 
 

Projekt Talent v akcii je jedinečným projektom výchovy a odborného vzdelávania mladých ľudí za 
účelom popularizácie vedy. Organizuje ho IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže s finančnou podporou 
Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV). Projekt bol predložený do verejnej výzvy na predkladanie 
žiadostí v rámci programu "Podpora ľudského potenciálu v oblasti výskumu a vývoja a popularizácia vedy" – LPP 
2007, ktorú vyhlásila Agentúra na podporu výskumu a vývoja 1. 10. 2007. Termín na predkladanie projektov do 
LPP 2007 bol do 30. 11. 2007. Realizačné obdobie projektu Talent v akcii je od 1. 4. 2008 do 1. 4. 2012.  

V rámci projektu Talent v akcii sa v roku 2009 uskutočnilo 7 podujatí. Pre efektívnu realizáciu projektu 
boli využité klasické prístupy, podporené novými metódami vzdelávania (e-learning, praktické cvičenia 
a zážitkové aktivity). Odborné kempy ponúkli možnosť podchytiť nové talenty, systematicky s nimi pracovať 
a naďalej rozširovať ich vedomosti a zručnosti. Semináre prispeli k prezentácii nových foriem vzdelávania, 
zvýšeniu informovanosti a poznávaniu nových metód.   

 
Zoznam podujatí projektu Talent v akcii v roku 2009:  
1. Letný odborný kemp „Talent v akcii 2009 – chémia“, 5. – 11. 7. 2009, Banská Štiavnica 
2. Letný odborný kemp „Talent v akcii 2009 – biológia“, 12. – 18. 7. 2009, Modra 
3. Medzinárodné sústredenie pred IMO, 21. – 24. 6. 2009, Žilina 
4. Odborný seminár z chémie, 22. 10. 2009, Košice 
5. Odborný seminár z chémie, 19. 11. 2009, Bratislava 
6. Odborný seminár z biológie, 17. 9. 2009, Liptovský Mikuláš, Odborný seminár z biológie, 20. 11. 2009, Nitra 
 

1. Letný odborný kemp „Talent v akcii 2009 – chémia“, 5. – 11. 7. 2009, Banská Štiavnica 

Odborný kemp z chémie sa uskutočnil 5. – 11. 7. 2009 v Banskej Štiavnici a zúčastnilo sa ho 23 účastníkov vo 
veku 13 – 15 rokov, ktorí prejavili záujem o chémiu nad rámec učebných osnov. Súčasťou odbornej časti kempu 
boli teoretické prednášky a demonštračné pokusy nazvané „Funny chemistry“, s použitím surovín dostupných 
v bežnej domácnosti. V rámci voľno-časových aktivít účastníci navštívili Banské múzeum v prírode v Banskej 
Štiavnici, sfárali do podzemia a dozvedeli sa množstvo zaujímavých informácii.   

 

2. Letný odborný kemp „Talent v akcii 2009 – biológia“, 12. – 18. 7. 2009, Modra 
 
V roku 2009 sa uskutočnil v poradí už 2. ročník letného kempu so zameraním na biológiu. Kemp bol určený 
žiakom, ktorí sa nezúčastnili krajských a celoštátnych kôl predmetových olympiád a postupových súťaží. 
Zúčastnili sa ho žiaci  6., 7., a 8. ročníkov základných škôl a žiaci príslušných ročníkov osemročných gymnázií.  
V rámci podujatia sa žiaci učili mapovať a určovať rastliny a živočíchy, pozorovať ich binokulárnou lupou a 
mikroskopom, v teréne sa oboznámili s rôznymi biotopmi. Účastníci mali príležitosť naživo zažiť odchyt 
a určovanie netopierov. Navštívili podzemné banské dielo, absolvovali názorné pokusy zamerané na zložky 
životného prostredia, vyskúšali si pozorovanie astronomickým ďalekohľadom a na záver v skupinách vytvorili a 
odprezentovali vlastný projekt z poznatkov nadobudnutých na odbornom kempe.  
 
