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1. IDENTIFIKÁCIA	ORGANIZÁCIE			
		

Názov:		 IUVENTA	–	Slovenský	inštitút	
mládeže		

Sídlo:		 Karloveská	64,	842	58	Bratislava		

Rezort:		 Ministerstvo	školstva,	vedy,	výskumu	
a	športu	SR		

Kontakty:		 Tel.:	+421	2	592	96	108		
Web:	www.iuventa.sk		
E-mail:	iuventa@iuventa.sk		

Forma	hospodárenia:		 príspevková	organizácia		

		
			Vedenie	organizácie	k	31.	12.	2020:	
	

Generálny	riaditeľ	 Mgr.	Peter	Lenčo,	PhD.	

Zástupca	generálneho	riaditeľa	 Ing.	Martin	Gič	

Riaditeľka	Odboru	ekonomiky	a	rozpočtu	 Ing.	Zdena	Miklovičová	

Riaditeľ	Odboru	predmetových	olympiád	
a	postupových	súťaží	

RNDr.	Roman	Lehotský	

Riaditeľ	Národnej	agentúry	Erasmus+	 Mgr.	Peter	Kupec	

Riaditeľka	Odboru	podpory	práce	s	mládežou	 Mgr.	Izabela	Lara	Kurtek	

Riaditeľ	Odboru	vnútornej	správy	 Andrej	Kalčík	

Personalistka	 Ing.	Jaroslava	Barteková	

	
	
		
2. POSLANIE	A	STREDNODOBÝ	VÝHĽAD	ORGANIZÁCIE			
		
	

NAŠA	MISIA		
		
Podporujeme	mladých	ľudí,	aby	poznali,	vedeli	a	mohli	využívať	príležitosti	pre	kvalitnejší	život.		
		
Základným	 cieľom	 činností	 organizácie	 IUVENTA	 je	 podporovať	 rozvoj	mládežníckej	 politiky	 na	 národnej,	
regionálnej	a	miestnej	úrovni	a	práce	s	mládežou	ako	jej	špecifického	nástroja.	Tento	cieľ	dosahuje	prípravou	
a	realizáciou	rôznych	činností:		

	
• Zabezpečovanie	 zberu	 informácií	potrebných	pre	 tvorbu	mládežníckej	politiky	 (podpora	výskumu,	

sieťovanie	 výskumníkov,	 platforma	 pre	 komunikáciu	 medzi	 tvorcami	 politiky,	 praktikmi	 a	
výskumníkmi	a	 i.),	 vrátane	zabezpečenia	projektu	EURODESK,	ktorý	podporuje	 rozvoj	 informačnej	
siete	pre	mladých	ľudí	v	krajinách	Európy.		

• Administrácia	 programov	 Európskej	 únie	 Erasmus+	 pre	 oblasť	 mládeže	 a	športu	 a	Európsky	 zbor	
solidarity,	administrácia	Programov	pre	mládež	na	roky	2014	–	2020.		
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• Vytváranie	nových	koncepcií	pre	prácu	s	deťmi	a	mládežou	a	metodické	usmerňovanie	organizácií	a	
subjektov,	ktoré	sú	aktívne	v	oblasti	práce	s	mládežou.		

• Príprava	vzdelávacích	a	školiacich	aktivít	pre	profesionálnych	a	dobrovoľných	pracovníkov	s	deťmi	a	
mládežou	 na	 miestnej,	 regionálnej	 a	 národnej	 úrovni	 v	 prioritných	 témach	 štátnej	 politiky	 voči	
mládeži	 (participácia,	dobrovoľníctvo,	neformálne	vzdelávanie	v	práci	 s	mládežou	a	 i.),	 ako	aj	pre	
lepšie	využitie	grantových	programov	administrovaných	organizáciou	IUVENTA.			

• Koordinácia	predmetových	olympiád	a	postupových	súťaží	žiakov	základných	a	stredných	škôl,	ktoré	
vyhlasuje	Ministerstvo	školstva,	vedy,	výskumu	a	športu	SR	(ďalej	ministerstvo).		

• Ukončenie	a	vyhodnotenie	Národného	projektu	KomPrax	–	Kompetencie	pre	prax.		
• Ukončenie	 a	 vyhodnotenie	 Národného	 projektu	 PRAKTIK	 –	 Praktické	 zručnosti	 cez	 neformálne	

vzdelávanie	v	práci	s	mládežou.		
• Spravovanie	majetku	štátu	a	využívanie	priestorov	na	plnenie	hlavných	úloh	organizácie,	prípadne	

prenajímanie	za	účelom	ich	hospodárneho	a	efektívneho	využitia.		
• Spolupráca	s	organizáciami	a	inštitúciami	podobného	zamerania	v	Európe	a	podieľanie	sa	na	príprave	

projektov	spolupráce	v	oblasti	mládežníckej	politiky.		
	
		

NAŠA	VÍZIA		
		

Byť	 jedným	 z	kľúčových	 aktérov	 podieľajúcim	 sa	 na	 vytváraní	 modernej,	 inkluzívnej	 a	 participatívnej	
mládežníckej	politiky	a	v	zavádzaní	nových	trendov	v	práci	s	mládežou.			
	
Byť	efektívne	fungujúcou	verejnou	inštitúciou	s	dôrazom	na	kvalitu	činnosti	a	odbornosť	zamestnancov.		
		
Strednodobý	výhľad	činnosti	organizácie	predpokladá	skvalitniť	metodické	a	informačné	pôsobenie	smerom	
k	subjektom	aktívnym	v	práci	s	mládežou	na	miestnej,	regionálnej	a	národnej	úrovni	nasledovnými	formami:			
		

• Pripravovať	metodické	a	 informačné	materiály,	ktoré	prispejú	k	skvalitneniu	práce	s	mládežou	na	
úrovni	miest,	obcí	a	regiónov.		

• Realizovať	vzdelávacie	projekty	pre	pracovníkov	s	mládežou	a	mladých	vedúcich.		
• 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	 zabezpečenia	 nižších	 kôl	 prostredníctvom	
spolupracujúcich	subjektov.	 	

		
 	

3.	CHARAKTERISTIKA	KONTRAKTU	ORGANIZÁCIE	S	ÚSTREDNÝM	ORGÁNOM	A	JEHO	PLNENIE	
	
Ministerstvo	 školstva,	 vedy,	 výskumu	 a	 športu	 SR	 uzatvorilo	 s	 organizáciou	 IUVENTA	 –	 Slovenský	 inštitút	
mládeže	pre	rok	2020	Kontrakt	pre	zabezpečenie	úloh	v	oblasti	štátnej	politiky	voči	mládeži	v	Slovenskej	
republike,	 rozvoj	práce	s	mládežou,	 zabezpečenie	predmetových	olympiád	a	postupových	súťaží	 žiakov	
základných	 a	 stredných	 škôl,	 programu	 EÚ	 Erasmus+	 v	 oblasti	 mládeže	 a	 športu,	 Európskeho	 zboru	
solidarity	a	projektu	EURODESK.		
Plán	 hlavných	 úloh	 organizácie	 bol	 vytvorený	 na	 základe	 úloh	 uvedených	 v	 kontrakte	 a	 vyplývajúcich	 zo	
Stratégie	Slovenskej	republiky	pre	mládež	na	roky	2014	–	2020.	Cieľom	hlavných	úloh	IUVENTY	v	roku	2020	
bolo	ďalšia	podpora	práce	s	mládežou	v	rámci	štátneho	i	mimovládneho	sektora.		
Schválený	rozpočet	na	zabezpečenie	týchto	úloh	v	roku	2020	bol	v	sume	2 076	379	€	(zdroj	111).		



5		
 	

Úlohy	vyplývajúce	z	Kontraktu	boli:	
	
a) Implementácia	dotačnej	schémy	MŠVVaŠ	SR	„Programy	pre	mládež	na	roky	2014	–	2021“		
b) Zabezpečovanie	činnosti	Akreditačnej	komisie	v	oblasti	práce	s mládežou		
c) Implementácia	vybraných	opatrení	vyplývajúcich	zo	Stratégie	SR	pre	mládež	na	roky	2014	–	2020:	

• v	oblasti	výchovy	a	vzdelávania	mládeže	k	aktívnemu	občianstvu		
• v	oblasti	Agendy	2030,	globálneho	vzdelávania	a	vzdelávania	v oblasti	ľudských	práv	
• v	oblasti	zdravia	a	zdravého	životného	štýlu	u	mladých	ľudí	
• v	oblasti	sociálneho	začleňovania	znevýhodnených	mladých	ľudí	
• v	oblasti	tvorivosti,	podnikavosti	a	zamestnanosti	mladých	ľudí			

d) Implementácia	vybraných	opatrení	vyplývajúcich	z	Koncepcie	rozvoja	práce	s	mládežou	na	roky	2016	
–	2020:	

• v	rámci	implementácie	modernej	politiky	vo	vzťahu	k	mládeži	založenej	na	zisťovaní	potrieb	
mladých	ľudí		

• v	rámci	implementácie	inovatívnej	a	modernej	práce	s mládežou	
• v	rámci	zvyšovania	kvality	neformálneho	vzdelávania	v	oblasti	práce	s mládežou		
• v	rámci	podpory	a	rozvoja	práce	s	mládežou	na	lokálnej	úrovni		
• v	 rámci	 spolupráce	 s	 aktérmi	 mládežníckej	 politiky	a	 práce	 s	 mládežou	 na	 národnej,	

regionálnej	a	miestnej	úrovni	
• v	rámci	uznávania	prínosu	neformálneho	vzdelávania	v	práci	s	mládežou	
• v	rámci	zviditeľňovania	práce	s	mládežou	

e) Rozvoj	medzinárodnej	spolupráce	v	oblasti	mládeže		
f) Zvyšovanie	 kvality	 práce	 s mládežou	 prostredníctvom	 neformálneho	 vzdelávania	 a	 zabezpečenie	

udržateľnosti	realizovaných	NP	KomPrax	a NP	PRAKTIK		
g) Zabezpečenie	programu	Škola	bez	nenávisti		
h) Podporné	mimoškolské	aktivity	 pre	 mladých	 ľudí	 a	 mládežnícke	 organizácie	 v	 súvislosti	

s pandémiou	koronavírusu	COVID-19		
i) Zabezpečenie	 programov	 EÚ	 Erasmus+	a	Európsky	 zbor	 solidarity	a	 na	 zabezpečenie	 informačnej	

siete	Eurodesk	
j) Zabezpečenie	predmetových	olympiád		
k) Zabezpečenie	medzinárodných	súťaží	
l) Zabezpečenie	riadenia	a	prevádzky	organizácie	
m) Zabezpečenie	podmienok	potrebných	pre	výkon	práce	zamestnancov	podporných	činností.	
n) Zabezpečenie	 informačného	 systému	 a	 technológie	 potrebnej	 na	 vedenie	 účtovníctva,	 evidencie	

majetku	a	spracovanie	personálnej	agendy.	