3. Medzinárodné sústredenie pred medzinárodnou matematickou olympiádou 
 
Medzinárodné sústredenie pred medzinárodnou matematickou olympiádou sa koná pre postupujúcich žiakov 
zo Slovenska, Českej republiky a Poľska. Cieľom sústredenia je hľadať spoločné prieniky v riešení úloh pre 
postupujúcich žiakov z týchto troch krajín. Medzinárodné sústredenie sa uskutočnilo 21. – 24. 6. 2009 v Žiline 
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za účasti šesťčlenných súťažných družstiev z každej krajiny. Výsledkom spoločnej prípravy je postupné 
zlepšovanie výkonnosti jednotlivých účastníkov  na medzinárodných súťažiach z matematiky.  
 
4. Odborný seminár z chémie, 22. 10. 2009, Košice 
 
Odborný seminár z chémie sa konal 22. 10. 2009 v Košiciach za účasti 44 žiakov. V úvode podujatia zazneli 
prezentácie o  projekte Talent v akcii a jeho jednotlivých podujatiach a boli predstavené  predmetové 
olympiády a postupové súťaže, ktoré zabezpečuje IUVENTA ako riešiteľ projektu Talent v akcii. V odbornej časti 
na žiakov čakali teoretické prednášky o vode a o kovoch. V praktickej časti to boli zaujímavé chemické pokusy 
v laboratóriách Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach.  
 

5. Odborný seminár z chémie, 19. 11. 2009, Bratislava 
 
Odborný seminár z chémie sa konal 19. 11. 2009 v Bratislave za účasti 34 žiakov. V úvode podujatia zazneli 
prezentácie o  projekte Talent v akcii a jeho jednotlivých podujatiach a boli odprezentované  predmetové 
olympiády a postupové súťaže, ktoré zabezpečuje IUVENTA ako riešiteľ projektu Talent v akcii. V odbornej časti 
zazneli  prednášky Uhlík – C, začiatočné písmeno abecedy života, a  prednášky o kovoch a o vode. Lákadlom pre 
účastníkov bola príležitosť naživo vidieť tekutý dusík,  ako aj zmrazovanie rozličných predmetov. V závere 
podujatia sa mohli  účastníci bližšie oboznámiť s jednotlivými  chemickými  prvkami. Pre každého účastníka bol 
pripravený malý suvenír v podobe jednoduchej  nádoby z chemického skla. 
 

6. Odborný seminár z biológie, 17. 9. 2009, Liptovský Mikuláš, Odborný seminár z biológie, 20. 11. 2009, Nitra 

 
Odborné semináre z biológie boli zamerané na tvorbu, zostavovanie a hodnotenie projektov a posterov,  

na predstavenie medzinárodných súťaží INEPO, INEPO EUROASIA a IJSO a na informovanie o teoreticko-
praktickej časti Biologickej olympiády kategórie C. Semináre  boli určené žiakom 7., 8. a 9. ročníkov základných 
škôl a tercie a kvarty osemročných gymnázií. Lektormi na seminároch boli členovia Slovenskej komisie 
Biologickej olympiády.  

Semináre sa uskutočnili v Liptovskom Mikuláši 17. 9. 2009 za účasti 53 účastníkov a v Nitre 20. 11. 2009 za 
účasti 79 účastníkov. Žiaci a učitelia si vypočuli teóriu tvorby projektov, oboznámili sa so vzorovými projektmi  a 
vypočuli si ich obhajoby. Na záver museli projekty  obodovať a stanoviť ich poradie. Takto sa naučili tvoriť 
kvalitnejšie projekty a posúdiť kritéria, na základe ktorých bude v budúcnosti hodnotiť porota ich vlastné 
projekty. Žiaci a učitelia ohodnotili seminár veľmi pozitívne  a vyslovili požiadavku zrealizovať takýto typ 
podujatia aj pre ďalšie predmetové olympiády, ktorých súčasťou je tvorba projektov. 
 