	
3.1.	 IMPLEMENTÁCIA	DOTAČNEJ	 SCHÉMY	MŠVVAŠ	 SR	 „PROGRAMY	 PRE	MLÁDEŽ	NA	 ROKY	 2014	 –	
2021“	

Cieľom	úlohy	bolo	najmä:	
• šíriť	 informácie	 o	 aktuálnych	 výzvach	 a	 poskytovať	 konzultácie	 žiadateľom	 o	 dotáciu,	 odborným	

hodnotiteľom,	 ako	 aj	 prijímateľom	 dotácie	 počas	 realizácie	 projektu	 a	 realizovať	 aktivity	 na	
zvyšovanie	kvality	predkladaných	projektových	žiadostí	o	dotáciu	a	záverečných	správ.		

• prijímať	 žiadosti	o	dotáciu	a	 záverečné	správy	o	 realizovaných	projektoch,	vykonávať	kontrolu	 ich	
formálnej	správnosti	a	úplnosti,	zabezpečiť	posúdenie	ich	kvality	odbornými	hodnotiteľmi	

• monitorovať	priebeh	projektov	podľa	podmienok	poskytnutia	dotácie.		
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IUVENTA	ako	implementačný	orgán	dotačnej	schémy	MŠVVaŠ	SR	„Programy	pre	mládež	na	roky	2014	–	
2021“	spolupracovala	na	tvorbe	11	výziev	a	príslušných	sprievodcoch	v	programoch:		
a)	 PODPORA	 mládežníckych	 organizácií	 –	 v	roku	 2020	 bola	 vyhlásená	 1	 výzva	 na	 podporu	 činnosti	
mládežníckych	organizácií,	ktoré	pracujú	na	členskom	princípe	a	vykonávajú	pravidelnú	a	systematickú	
prácu	s	mládežou.		
b)	Program	PRIORITY	mládežníckej	politiky	–	podporuje	aktivity	zamerané	na	zvyšovanie	kvality	práce	s	
mládežou	a	na	napĺňanie	cieľov	mládežníckej	politiky	prostredníctvom	projektovej	činnosti.	V	roku	2020	
boli	vyhlásené	3	výzvy:		
• rozvoj	zdravého	životného	štýlu,	podpora	inklúzie	prostredníctvom	pohybových	a	športových	aktivít	

v	rámci	mimoškolskej	činnosti	(výzva	bola	po	vyhodnotení	zrušená	z	dôvodu	pandemickej	situácie);	
• podpora	aktivít	Centier	voľného	času	zameraných	na	prácu	s	mládežou	pre	cieľovú	skupinu	mládeže	

nad	15	rokov	(výzva	bola	po	vyhodnotení	zrušená	z	dôvodu	pandemickej	situácie);	
• podpora	Európskeho	dialógu	s	mládežou.	

c)	 Program	 HLAS	 mladých	 podporuje	 zvyšovanie	 úrovne	 participácie	 mladých	 ľudí	 prostredníctvom	
činnosti	 štruktúr	 zastupujúcich	 záujmy	mládeže	na	úrovni	 samosprávnych	krajov	alebo	na	 celoštátnej	
úrovni.	V	roku	2020	boli	vyhlásené	2	výzvy:		
• pre	registrované	organizácie	v	programe	na	podporu	ich	aktivít;	
• pre	neregistrované	organizácie,	ktoré	mohli	svoje	žiadosti	predkladať	formou	projektov.	

d)	Program	SLUŽBY	pre	mladých	1	podporuje	činnosti	klientsky	orientovaných	mimovládnych	organizácií	
v	oblasti	informačných	a	poradenských	služieb	mladým.	V	roku	2020	boli	vyhlásené	2	výzvy:		
• pre	registrované	organizácie	v	programe	na	podporu	ich	aktivít;	
• pre	 neregistrované	 organizácie	 na	 podporu	 projektov	 so	 zámerom	 prevádzkovať	 linky	 pomoci	

mladým,	poskytovať	odborné	poradenstvo	v	rôznych	oblastiach,	príp.	vytvárať/prevádzkovať	online	
systémy	poskytovania	informácií	a	poradenstva	mladým.		

e)	Program	SLUŽBY	pre	mladých	2	podporuje	činnosti	klientsky	orientovaných	mimovládnych	organizácií	
zameraných	na	poskytovanie	služieb	v	oblasti	dobrovoľníctva.	V	roku	2020	boli	vyhlásené	2	výzvy:		
• pre	registrované	organizácie	v	programe	na	podporu	ich	aktivít;	
• pre	neregistrované	organizácie	na	podporu	projektov	zameraných	na	poskytovanie	služieb	v	oblasti	

dobrovoľníctva.		

f)	Program	KOMUNITA	mladých	podporuje	aktivity	zamerané	na	tvorbu	opatrení,	ktoré	sú	predpokladom	
pre	systémovú	a	strategickú	mládežnícku	politiku	na	miestnej	úrovni.	V	roku	2020	boli	vyhlásené	2	výzvy:		
• so	zámerom	na	zber	údajov	a	ich	analýzu	a	tvorbu	strategického	dokumentu	na	miestnej	úrovni	pre	

oblasť	mládeže	prostredníctvom	pozície	koordinátora	práce	s	mládežou	(výzva	bola	po	vyhodnotení	
zrušená	z	dôvodu	pandemickej	situácie);	

• so	 zámerom	na	 implementáciu	 opatrení	 strategického	 dokumentu	 na	miestnej	 úrovni	 pre	 oblasť	
mládeže	(výzva	bola	po	vyhodnotení	zrušená	z	dôvodu	pandemickej	situácie).	

K	 výzvam	 v	 programoch	 KOMUNITA	 mladých	 a	 PRIORITY	 mládežníckej	 politiky	 bolo	 pre	 žiadateľov	
zorganizovaných	spolu	5	informačných	seminárov	v	prezenčnej	forme	a	3	online	prezentácie	zverejnené	na	
YouTube	účte	IUVENTY.	Ku	všetkým	výzvam	boli	žiadateľom	poskytované	konzultácie	telefonicky,	osobne,	
prostredníctvom	 e-mailov	 a	 sociálnych	 sietí.	 Celkovo	 bolo	 v	 roku	 2020	 prijatých	 a	 po	 formálnej	 stránke	
skontrolovaných	188	žiadostí.	Odborní	hodnotitelia	vypracovali	337	posudkov	k	žiadostiam	o	dotáciu,	ktoré	
boli	následne	 spracované.	Referentky	pripravili	dokumentáciu	na	6	 zasadnutí	odbornej	 komisie,	následne	
vypracovali	 zápisnice,	 protokoly	 o	 výsledkoch	 hlasovania	 a	 záverečné	 protokoly	 o	 poskytnutí	 dotácie.	
MŠVVaŠ	SR	finančne	podporilo	54	projektov	v	celkovej	výške	3	215	575,06	€.		

IUVENTA	 bola	 súčinná	 pri	 spracovaní	 zmlúv	 a	 zároveň	 spolupracovala	 pri	 vypracovaní	 usmernenia	 pre	
prijímateľov	 dotácie	 v	 súvislosti	 so	 šírením	 ochorenia	 covid-19.	 V	 rámci	 projektových	 žiadostí	 bol	 pre	
prijímateľov	 dotácie	 zrealizovaný	 informačný	 seminár	 k	 čerpaniu	 dotácie	 a	 počas	 roka	 boli	 poskytované	
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konzultácie	 všetkým	 prijímateľom	 dotácie	 najmä	 k	 zmenám	 harmonogramu	 aktivít	 projektu,	 zmenám	
rozpočtu,	k	objasneniu	usmernení	k	čerpaniu	dotácie,	k	publicite,	zmluve	o	poskytnutí	dotácie	a	pod.	

Zamestnanci	 OPPM	 v	 roku	 2020	 vykonali	 17	 návštev	 v	 sídle	 prijímateľa	 dotácie	 alebo	 priamo	 na	mieste	
realizácie	aktivity	za	účelom	monitoringu	priebehu	a	stavu	realizácie	podporených	projektov.	Zámerom	je	
zlepšenie	kvality	realizácie	projektu	prijímateľom	dotácie.	Zo	všetkých	monitoringov	boli	vypracované	správy,	
ktoré	 sú	následne	okrem	 samotného	prijímateľa	predkladané	hodnotiteľom	pri	 posudzovaní	 záverečných	
správ	o	realizácii	projektov.		

V	roku	2020	bolo	prijatých,	formálne	skontrolovaných	a	vyhodnotených	57	záverečných	správ	z	realizovaných	
projektov	v	roku	2019.	

Okrem	 vyššie	 spomenutých	 štandardných	 úloh	 v	 roku	 2020	 IUVENTA	 organizačne	 a	 administratívne	
zabezpečila	konzultačné	stretnutie	Monitorovacieho	výboru	k	nastaveniu	novej	dotačnej	schémy.	Stretnutia	
sa	okrem	zástupcov	podporených	organizácií	zo	všetkých	programov	zúčastnili	aj	potenciálni	záujemcovia	o	
dotácie	v	budúcom	období.	

	
3.2.	ZABEZPEČOVANIE	ČINNOSTI	AKREDITAČNEJ	KOMISIE	V	OBLASTI	PRÁCE	S MLÁDEŽOU		

	
IUVENTA	zabezpečuje	činnosť	Akreditačnej	komisie	v	oblasti	práce	s	mládežou,	ktorá	je	poradným	orgánom	
MŠVVaŠ	SR,	v	súlade	s	jej	štatútom.		
Cieľom	úlohy	bolo	najmä	:	

	
• poskytovať	 konzultácie	 žiadateľom	 pri	 príprave	 vzdelávacích	 programov	 na	 akreditáciu	 ako	 aj	

akreditovaným	subjektom;	
• zabezpečovať	 prijímanie	 žiadostí	 o akreditáciu	 vzdelávacích	 programov,	 vykonávať	 kontrolu	 ich	

formálnej	správnosti	a úplnosti,	zabezpečiť	hodnotenie	ich	kvality;	
• zabezpečiť	 realizáciu	 informačných,	 propagačných	 a	 vzdelávacích	 aktivít	 na	 posilnenie	 významu	

akreditácie	 vzdelávacích	 programov	 v	oblasti	 práce	 s	mládežou	 a	 na	 zvyšovanie	 kvality	
predkladaných	žiadostí;		

• vytvárať/aktualizovať	 metodiky	 pre	 tvorbu	 obsahu	 vzdelávacích	 programov	 a	iné	 dokumenty	
akreditačnej	komisie;	

• poskytovať	súčinnosť	MŠ	pri	kontrole	dodržania	podmienok,	za	ktorých	sa	potvrdenie	o	akreditácii	
vydalo.		

Všetky	potrebné	informácie	pre	záujemcov	o	akreditáciu	vzdelávacích	programov	a	akreditované	subjekty	
boli	 zverejnené	a	priebežne	aktualizované	na	 internetovom	sídle	 IUVENTY	v	časti	Akreditácia.	Konzultácie	
žiadateľom	 aj	 akreditovaným	 subjektom	 poskytovala	 a	 zabezpečovala	 tajomníčka	 akreditačnej	 komisie	
priebežne	 a	 podľa	 potreby.	 Konzultácie	 sa	 týkali	 najmä	 formálnych	 náležitosti	 spojených	 s	 predkladaním	
žiadosti	 o	 akreditáciu,	 obsahovej	 stránky	 žiadosti	 (konzultácie	 v	 obsahových	 záležitostiach	 poskytovali	
členovia	komisie),	formálnych	náležitostí	spojených	s	udelením	akreditácie	a	s	realizáciou	a	vyhodnotením	
akreditovaného	vzdelávania.		

V	roku	2020	boli	zverejnené	4	výzvy	na	predkladanie	žiadostí	o	akreditáciu	v	systéme	NELSON.	Celkovo	bolo	
prijatých,	 spracovaných	 a	 po	 formálnej	 stránke	 skontrolovaných	 13	 žiadostí	 o	 akreditáciu	 vzdelávacieho	
programu	 a	 13	 žiadostí	 o	 zmenové	 konanie	 (žiadosti	 o	 zaradenie/vyradenie	 lektorov/zmenu	 garantov).	 K	
žiadostiam	o	akreditáciu	bolo	vypracovaných	22	odborných	posudkov	a	12	odborných	posudkov	k	žiadostiam	
o	zmenové	konanie	členmi	akreditačnej	komisie.	IUVENTA	zabezpečila	počas	roka	4	riadne	a	1	mimoriadne	
zasadnutie	 akreditačnej	 komisie,	 pripravila	 podklady	 a	 výstupy.	 Komisia	 odporučila	 MŠVVaŠ	 SR	 vydať	
potvrdenie	 o	 akreditácii	 6	 vzdelávacím	 programom.	 Aktuálne	 akreditované	 vzdelávacie	 programy	 ako	 aj	
prehľad	hodnotenia	podaných	žiadosti	za	roky	2010-2020	sú	zverejnené	na	webovom	sídle	IUVENTY.		
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Okrem	 zasadnutí	 akreditačnej	 komisie	 v	 roku	 2020	 členovia	 dvakrát	 prostredníctvom	 elektronického	
hlasovania	odporučili	vydať	usmernenie	o	realizácii	akreditovaných	vzdelávacích	programov	v	súvislosti	so	
šírením	 ochorenia	 covid-19,	 prostredníctvom	 ktorého	 MŠVVaŠ	 SR	 umožnilo	 akreditovaným	 subjektom	
zmenu	 formy	 realizácie	 akreditovaných	 vzdelávacích	 programov	 z	 prezenčnej	 na	 dištančnú	 alebo	
kombinovanú.	

Mládežnícke	organizácie	boli	pravidelne	informované	na	vzdelávaniach	a	prostredníctvom	webovej	stránky	
o	 možnostiach	 a	 dôležitosti	 akreditovania	 vzdelávacích	 programov.	 V	 roku	 2020	 bol	 pre	 žiadateľov	
realizovaný	webinár	„Dizajnovanie	vzdelávacích	programov“	za	účelom	posilnenia	významu	akreditácie	a	na	
zvyšovanie	kvality	predkladaných	žiadostí.		

V	roku	2020	bol	schválený	nový	štatút	Akreditačnej	komisie	v	oblasti	práce	s	mládežou	na	základe	novely	
Zákona	č.	282/2008	o	podpore	práce	s	mládežou.	V	nadväznosti	naň	pripravili	členovia	a	tajomníčka	komisie	
aktualizáciu	dokumentov:	

- Pokyny	k	predkladaniu	žiadosti	o	akreditáciu	vzdelávacieho	programu;	
- Povinnosti	 akreditovaného	 subjektu	 a	vzor	 prezenčnej	 listiny	 a	registra	 absolventov,	 správy	

o	realizácii	akreditovaného	vzdelávacieho	programu	a	osvedčenia	o	získanej	spôsobilosti.	

Akreditačná	komisia	zároveň	vytvorila	a	vydala	manuál	k	tvorbe	obsahovej	stránky	vzdelávacieho	programu.		

V	 roku	 2020	 bola	 zabezpečená	 realizácia	 1	 monitoringu	 akreditované	 subjektu	 Slovenský	 zväz	 ľadového	
hokeja,	z	ktorého	bola	spracovaná	príslušná	monitorovacia	správa.		

IUVENTA	 v	 roku	 2020	 pripravila	 podklady	 na	 vytvorenie	 nového	 systému	 na	 predkladanie	 žiadostí.	 Do	
platnosti	by	mal	vstúpiť	v	roku	2021.	

V	priebehu	januára	roku	2020	IUVENTA	vyzvala	akreditované	subjekty,	aby	poskytli	sumárny	výkaz	o	všetkých	
zrealizovaných	vzdelávaniach	za	uplynulý	kalendárny	rok.	Tieto	údaje	následne	sumarizovala.	Za	rok	2020	bol	
počet	absolventov	akreditovaných	vzdelávacích	programov	1166.	Aktualizovaný	 zoznam	AVP	sa	kvartálne	
zverejňuje	na	webovom	sídle	IUVENTY.	

	
3.3.	IMPLEMENTÁCIA	VYBRANÝCH	OPATRENÍ	VYPLÝVAJÚCICH	ZO	STRATÉGIE	SR	PRE	MLÁDEŽ	NA	ROKY	
2014	–	2020	
	
3.3.1. Oblasť	výchovy	a	vzdelávania	mládeže	k	aktívnemu	občianstvu		

S	cieľom	podporovať	výchovu	a	vzdelávanie	mládeže	k	aktívnemu	občianstvu	boli	stanovené	tieto	úlohy:		
a) informovať	mladých	ľudí	o	možnostiach	zapájania	sa	do	diania	vo	svojom	okolí	(na	

lokálnej/regionálnej	úrovni),		
b) podporovať	participatívny	prístup	mládeže	na	školách	a	v	samospráve	-	podporovať		fungovanie	

žiackych	školských	rád,	mládežníckych	parlamentov	a	obecných	rád	mládeže,		
c) rozvíjať	kompetencie	mladých	ľudí,	mladých	vedúcich,	mládežníckych	vedúcich,	koordinátorov	práce	

s	mládežou	a	pracovníkov	s	mládežou	v	tejto	oblasti	prostredníctvom	vzdelávacích	podujatí	a	
metodických	materiálov.	
	

1. Plnenie	informačnej	úlohy		

IUVENTA	 v	roku	 2020	 pravidelne	 uverejňovala	 informácie	 a	 materiály	 o	participácii	 na	 informačnom	
portáli	 www.pracasmladezou.sk.	 O	 realizovaných	 aktivitách	 informovala	 na	 samostatnej	
podstránke	Participácia	v	archíve	aktualít.	Podstránka	obsahuje	kontakty	na	organizácie,	ktoré	realizujú	
aktivity	na	podporu	participácie,	Užitočné	odkazy	na	platnú	legislatívu,	projekty	a	iniciatívy	na	podporu	
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participácie,	inšpiratívne	rozhovory	s	aktívnymi	mládežníckymi	parlamentmi,	odkazy	na	publikácie	v	tejto	
téme	a	zoznam	aktivít	prijímateľov	dotácie	v	programe	Hlas	mladých	za	rok	2020.	
Okrem	 uvedeného	 portálu,	 IUVENTA	 využívala	 tieto	 informačné	 kanály	 IUVENTY	 s	cieľom	 informovať	
pracovníkov	s	mládežou	a	mládež	o	príležitostiach	v	oblasti	participácie:	
• webová	stránka	–	Publikácie;	
• newsletter;	
• Facebook;	
• Instagram;	
• LinkedIn.	