5. PRODUKTY ORGANIZÁCIE  
 

� Informačné aktivity v oblasti práce s mládežou 

� Výskumy a prieskumy v oblasti práce s mládežou 

� Publikácie, informačné a metodické materiály 

� Vzdelávacie a školiace aktivity v oblasti práce s deťmi a mládežou 

� Realizácia predmetových olympiád a postupových súťaží pre žiakov základných a stredných škôl, 
koordinácia tvorby úloh na všetkých úrovniach, príprava celoštátnych kôl súťaží a príprava 
účastníkov na medzinárodné kolá súťaží  

� Administrácia komunitárneho programu EÚ Mládež v akcii 

� Administrácia Programov ADAM 

� Zabezpečenie Európskeho informačného projektu EURODESK 

� Zabezpečenie projektu Európa v škole 

� Správa majetku štátu 
 
 
 
 
 



 24

6. ROZPOČET ORGANIZÁCIE V EUR 
 

Výnosy z hlavnej činnosti príspevkovej organizácie 2 878 673 

Prevádzkové dotácie  - bežné transfery (681) 

Výnosy z kapitálových transferov (682) 

Výnosy z bežných transferov od EÚ (685)                                                     

Výnosy z bežných transferov od iných subjektov mimo V.S. (687) 

1 261 841 

288 102 

500 418 

3 210 

 

Tržby za predaj služieb (602) 807 580 

Kurzové zisky (663)    

Úroky (662)            

11 

129 

Ostatné výnosy (648)            8 297 

Zúčtovanie zákonných rezerv z prev.činnosti (652)             9 085  

Náklady na hlavnú činnosť príspevkovej organizácie  2 941 298 

Spotrebované nákupy (50) 454 045 

Služby (51) 1 128 648 

Osobné náklady (52)  923 847 

Iné náklady (53+54+55+56+59) 434 758 

Hospodársky výsledok         -62 625 

 

V roku 2009 obdržala IUVENTA zo štátneho rozpočtu príspevok (bežný transfer) na mzdy, 
odvody a bežnú činnosť vo výške 1 297 005,71 EUR a na investičnú činnosť (kapitálový transfer) 
príspevok  vo výške 149 110 EUR. Príspevok na investičnú činnosť bol čerpaný na spevnenie prístupu k  
Bielemu domu, dobudovanie parkoviska na Búdkovej ul., projekt prestavby kongresovej sály na 
Karloveskej ul., rozšírenie osvetlenia na Karloveskej ul., server v hlavnej budove na Búdkovej ul., 
rekonfiguráciu mail servera a dokúpenie modulu softvéru Softip. 

Prevádzkové dotácie boli v roku 2009 čerpané v sume 1 261 841 EUR, zvyšok bol použitý do 
31. 3. 2010. 

Okrem príspevku zo Štátneho rozpočtu  dostala IUVENTA  prostriedky od Agentúry na 
podporu vedy a výskumu účelovo určené  na projekt Talent v akcii vo výške 31 534,22 EUR. 

Skutočne dosiahnuté príjmy z prenájmu nebytových priestorov a zariadení a zo vstupného vo 
výške 807 580 EUR prekročili ich plánovanú úroveň o 110 505 EUR (plánovaná úroveň vo výške 
697 075 €).  

Príjmy z EÚ v sume 1 767 575,75 EUR boli čerpané na administráciu a školenia programu EÚ 
Mládež v akcii a na príspevky pre podporené granty Programu Mládež v akcii. 
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7. PERSONÁLNE OTÁZKY 
 

Organizačná štruktúra k 31.12.2009: 
 

Útvar 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 9 

Oddelenie podpory práce s mládežou 5 

Ekonomické oddelenie 5,5 

Oddelenie prevádzky a správy majetku 16,5 

 
 Veková štruktúra zamestnancov k 31.12.2009: 
 

18-30 rokov 31-40 rokov 41-50 rokov 51-59 rokov nad 60 rokov 

13 13 8 11 2 

 
Starostlivosť o zamestnancov:  
V rámci 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, 
personálne, ale aj školenia na používanie  softvérov. 9 zamestnancov sa zúčastnilo kurzu „Tímová práca“ – 
participatívneho výcviku s outdoorovými  prvkami. 
 