	
2. Podpora	participácie	mládeže	v	školách	a	v	samospráve		

IUVENTA	v	roku	2020	realizovala	tieto	aktivity	zamerané	na	podporu	žiackych	školských	rád	(ŽŠR):	

Názov	aktivity	 Termín	 Kraj	 Počet	
účastníkov	

AVP	 1 Refresh	 –	 školenie	
koordinátorov	ŽŠR	

26.2.2020-
28.7.2020	

Košický	 14	

Workshop	 pre	 koordinátorov	
ŽŠR	

7.2.2020	 Košický	 22	

Workshop	 pre	 koordinátorov	
ŽŠR	

9.11.-10.11.2020	 Celoslovenské	
2podujatie	

16	

Workshop	pre	členov	ŽŠR	 28.1.2020	 Bratislavský	 20	

Workshop	pre	členov	ŽŠR	 4.3.2020	 Bratislavský	 223	

Online	 súťaž	 z	oblasti	 školskej	
participácie	-	ActiveQuiz	

13.5.-3.6.2020	 Celoslovenské	
podujatie	

34	

Online	 súťaž	 z	oblasti	 školskej	
participácie	-	ActiveQuiz	

11.9.2020	 Prešovský	 54	

Networking	 pre	 Mládežnícky	
parlament	v	Petržalke	

8.12.2020	 Bratislavský	 21	

Networking	 pre	 Mládežnícky	
parlament	v	Petržalke	2.	

17.12.2020	 Bratislavský	 20	

	
V	roku	2020	bola	aktualizovaná	a	distribuovaná	metodická	príručka	Rok	so	žiackou	školskou	radou,	určená	
koordinátorom	a	členom	žiackych	školských	rád	a	to	v	elektronickej	a	tlačenej	forme.	

	
3. Podpora	osôb	pracujúcich	s	mládežou	v	oblasti	participácie		

IUVENTA	 v	roku	 2020	 realizovala	 tieto	 akreditované	 vzdelávacie	 programy	 zamerané	 na	 podporu	
participatívneho	prístupu	pri	riešení	problémov	a	aktívneho	občianstva	mladých	ľudí:	
	
Názov	AVP	 Termín	 Kraj	 Počet	

absolventov	
Projekt	je	zmena	1.	cyklus	 12.2.-18.10.2020	 Bratislavský	 15	

																																																													
1	Akreditovaný	vzdelávací	program	
2	Celoslovenské	podujatie	=	podujatie	realizované	dištančnou	formou	(online). 
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Projekt	je	zmena	2.	cyklus	 21.2.-25.10.2020	 Prešovský	 13	
Projekt	je	zmena	3.	cyklus	 6.3.-12.11.2020	 Banskobystrický	 27	
Projekt	je	zmena	4.	cyklus	 18.9.-15.11.2020	 Banskobystrický	 12	
Projekt	je	zmena	5.	cyklus	 25.9.-22.11.2020	 Banskobystrický	 16	
Projekt	je	zmena	6.	cyklus	 2.10.-29.11.2020	 Žilinský	 14	
Projektový	manažment	 v	práci	
s	mládežou	–	I.	modul		

25.5.-29.5.2020	 Celoslovenské	
podujatie	

19	

Projektový	manažment	 v	práci	
s	mládežou	–	I.	modul	

4.9.-6.9.2020	 Žilinský	 14	

Projektový	manažment	v	práci	
s	mládežou	–	I.	modul	

25.9.-27.9.2020	 Celoslovenské	
podujatie	

16	

Projektový	manažment	v	práci	
s	mládežou	–	I.	modul	

2.10.-4.10.2020	 Celoslovenské	
podujatie	

18	

Projektový	manažment	v	práci	
s	mládežou	–	I.	modul	

10.12.-13.12.2020	 Celoslovenské	
podujatie	

18	

Projektový	manažment	v	práci	
s	mládežou	–	II.	modul	

2.10.-4.10.2020	 Celoslovenské	
podujatie	

18	

Projektový	manažment	v	práci	
s	mládežou	–	II.	modul	

19.11.-22.11.2020	 Celoslovenské	
podujatie	

10	

Strategické	plánovanie	
a	procesné	riadenie	pre	
mimovládne	organizácie		

4.10.-6.10.2020	 Trenčiansky		 12	

Strategické	plánovanie	
a	procesné	riadenie	pre	
mimovládne	organizácie	

16.10.-18.10.2020	 Celoslovenské	
podujatie	

17	

Strategické	plánovanie	
a	procesné	riadenie	pre	
mimovládne	organizácie	

6.11.-8.11.2020	 Celoslovenské	
podujatie	

17	

Strategické	plánovanie	
a	procesné	riadenie	pre	
mimovládne	organizácie	

20.-22.11.2020	 Celoslovenské	
podujatie	

9	

	
Aktivity	 zamerané	 na	 zvyšovanie	 kompetencií	 v	oblasti	 participácie	mládeže	 a	 podpory	 participatívneho	
prístupu	prostredníctvom	prípravy,	realizácie	a	vyhodnotenia	projektov	absolvovalo	242	osôb	pracujúcich	
s	mládežou.	
	

3.3.2. Oblasť	Agendy	2030,	globálneho	vzdelávania	a	vzdelávania	v oblasti	ľudských	práv	

S	cieľom	zvyšovať	povedomie	o	Agende	2030	a	na	napĺňanie	jej	cieľov	boli	stanovené	tieto	úlohy:		
a) zabezpečovať	informačné	a	propagačné	aktivity	zamerané	na	zvyšovanie	povedomia	o	národných	

prioritách	Agendy	2030	pre	udržateľný	rozvoj	a	podporovať	participáciu	mladých	ľudí	a	
mládežníckych	organizácií	na	ich	implementácii,		

b) zabezpečovať	vzdelávacie	aktivity	zamerané	na	environmentálne	a	ekologicky	udržateľné	
správanie	mladých	spotrebiteľov,	medzikultúrne	učenie,	hodnotové	vzdelávanie	a	
vzdelávanie	v oblasti	ľudských	práv,		

c) propagovať	využívanie	metodických	príručiek	Rady	Európy	(Kompas,	Kompasito,	Bookmarks)	na	
výchovu	a	vzdelávanie	k	ľudským	právam	v	práci	s mládežou.		
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1. Plnenie	informačnej	úlohy		

Webináre	zamerané	na	zvyšovanie	povedomia	o	Agende	2030	boli	zrealizované	v	týchto	termínoch:	
• 22.5.2020,	Žilinský	kraj,	
• 29.5.2020,	Trenčiansky	kraj,	
• 2.6.2020,	Košický	kraj,		
• 17.6.2020,	Nitriansky	kraj,	
• 19.6.2020,	Prešovský	kraj,		
• 22.6.2020,	Bratislavský	kraj.	

IUVENTA	bola	súčasťou	výberovej	komisie	zloženej	zo	zástupcov	Ministerstva	školstva,	vedy,	výskumu	a	
športu	SR,	Ministerstva	zahraničných	vecí	a	európskych	záležitostí	SR	a	Asociácie	krajských	rád	mládeže	
a	 poslednej	 mládežníckej	 delegátky	 SR	 pri	 OSN	 Petry	 Pauerovej,	 ktorá	 22.	 júla	 2020	 rozhodovala	 o	
mládežníckych	delegátoch	Slovenskej	republiky	pri	OSN.	Boli	vybraní	2	kandidáti,	ktorým	IUVENTA	v	roku	
2020	pomáhala	s	koordináciou	aktivít	na	Slovensku	a	v	zahraničí	(stretnutie	s	UNIS	Viedeň	30.9.2020	a	
online	vystúpenie	na	VZ	OSN	v	NYC	5.10.2020).	S	cieľom	plniť	informačnú	úlohu	a	zvyšovať	povedomie	
o	Agende	2030	zrealizovala	 IUVENTA	v	spolupráci	S	MZVEZ	SR	a	s	novými	mládežníckymi	delegátmi	tri	
webináre	 s	názvom	 Najväčší	 dialóg	 sveta	 s	OSN	 pri	 príležitosti	 75.	 výročia	 OSN	 (20.5.2020,	
21.5.2020,	9.9.2020,	spolu	60	účastníkov).		
	
2. Vzdelávacie	 aktivity	 v	oblasti	 environmentálne	 a	ekologicky	 udržateľného	 správania	 mládeže,	

medzikultúrneho	učenia	a	vzdelávania	k	ľudským	právam	

S	cieľom	zabezpečiť	uvedenú	úlohu	realizovala	IUVENTA	tieto	aktivity:	

Názov	aktivity	 Termín	 Kraj	 Počet	
účastníkov	

AVP	Envirozážitok	–	Štartér		 26.2.-
28.2.2020	

Košický	 18	

AVP	Globálne	vzdelávanie	
mladých	

22.10.-
22.11.2020	

Celoslovenské	
podujatie	

20	

Workshop	Správa	vo	fľaši	1.	 26.5.2020	 Bratislavský	 19	

Workshop	Správa	vo	fľaši	2.	 9.6.2020	 Trnavský	 23	

Workshop	Správa	vo	fľaši	3.	 17.6.2020	 Trenčiansky	 12	

Workshop	Správa	vo	fľaši	4.		 24.6.2020	 Prešovský	 15	

Workshop	Ide	sa	do	lesa	1.		 27.5.2020	 Celoslovenské	
podujatie	

17	

Workshop	Ide	sa	do	lesa	2.		 2.6.2020	 Celoslovenské	
podujatie	

20	

Workshop	Klíma	sa	nás	týka	1.	 4.6.2020	 Celoslovenské	
podujatie	

15	

Workshop	Klíma	sa	nás	týka	1.	 10.6.2020	 Celoslovenské	
podujatie	

18	

Príručka	Kompasito	pri	výchove	
a	vzdelávaní	detí	k	ľudským	
právam	

4.6.-11.6.2020	 Celoslovenské	
podujatie	

10	
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Príručka	Kompas	pri	výchove	a	
vzdelávaní	detí	k	ľudským	
právam	

22.6.-
25.6.2020	

Celoslovenské	
podujatie	

10	

Príručka	Bookmarks	pri	výchove	
a	vzdelávaní	detí	k	ľudským	
právam	

7.7.2020	 Celoslovenské	
podujatie	

18	

	
Spolu	 sa	 aktivít	 zameraných	na	 podporu	udržateľného	 správania	mládeže	 v	roku	 2020	 zúčastnilo	177	
účastníkov.	 Okrem	 uvedených	 aktivít	 IUVENTA	 zrealizovala	 aj	 tieto	 aktivity,	 ktoré	 boli	 vysielané	 na	
Facebook-u	IUVENTY:	
• Face	2	Waste	v	téme	separácie	a	predchádzania	vzniku	odpadov	(vysielané	5.11.2020,	12.11.2020,	

19.11.2020	a	26.11.2020),	postupne	boli	predstavené	jednotlivé	druhy	odpadov:	plasty,	kov,	papier,	
sklo	a	bio	odpad);			

• Občianska	EKOporadňa	venovaná	 občianskemu	 riešeniu	 bežných	 environmentálnych	
problémov		(vysielané	3.12.2020);	

• Mladí	reportéri	pre	životné	prostredie		(vysielané	9.12.2020);	
• Udržateľný	tanier	–	venovaný	téme	vplyvu	stravovacích	návykov	na	klímu	(vysielané	17.12.2020).		

Aktivít	zameraných	na	výchovu	a	vzdelávanie	mládeže	k	ľudským	právam	sa	v	roku	2020	zúčastnilo	38	osôb	
pracujúcich	s	mládežou.		
	
Šírenie	a	podpora	využívania	metodických	príručiek	zameraných	na	výchovu	a	vzdelávanie	detí	a	mládeže	k	
ľudským	právam	prebiehalo	zároveň	s	realizáciou	programu	Škola	bez	nenávisti	(viď.	7),	kde	koordinátorom	
prevencie	bolo	odporúčané	využitie	príručiek	Kompasito,	Kompas	a	Bookmarks	pri	implementácii	akčných	
plánov	škôl,	zameraných	na	prevenciu	nenávistných	prejavov	v	školskom	prostredí	a	na	podporu	tolerancie.		
	

3.3.3. Oblasť	zdravia	a	zdravého	životného	štýlu	u	mladých	ľudí	

S	cieľom	podporovať	zdravie	a	zdravý	životný	štýl	mládeže	bola	stanovená	úloha:	zabezpečovať	realizáciu	
informačných,	propagačných,	odborných	a	vzdelávacích	aktivít	zameraných	na	zdravotnú	gramotnosť,	
prevenciu	závislostí,	znižovanie	stresu	a	depresie,	udržiavanie	mentálnej	kondície,	budovanie	zdravých	
vzťahov,	psychohygienu	a	pohybovú	kultúru.		

IUVENTA	v	roku	2020	v	oblasti	podpory	zdravia	a	zdravého	životného	štýlu	realizovala	nasledujúce	aktivity:	
	

Názov	aktivity	 Termín	 Kraj	 Počet	
účastníkov	

AVP	Outdoor	aktivity	a	ich	využitie	
v	práci	s	mládežou		

24.1.2020	 Banskobystrický	 12	

AVP	Outdoor	aktivity	a	ich	využitie	
v	práci	s	mládežou	

14.2.2020	 Žilinský	 17	

AVP	Outdoor	aktivity	a	ich	využitie	
v	práci	s	mládežou	1.	cyklus	

20.5.-3.7.2020	 Celoslovenské	
podujatie	

18	

AVP	Outdoor	aktivity	a	ich	využitie	
v	práci	s	mládežou	2.	cyklus	

3.6.2020-
11.7.2020	

Celoslovenské	
podujatie	

23	

AVP	Outdoor	aktivity	a	ich	využitie	
v	práci	s	mládežou	3.	cyklus	

10.6.-
27.9.2020	

Celoslovenské	
podujatie	

13	
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AVP	Outdoor	aktivity	a	ich	využitie	
v	práci	s	mládežou	3.	cyklus	

26.6.-
27.11.2020	

Celoslovenské	
podujatie	

11	

Workshop	Outdoor	aktivity	a	ich	
využitie	v	práci	s	mládežou	

20.2.2020	 Banskobystrický	 17	

		
Okrem	uvedených	aktivít,	IUVENTA	v	období	od	konca	októbra	2020	do	konca	decembra	2020	vysielala	na	
Facebooku	IUVENTY	tieto	webináre:	

• 20.10.	Šport	ako	nástroj	v	práci	s	mládežou	(v	rámci	tohto	webináru	boli	propagované	výsledky	HBSC	
štúdie);	

• 30.10.2020	Zdravo	a	chutne	s	Luckou	Randovou;	
• 6.11.2020	Zacvič	si	s	hokejovým	trénerom;	
• 9.11.2020	Vytvor	svoju	hľadačku;	
• 24.11.2020	Sladké	gluten	free	Vianoce;	
• 18.11.2020,	24.11.2020,	1.12.2020,	8.12.2020,	15.12.2020,	22.12.2020	Tréningy	s	Mišom	a	Lenkou.	

Webináre	sú	pre	verejnosť	dostupné	aj	na	Youtube	kanáli	IUVENTY.	
	
Na	 záver	 roka	 2020	 v	 spolupráci	 s	 Inštitútom	 stresu	 bol	 pripravený	 seriál	odborných	webinárov	pre	
pracovníkov	s	mládežou	v	4	témach:		

a) Stres,		
b) Vyhorenie,	
c) Work-life	balance,		
d) Zdravý	spánok.			

	

Prihlásilo	sa	95	záujemcov,	vznikli	3	skupiny	po	cca	30	účastníkov	a	v	decembri	bola	otvorená	prvá	
téma.	Koncom	roka	pribudlo	ďalších	30	záujemcov.			

	
Súťaž	Výhovorky	bokom	
Cieľom	súťaže	bolo	plnenie	jednotlivých	výziev,	ktorými	sme	motivovali	mladých	ľudí	žiť	zdravšie	s	akcentom	
na	zlepšovanie	fyzickej	kondície	i	vnútornej	rovnováhy.	Súťaž	prebehla	v	termíne	1.6.	-	30.6.2020.	Prihlásilo	
sa	spolu	197	súťažiacich.	Žrebovanie	výhercov	v	jednotlivých	výzvach	prebehlo	09.07.2020.	V	každej	výzve	
boli	 vyžrebovaní	 traja	 výhercovia.	 Následne	 boli	 výhercom	 zaslané	 výherné	 poukazy	 v	 hodnote	 50	 eur.	
Výsledky	súťaže	boli	zverejnené	na	webovej	stránke	Práca	s	mládežou.	
	
Program	pre	mladých	ľudí	-	Mládežnícky	delegát/mládežnícka	delegátka	SR	pri	WHO	
V	máji	 2020	 výberová	 komisia	 zložená	 zo	 zástupcov	MŠVVaŠ	 SR,	MZVEZ	 SR,	 IUVENTY	 a	Študentskej	 rady	
vysokých	 škôl,	 vybrala	 prvú	 mládežnícku	 delegátku	 Slovenskej	 republiky	 pri	 WHO.	 V	 letných	 mesiacoch	
absolvovala	 pracovné	 stretnutia	 s	 odborníkmi	 na	 tému	 duševného	 zdravia.	 IUVENTA	 prostredníctvom	
Odboru	podpory	práce	s	mládežou	pomáhala	delegátke	s	prípravou	webinárov	pre	mladých	ľudí.	Realizácia	
týchto	workshopov/webinárov	prebiehala	dištančnou	formou	v	jednotlivých	regiónoch	v	mesiacoch	október	
a	november:				

• 15.10.2020		-	ZŠ	Gbelce	(15	účastníkov)		
• 19.10.2020	-	Gymnázium	J.	Jesenského,	Bánovce	nad	Bebravou	(16	účastníkov)		
• 23.10.2020	-	Gymnázium	J.	Jesenského,	Bánovce	nad	Bebravou	(23	účastníkov)		
• 26.10.2020	-	Gymnázium	Javorová	(30	účastníkov)		
• 27.10.2020	-	Gymnázium	Javorová	(8	účastníkov)		
• 28.10.2020	-	ZŠ	Kvačany	(	39	účastníkov)		
• 16.11.2020	-	Gymnázium	Jána	Adama	Raymana,	Prešov	(18	účastníkov).	
	
3.3.4. Oblasť	sociálneho	začleňovania	znevýhodnených	mladých	ľudí	

S	cieľom	prispievať	k	sociálnemu	začleňovaniu	mladých	ľudí	boli	stanovené	tieto	úlohy:	
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a) zvyšovať	informovanosť	o	sociálnej	inklúzii	a realizovať	aktivity,	ktoré	posilňujú	vnímavosť	verejnosti	
a	 pracovníkov	 s	mládežou	 na	 špecifické	 potreby	mladých	 ľudí	 so	 znevýhodnením	 a	 podporujú	 ich	
akceptáciu,		

b) realizovať	aktivity	na	zvýšenie	kompetencií	mladých	vedúcich,	mládežníckych	vedúcich,	pracovníkov	
s mládežou,	 koordinátorov	 práce	 s mládežou	 a lektorov	 v oblasti	 práce	 s	 mládežou	pre	 prácu	 so	
skupinami	znevýhodnenej	mládeže	a	s	mladými	ohrozenými	sociálnym	vylúčením,		

c) šíriť	overené	nástroje,	programy	a	príklady	dobrej	praxe	v	oblasti	sociálnej	inklúzie,		
d) sprístupňovať	aktivity	aj	zdravotne	znevýhodneným	mladým	ľuďom.	

		
IUVENTA	v	dňoch	18.	–	20.	11.	2020	zrealizovala	Živé	knižnice	v	online	prostredí.	Živá	knižnica	je	facilitované	
stretnutie	mladých	 ľudí	 s	 jednotlivcami,	 ktorí	 v	 spoločnosti	 často	 čelia	 rôznym	predsudkom	a	 vylúčeniu,	
často	aj	preto,	že	väčšinová	spoločnosť	nemá	možnosť	týchto	ľudí	bližšie	spoznať.	V	prípade	mladých	ľudí	
ide	aj	o	preberanie	správania	a	myslenia	svojich	rodičov.	V	Živej	knižnici	sa	majú	možnosť	mladí	ľudia	opýtať	
na	konkrétne	otázky	a	vypočuť	si	aj	názor	Živej	knihy	na	svoju	situáciu	či	životnú	skúsenosť.	Živých	knižníc	sa	
zúčastnili	 žiaci	a		 študenti	(137)	z	 najmenej	 rozvinutých	 regiónov	východného	Slovenska.	Živé	 knižnice	 sa	
podarilo	 zrealizovať	 vďaka	 spolupráci	 so	SAAICom	a	 nadviazali	 sme	 tak	 na	 kampaň	 Európskej	 komisie	 -	
Inšpiratívne	vzory	/Role	models.		