Pre novoprijatých zamestnancov boli zabezpečované školenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci   
a ochrane pred požiarmi. Jeden zamestnanec študoval popri zamestnaní na vysokej škole, 20 zamestnancov 
navštevovalo kurz anglického jazyka, zabezpečovaného organizáciou. Podľa potrieb zamestnancov sa 
uskutočňoval nákup odbornej literatúry, ktorá slúžila na rozšírenie si vedomostí.  
 
V rámci starostlivosti o svojich zamestnancov IUVENTA umožňovala využívanie vlastnej plavárne, sauny 
a letného kúpaliska na regeneráciu síl zamestnancov. Tiež umožňovala zamestnancom využívať objekt lodenice 
Zlaté Piesky. Zamestnanci majú možnosť ubytovania sa na Búdkovej ulici za zvýhodnené cenové relácie. 
 

8. HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA ORGANIZÁCIE 
 

 
Prehľad o zdrojoch financovania: 

 2005 
(v tis. Sk) 

2006 
(v tis. Sk) 

2007 
(v tis. Sk) 

2008 
(v tis. Sk) 

2009 
(v EUR) 

Bežný transfer 22 979 38 312 29 433 28 565 1 297 006 

Kapitálový transfer 1 680 7 300 9 000 9 000 149 110 

CELKOM zo štátneho 
rozpočtu 

24 659 45 612 38 433 37 565 1 446 116 
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Prehľad o nákladoch a výnosoch: 

 2005 
(v tis. Sk) 

2006 
(v tis. Sk) 

2007 
(v tis. Sk) 

2008 
(v tis. Sk) 

2009 
(v EUR) 

Náklady 49 663 75 856 89 420 87 111 2 941 298 

Vlastné výnosy 26 272 41 869 43 233 25 422 807 580 

Osobné náklady 21 904 24 334 26 755 26 995 923 847 

 
 
Hospodárenie v roku 2009 bolo so záporným výsledkom. Mínusový hospodársky výsledok vo výške  62 625 EUR 
predstavuje rezerva na nevyčerpané dovolenky a poistné za rok 2009 a rezerva na nevyfakturované náklady za 
rok 2009.  
 
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 nákladov: spotreba všeobecného materiálu, spotreba pohonných 
hmôt, spotreba energií všetkého druhu, spotreba tlačovín. 
Služby (51)  pozostávajú z nákladov: opravy a údržba aut, budov, strojov a zariadení (pravidelné revízie všetkých 
technických zariadení), náklady na služobné cesty zamestnancov a účastníkov olympiád, ostatné služby – vodné 
a stočné, odvoz odpadu, zrážková voda, telekomunikačné a poštové poplatky, programové vybavenie, užívanie 
počítačovej siete, ochranná služba, právne služby. 
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, poistenia osôb a vozidiel.  
 

9. HLAVNÉ SKUPINY UŽÍVATEĽOV VÝSTUPOV ORGANIZÁCIE  
 

Výstupy výskumných a prieskumných úloh využívajú organizácie štátnej a verejnej správy a regionálnej 
a miestnej samosprávy, ako napríklad Ministerstvo školstva SR, Krajské školské úrady, priamo riadené 
organizácie iných rezortov, Združenie miest a obcí v SR, samosprávne kraje, mestá a obce a nimi zriaďované 
organizácie.  
 
Organizácie, ktoré sú aktívne v práci s mládežou na miestnej, regionálnej alebo na národnej úrovni, tvoria 
druhú skupinu užívateľov výstupov IUVENTY, a to najmä metodických, vzdelávacích a informačných činností. 
Patria medzi ne Rada mládeže Slovenska, krajské rady mládeže, občianske združenia detí a mládeže v SR, 
informačné centrá mladých v SR, regionálni spolupracovníci v programe Mládež, centrá voľného času v SR, 
školy a niektoré ďalšie školské zariadenia, neorganizované skupiny mladých ľudí, dobrovoľníci, ale aj široká 
verejnosť.  