	
V	roku	2020	IUVENTA	vydala	publikáciu	Sila	príbehu	-	Živé	knižnice	vo	formálnom	vzdelávaní.	
	
S	cieľom	 zvyšovať	 kompetencie	 osôb	 pracujúcich	 s	mládežou	 v	oblasti	 podpory	 sociálneho	 začleňovania	
mládeže	s	nedostatkom	príležitostí	realizovala	IUVENTA	nasledujúce	aktivity:	
	

• Využívajme	 príbehy	 vo	 vzdelávaní	 v	 troch	 termínoch	 20.-23.4.2020,	 4.-7.5.2020	 a	 18.-
21.5.2020.	Spoločne	ich	absolvovalo	36	učiteľov	a	pracovníkov	s	mládežou,	

• Neviditeľné	choroby	(14.11.2020),	v	rámci	ktorej	sme	sa	venovali	problémom	diabetikov	v	školskom	
prostredí,	upriamili	sme	pozornosť	na	situácie,	ktoré	by	mohli	ohroziť	ich	zdravotný	stav	a	snažili	sme	
sa	nájsť	 riešenia,	 ako	 zlepšiť	 kvalitu	 života	 detí	 a	mladých	 ľudí	 s	 diabetom	 a	 poruchami	 výživy	 v	
spoločnosti	a	v	škole.		

	
Do	 aktivít	 realizovaných	 v	roku	 2020	 sa	 zapojilo	 10	 účastníkov	 so	 zdravotným	 znevýhodnením.	 Dvaja	
zdravotné	 znevýhodnení	 účastníci	 sa	 zapojilo	 do	 súťaže	 Výhovorky	 bokom.	 Vzdelávania	ako	 aj	
súťaž	boli	prispôsobené	potrebám	znevýhodnených	účastníkov.		
	
IUVENTA	v	roku	2020	zabezpečila	preklad	reklamných	videí	IUVENTY	do	slovenského	posunkového	jazyka	v	
spolupráci	s	Deaf	studiom.		
	
IUVENTA	 pre	 aktérov	 v	práci	 s	mládežou	 v	rámci	 témy	 podpory	 a	 aktivizácie	 mladých	 ľudí	 zo	
znevýhodňujúceho	prostredia	v	spolupráci	s	A-centrom	zabezpečila	AVP	Cesty	k	inklúzii	–	1.	modul.	
	

3.3.5. Oblasť	tvorivosti,	podnikavosti	a	zamestnanosti	mladých	ľudí	

S	cieľom	prispievať	k	sociálnemu	začleňovaniu	mladých	ľudí	bola	stanovená	úloha:	zabezpečovať	
realizáciu	aktivít	zameraných	na	podporu	a	rozvoj	tvorivého	potenciálu	mladých	ľudí	a	podnikateľskej	
gramotnosti,	vhodného	výberu	ich	povolania	a	lepšieho	uplatnenia	sa	na	trhu	práce.		

IUVENTA	v	roku	2020	zrealizovala	pilotné	online	stretnutie	coworkingov	na	Slovensku	so	zameraním	na	
sieťovanie	a	diskusiu	o	tom,	aký	priestor	pre	mladých	a	ich	rozvoj	ponúkajú	alebo	pripravujú	coworkingy	a	v	
čom	vidia	potenciál,	ale	aj	rezervy	u	mladých	záujemcov	o	podnikanie.	Iniciatíva	motivovala	coworkingy	k	
vzniku	stálej	coworkingovej	skupiny,	v	ktorej	si	vymieňajú	skúsenosti	zo	zakladaním	a	fungovaním	
coworkingov.	Zúčastnené	subjekty	dostali	možnosť	prezentovať	svoje	aktivity	pre	mladých/s	mladými	
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prostredníctvom	vysielania	na	Facebook-u	IUVENTY.	V	roku	2020	tak	stihli	urobiť	2	coworkingy.	Pre	viaceré	
coworkingy	bol	nový	pohľad	na	ich	činnosť	ako	na	priestor	pre	podporu	podnikavosti	mladých	ľudí.	Niektoré	
prejavili	záujem	multiplikovať	vo	svojej	lokalite	projekt	OZ	Podnikavci	Novohradu	z	Lučenca	(prevádzkujú	aj	
coworking)	podporený	z	dotačnej	schémy	MŠVVaŠ	„Programy	pre	mládež	na	roky	2014-2021“.	

V	septembri	2020	bola	realizovaná	prvá	fáza	AVP	Podpora	kariérového	poradenstva	v	práci	s	mládežou	v	
Trenčianskych	Tepliciach.	Zúčastnilo	sa	jej	16	účastníkov.	Druhá	fáza	mala	byť	realizovaná	v	novembri,	avšak	
pre	 protipandemické	 opatrenia	 sa	 nemohla	 realizovať	 naživo	 a	 podľa	 lektoriek	 by	 online	 verzia	 nebola	
adekvátna.	Z	toho	dôvodu	bude	program	ukončený	v	roku	2021..		
	
3.4. IMPLEMENTÁCIA	 VYBRANÝCH	 OPATRENÍ	 VYPLÝVAJÚCICH	 Z	 KONCEPCIE	 ROZVOJA	 PRÁCE	 S	

MLÁDEŽOU	NA	ROKY	2016	–	2020	
3.4.1. Aktivity	v	rámci	implementácie	modernej	politiky	vo	vzťahu	k	mládeži	založenej	na	zisťovaní	

potrieb	mladých	ľudí		

S	cieľom	zabezpečovať	implementáciu	modernej	politiky	vo	vzťahu	k	mládeži	založenej	na	zisťovaní	potrieb	
mladých	ľudí	boli	stanovené	tieto	úlohy:	

a) mapovať	 výskumy	 a	 prieskumy	 zamerané	 na	 potreby	 mladých	ľudí,	 ich	 hodnotovú	 orientáciu,	
aktuálne	trendy	a	tendencie	správania	sa	mladých	ľudí	v	spolupráci	s vysokými	školami	a	výskumnými	
inštitúciami,		

b) zviditeľňovať	 výstupy	 výskumov	a	prieskumov	o	mládeži	 v	dataarchíve	umiestnenom	na	webovom	
portáli	IUVENTY,		

c) participovať	 na	 činnosti	 Národnej	 pracovnej	 skupiny	 pre	 Európsky	 dialóg	 s	 mládežou	 (EUYD)	
zameranej	na	mapovanie	potrieb	mládeže	na	Slovensku,		

d) participovať	 na	 medzinárodných	 štúdiách	 kvantitatívneho	 výskumu	 RAY	 MON	 a	 RAY	 LEARN	 v	
spolupráci	s	NA	Erasmus+.		
	

V	roku	 2020	 boli	 na	 webovej	 stránke	 IUVENTY	a	na	 stránke	pracasmladezou.sk	zverejnené	 nasledovné	
výstupy:		

• RAY	LEARN	–	Stratégie	a	postupy	vzdelávania	a	rozvoja	organizácií	(Naštická	&	Boboňová,	2020),		
• RAY	MON	–	Výsledky	a	dopad	programu	ERASMUS+	z	pohľadu	účastníkov	a	realizátorov	projektov	

(Böhler	et	al.,	2019).		
• RAY	COR	–	Práca	s	mládežou	a	pandémia	korony	v	Európe	(Böhler	et	al.,	2020)		
• RAY	 SOC	–	 Prieskum	 implementácie	 Európskeho	 zboru	 solidarity	 v	 prvom	 roku	 jeho	

existencie	(Akarçeşme	et	al.,	2020,	SVK	preklad:	Droždiak)		
		
Zamestnanci	 Odboru	 podpory	 práce	 s	 mládežou	 sa	 v	roku	 2020	 zúčastnili	 7	 podujatí,	 na	 ktorých	 sa	
prezentovali	 výsledky	výskumov	a	prieskumov	v	oblasti	práce	s	mládežou.	 IUVENTA	na	konci	2020	začala	
s	prípravou	 výskumu	 v	oblasti	 mládeže,	 ako	 doplnkového	 materiálu	 k	príprave	 novej	 Stratégie	 SR	 pre	
mládež	na	roky	2021-2028.	Správa	k	výskumu	bude	dostupná	v	apríli	2021.		

Na	 začiatku	 2020	 zástupcovia	 IUVENTY	 v	Národnej	 pracovnej	 skupine	 pre	 Európsky	 dialóg	 s	mládežou	
vypracovali	spätnú	väzbu	riadiacemu	orgánu	k	prvotným	zisteniam	VII.	Cyklu	EDsM.	IUVENTA	sa	zúčastnila	
výberového	konania	na	nových	troch	stálych	mládežníckych	delegátov	SR	pre	Európsky	dialóg	s	mládežou.	

	
3.4.2. Aktivity	v	rámci	implementácie	inovatívnej	a	modernej	práce	s mládežou	

IUVENTA	v	súvislosti	s	pandémiou	koronavírusu	COVID-19	pripravila	prehľad	nástrojov	využiteľných	v	práci	s	
mládežou	vo	virtuálnom	prostredí.		
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Zamestnanci	 Odboru	 podpory	 práce	 s	 mládežou	 sa	 v	 roku	 2020	 zúčastnili	 7	 podujatí,	 na	 ktorých	 boli	
prezentované	nové	prístupy	v	práci	s	mládežou.		

IUVENTA	v	 roku	2020	realizovala	 tieto	podujatia	zamerané	na	zvyšovanie	kompetencií	osôb	pracujúcich	s	
mládežou	v	téme	nové	trendy	v	práci	s	mládežou:	

Názov	aktivity	 Termín	 Kraj	 Počet	
účastníkov	

AVP	ON/OFF	–	On-line	a	offline	nástroje	
v	práci	s	mládežou		

10.6.-
11.10.2020	

Celoslovenské	
podujatie	

19	

AVP	ON/OFF	–	On-line	a	offline	nástroje	
v	práci	s	mládežou	

4.9.-6.9.2020	 Prešovský	kraj	 20	

Verejná	diskusia	„Ako	používať	open	
data“	

23.1.2020	 Bratislavský	kraj	 30	

Neformálne	vzdelávanie	online	cestou	 11.5.2020	 Celoslovenské	
podujatie	

14	

Využívanie	aplikácie	ZOOM	pre	potreby	
vzdelávania	

Apríl-Máj	
2020	

Celoslovenské	
podujatie	

30	

Využívanie	aplikácie	MS	TEAMS	pre	
potreby	vzdelávania	

15.4.	
a	22.4.2020	

Celoslovenské	
podujatie	

11	

Workshop	Digitálna	práca	s	mládežou	 4.-6.12.2020	 Celoslovenské	
podujatie		

14	

Workshop	Využitie	online	nástrojov	
v	práci	s	mládežou	

18.11.-
26.11.2020	

Celoslovenské	
podujatie	

18	

Workshop	Ako	pripraviť	neformálne	
vzdelávanie	

27.11.-
28.11.2020	

Celoslovenské	
podujatie	

21	

Workshop	Online	dobrovoľníctvo	a	nové	
trendy	v	práci	s	mládežou	I.	

23.10.2020	 Celoslovenské	
podujatie	

19	

Workshop	Dobrovoľníctvo	ako	nástroj	
v	práci	s	mládežou	

27.10.2020	 Celoslovenské	
podujatie	

7	

Workshop	Online	dobrovoľníctvo	a	nové	
trendy	v	práci	s	mládežou	II.		

29.10.2020	 Celoslovenské	
podujatie		

18		

		
Spolu	sa	podujatí	zameraných	na	nové	trendy	v	práci	s	mládežou	v	roku	2020	zúčastnilo	221	účastníkov.	
	
Od		9.11.-12.11.2020	prebehla	realizácia	online	workshopov	v	spolupráci	s	Grow	with	Google:			

• 9.11.2020	-	Marketingová	stratégia	pre	neziskové	organizácie	(48	účastníkov);	
• 10.11.2020	-	Google	Ads	Fundamentals		(43	účastníkov);	
• 11.11.2020	-	Google	pre		neziskové	organizácie	(49	účastníkov);	
• 12.11.2020	-	Internetová	bezpečnosť	pre	neziskové	organizácie	(23	účastníkov).	

	
Okrem	uvedených	aktivít,	IUVENTA	v	roku	2020	na	svojej	Facebook	stránke	vysielala	v	období	od	novembra	
do	decembra	2020	tieto	webináre	zamerané	na	nové	trendy	v	práci	s	mládežou:	

• 3.11.2020	Instagram,	Insta,	IG...	
• 1.12.2020	Online	interaktívne	I.,	
• 16.12.2020	Time	management,	
• 15.12.2020	Grafická	facilitácia,	
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• 18.12.2020	Online	interaktívne	II.,	
• 22.12.2020	Spoločenské	hry	a	ich	využitie	v	práci	s	mládežou.	
	

Webináre	sú	dostupné	na	Youtube	kanáli	IUVENTY.	
	

3.4.3. Aktivity	v	rámci	zvyšovania	kvality	neformálneho	vzdelávania	v	oblasti	práce	s mládežou	

S	 cieľom	zvyšovať	kvalitu	neformálneho	vzdelávania	 v	oblasti	práce	 s	mládežou	bolo	plánované	plnenie	
nasledujúcich	úloh:		

a) spolupracovať	na	overení	vytvorených	štandardov,	kritérií	a	indikátorov	kvality	práce	s	mládežou	s	
ohľadom	na	rôzne	typy	a	špecializované	činnosti	v	oblasti	práce	s	mládežou,		

b) participovať	 na	 tvorbe	 systému	 udeľovania	 značky	 kvality	 „Moderné	 centrum	 mládeže“	 pre	
organizácie	pracujúce	s mládežou.	

Dňa	12.2.2020	sa	uskutočnilo	v	poradí	4.	stretnutie	pracovnej	skupiny	k	tvorbe	štandardov	kvality	v	práci	s	
mládežou.	Zasadnutia	sa	zúčastnilo	32	účastníkov,	zástupcov	rôznych	organizácií	v	oblasti	práce	s	mládežou,	
IUVENTY	 a	Odboru	 mládeže	 MŠVVaŠ	 SR.	 Prvá	 časť	 stretnutia	 bola	 venovaná	 zapracovaniu	 verejných	
pripomienok,	ktorú	viedla	p.	Brozmanová.	Druhá	časť	bola	diskusia	s	Odborom	mládeže	o	ďalšom	využití	
štandardov	 pri	 nastavovaní	 nového	 finančného	 mechanizmu	 a	 pri	 udeľovaní	 značky	 kvality	 "Moderné	
centrum	mládeže".	Pilotné	overenie	funkčnosti	nastavených	štandardov	v	oblasti	práce	s	mládežou	a	tvorba	
manuálu	k	štandardom	kvality	organizácií	pôsobiacich	v	oblasti	práce	s	mládežou	vzhľadom	sa	vzhľadom	na	
pandemickú	situáciu	v	roku	2020	nerealizovalo.	Výstupy	pracovnej	skupiny	budú	využité	pri	 tvorbe	novej	
dotačnej	schémy	MŠVVaŠ	SR	v	oblasti	práce	s	mládežou.		
	

3.4.4. Aktivity	v	rámci	podpory	a	rozvoja	práce	s	mládežou	na	lokálnej	úrovni		

S	cieľom	podporovať	a	prispieť	k	rozvoju	práce	s	mládežou	na	lokálnej	úrovni	boli	v	roku	2020	stanovené	
tieto	úlohy:	

a) poskytovať	metodickú	podporu	miestnym	samosprávam	pri	koncepčnom	nastavení	práce	s	mládežou,	
založenej	na	princípoch	Európskej	Charty	práce	s	mládežou	na	lokálnej	úrovni,			

b) zvyšovať	kompetencie	aktérov	samospráv	na	účel	efektívnej	spolupráce	s	mladými	ľuďmi	a	ďalšími	
aktérmi,		

c) participovať	 na	 zavedení	 pracovnej	 pozície	 “koordinátor	 práce	 s	 mládežou”	 (ako	 pracovníka	
samosprávy)	do	Národnej	sústavy	povolaní.		

IUVENTA	 v	roku	 2020	 zrealizovala	 akreditovaný	 vzdelávací	 program	 SAMO	 –	 Strategické	 	 plánovanie	 v	
oblasti	práce	s	mládežou	pre	samosprávy	v	dvoch	moduloch:	

1. 18.8.-19.8.2020	modul	Analýza	stavu	a	potrieb	v	oblasti	práce	s	mládežou,	20	absolventov,	
2. 10.12.-12.12.2020	Tvorba	strategického	dokumentu	a	implementácia	rozvoja	práce	s	mládežou,	16	

absolventov.	
	
V	roku	2020	na	zasadnutí	sektorovej	rady	pre	vzdelávanie,	výchovu	a	šport	bol	podaný	návrh	na	doplnenie	
štandardu	zamestnania	a	zaradenie	Koordinátora	práce	s	mládežou	do	NŠZ	aj	s	odôvodnením.	Tento	návrh	
bol	 schválený	 členmi	 sektorovej	 rady	 začiatkom	 februára	 na	 jej	 zasadnutí.	 V	 súčasnosti	 je	 schválené	
vytvorenie	 takejto	 pracovnej	 pozície	 a	 jej	 zaradenie	 do	 sústavy.	IUVENTA	 aj	 naďalej	 prostredníctvom	
zamestnankyne	Odboru	podpory	práce	s	mládežou	bude	participovať	na	tvorbe	a	zavedení	NŠZ	Koordinátor	
práce	s	mládežou.		
	

3.4.5. Aktivity	v	rámci	spolupráce	s	aktérmi	mládežníckej	politiky	a	práce	s	mládežou	na	národnej,	
regionálnej	a	miestnej	úrovni	
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S	 cieľom	 spolupracovať	 s	 aktérmi	mládežníckej	 politiky	 a	 práce	 s	mládežou	na	národnej,	 regionálnej	 a	
miestnej	úrovni	boli	stanovené	tieto	úlohy:	

a) vytvárať	podmienky	pre	medzisektorovú	spoluprácu	súvisiacu	s	implementáciou	aktuálnej	Stratégie	
SR	pre	mládež,		

b) participovať	na	tvorbe	novej	Stratégie	SR	pre	mládež,		
c) poskytovať	organizačnú	a	logistickú	podporu	pri	stretnutiach	Medzirezortnej	pracovnej	skupiny	pre	

štátnu	politiku	v oblasti	mládeže,		
d) podporovať	 orgány	 samosprávnych	 krajov	 pri	 nastavení	 koncepčnej	 práce	 s	 mládežou	 v	 regióne,	

zavedení	pracovnej	pozície	koordinátor	práce	s	mládežou	pri	VUC,		
e) mapovať	potenciál	jednotlivých	aktérov,	nastavovať	formy	spolupráce	na	účel	lepšej	synergie,	rozvoja	

práce	s	mládežou	a	vytvárania	príležitostí	pre	mladých	ľudí,		

IUVENTA	pomáhala	Odboru	mládeže	pri	organizácii	zasadnutia	Medzirezortnej	pracovnej	skupiny	k	príprave	
návrhu	dokumentu	„Stratégia	Slovenskej	republiky	pre	mládež	na	roky	2021-2028“	dňa	27.	februára	2020.	
Vzhľadom	 na	 zmeny	 na	 úrovni	 Ministerstva	 školstva,	 vedy,	 výskumu	 a	 športu	 SR	 a	 tiež	 na	 pandémiu	
koronavírusu	 COVID-19,	 kedy	 bolo	 potrebné	 zabezpečiť	 plnenie	 aktuálnych	 úloh,	 bola	 príprava	 novej	
Stratégie	presunutá	na	rok	2021.	

3.4.6. Aktivity	v	rámci	uznávania	prínosu	neformálneho	vzdelávania	v	práci	s	mládežou	

S	cieľom	podporiť	uznávanie	významu	neformálneho	vzdelávania	v	práci	s	mládežou	boli	stanovené	tieto	
úlohy:	

a) mapovať	dopad	a	zviditeľňovať	prínos	neformálneho	vzdelávania	v práci	s	mládežou,			
b) zisťovať	očakávania	od	zástupcov	zamestnávateľov	v	oblasti	kompetencií	mladých	ľudí	pri	vstupe	na	

trh	práce,			
c) iniciovať	 partnerstvá	 s	 jednotlivými	 aktérmi	 v	 oblasti	 práce	 s mládežou	 na	 účel		 posilňovania	

spoločenského	a	formálneho	uznania	neformálneho	vzdelávania	v práci	s mládežou.	

Na	základe	vyhodnotenia	dotazníkov	zameraných	na	zisťovanie	požiadaviek	a	potrieb	účastníkov	vzdelávaní	
organizovaných	 IUVENTOU	možno	 konštatovať,	že	 účastníci	 boli	 spokojní	 s	 ponukou	 vzdelávania	 v	 roku	
2020.		
Medzi	 silné	 stránky	 vzdelávaní	 účastníci	 uviedli	 napríklad	 praktické	 ukážky	 aktivít,	 odbornosť	 lektorov	 a	
možnosť	 sieťovania	či	 konzultovania	 s	 lektormi.	Medzi	 slabé	 stránky	 uviedli	 účastníci	 najmä	 vo	 vzťahu	 k	
dištančnej	forme	vzdelávaní	nemožnosť	osobného	kontaktu,	či	časovú	dotáciu	aktivít.		
		
Medzi	témy	a	oblasti,	v	ktorých	by	sa	chceli	vzdelávať	zaradili:			

• Vedenie	tímu		
• Outdoor	aktivity			
• Získavanie	sponzorov	a	fundraising		
• Projektový	manažment			
• Marketing	pre	mládežnícke	organizácie		
• Budovanie	komunít		
• Práca	s	dobrovoľníkmi	a	ich	motivácia		
• Kritické	myslenie		
• Time	management		
• Podpora	medziľudských	vzťahov	v	online	prostredí		
• Neformálne	aktivity	vo	formálnom	vzdelávaní		
• Aktívne	občianstvo		
• Využitie	online	nástrojov	v	práci	s	mládežou			
• Rozvoj	digitálnych	zručností	a	iné.			
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V	roku	 2020	 IUVENTA	 podpísala	 Memorandum	 o	spolupráci	 s	nasledujúcimi	 aktérmi	 v	oblasti	 práce	
s	mládežou:	
	

1. Centrum	pre	podporu	neformálneho	vzdelávania	(CeNef)	
2. JA	Slovensko	
3. OZ	Preventista	
4. OZ	Outdoor	Institute	
5. Rozbehni	sa!	
6. I	AMbitious	
7. Fakulta	sociálnych	vied	Univerzity	Cyrila	a	Metoda	v	Trnave	
8. Žilinský	samosprávny	kraj		
	
3.4.7. Aktivity	v	rámci	zviditeľňovania	práce	s	mládežou	

S	cieľom	zviditeľňovať	prácu	s	mládežou	boli	stanovené	nasledujúce	úlohy:	

a) pravidelne	zverejňovať	základné	štatistické	údaje	o	výstupoch	a	výsledkoch	projektov	podporených	v	
rámci	dotačnej	schémy	„Programy	pre	mládež	na	roky	2014	–	2020“,		

b) pravidelne	 zviditeľňovať	 výstupy	 a	 výsledky	 činnosti	 IUVENTY	 a	 informácie	 z	 oblasti	mládežníckej	
politiky	 a	 práce	 s	 mládežou	 prostredníctvom	 informačných	 podujatí,	 propagačných	 materiálov,	
portálu	 IUVENTY,	 ako	 aj	 iných	 portálov,	 ktoré	 sú	  zdrojom	 informácií	 pre	 mládež,	 pracovníkov	 s	
mládežou	aj	širokú	verejnosť.		

Informácie	o	vzdelávaniach	a	ďalších	podujatiach	IUVENTY	boli	v	roku	2020	osobitne	graficky	spracúvané	a	
zverejňované	formou	príspevkov	a	článkov	na	webových	portáloch	IUVENTY	a	tretích	strán	a	na	sociálnych	
sieťach	 (Instagram,	 Facebook,	webové	 sídla	Iuventy,	 Facebookové	 skupiny	 spravované	 zamestnancami	
IUVENTY	a	tretími	stranami	(napr.	Podpora	práce	s	deťmi	a	mládežou	v	BB	kraji	-	cca	495	osôb,	ktoré	v	BB	
kraji	pôsobia	ako	aktéri	práce	s	mládežou,	Podpora	práce	s	mládežou	v	SR	-	cca	370	osôb	atď.),	Flickr,	kde	
bolo	v	roku	2020	zverejnených	170	príspevkov.		
	
V	roku	2020	sa	distribúcia	informácií	uskutočnila	aj	prostredníctvom	desiatich	newsletterov	zaslaných	na	
spolu	7000	e-mailových	adries.	Cieľovou	skupinou	sú	účastníci	podujatí	a	vzdelávaní,	prijímatelia	dotácií,	
účastníci	 programov	 Erasmus+,	 zástupcovia	 štátnej	 správy,	 samosprávy	 a	 občianskych	 združení	 a	iné	
zainteresované	osoby	a	subjekty.		
	
Boli	publikované	nasledujúce	články:	

• Ako	 zlepšiť	 život	 mladých	 ľudí	 na	 vidieku	 –	 hľadáme	 celoeurópske	 riešenie	-	 o	 pripravovaných	
aktivitách	a	výstupoch	 projektu	 COST	„Rural	NEET	Youth	Network:	
Modeling	the	risk	underlying	rural	NEETs	social	exclusion“),	dostupné	
na:		iuventa.sk;	minedu.sk;		epale.ec.europa.eu	a	v	časopise	NÁŠ	VIDIEK.		

• Chceš	 lepšie	 porozumieť	 svetu?	 Vzdelávaj	 sa	 neformálne	 s	Iuventou.	 Dostupné	 na:	
https://www.studentix.sk/		

	
V	roku	2020	IUVENTA	pripravila	4	druhy	letákov:	

1. Leták	propagujúci	vzdelávania	IUVENTY	
2. Leták	o	mládežníckej	politike	
3. Leták	o	využití	Storytellingu	v	práci	s	mládežou		
4. Leták	o	Olympiádach	

	
V	 spolupráci	 s	EDU	TV	MŠVVaŠ	SR	natočené	video	 s	organizáciou	podporenou	prostredníctvom	dotačnej	
schémy	 PPM	 2014-2020	 -	Bratislavské	 dobrovoľnícke	 centrum.	 Ďalšie	 termíny	 museli	 byť	 z	
dôvodu	pandemických	opatrení	zrušené	(Mládež	ulice,	INEX	Slovakia).	
	
V	spolupráci	s	EDUTV	MŠVVaŠ	SR:	boli	natočené	3	ďalšie	videá:	
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1. video	o	novej	pozícii	mládežníckej	delegátky	SR	pri	WHO		
2. video	o	zapojení	sa	do	týždňa	dobrovoľníctva	zamestnancov	IUV		
3. video	o	programe	a	o	mládežníckej	delegátke	SR	pri	OSN		

		
Taktiež	bol	vytvorený	video-pozdrav	mládežníckych	delegátov	SR	pri	OSN	pri	príležitosti	medzinárodného	
dňa	mládeže	2020.		
		
Na	Festivale	príležitostí	 -	Profesia	days	Bratislava	 v	dňoch	4.-5.	marca	2020	v	Inchebe	bola	predstavená	
ponuka	aktivít	 IUVENTY	vrátane	ponuky	neformálneho	vzdelávania	 -	 akreditovaných	a	neakreditovaných	
školení	 a	 workshopov.	 Na	 podujatí	Job	expo	Čadca	 -	 4.2.2020	 –	 bola	 predstavená	 ponuka	 vzdelávacích	
aktivít	Iuventy.		Na	online	podujatí	Okrúhly	stôl	Využitie	miestnej	kultúry	v	práci	s	mládežou	v	termíne	8.	
decembra	 2020	 boli	 prezentované	 aj	 projekty	 mladých	 ľudí	 realizované	 v	 AVP	 Projekt	 je	 zmena,	 či	
príklady	tematických	mládežníckych	výmen	so	zameraním	na	udržiavanie	a	propagáciu	miestnej	kultúry	ako	
európskeho	kultúrneho	dedičstva.		
	
Zamestnanci	IUVENTY	prezentovali	činnosť	organizácie	priebežne	na	organizovaných	podujatiach.	

	
3.5. ROZVOJ	MEDZINÁRODNEJ	SPOLUPRÁCE	V	OBLASTI	MLÁDEŽE		

S	cieľom	rozvíjať	medzinárodnú	spoluprácu	v	oblasti	práce	s	mládežou	boli	stanovené	tieto	úlohy:	

a) zabezpečovať	účasť	na	medzinárodných	konferenciách,		
b) zabezpečovať	 realizáciu	 aktivít	 zameraných	 na	 rozvoj	 bilaterálnych	 vzťahov	 a	 multilaterálnych	

vzťahov	a	výmenu	skúseností	vyplývajúcich	z	medzinárodných	zmluvných	dokumentov,		
c) plniť	úlohu	národného	korešpondenta	pre	YouthWiki	a	spolupracovať	na	vypracovaní	podkladov	pre	

znalostné	centrum	pre	mládežnícku	politiku	(EKCYP),		
d) zabezpečovať	vzdelávanie	mladých	ľudí	o	systéme	fungovania	 inštitúcií	Európskej	únie,	o	koncepte	

spoločnej	Európy	v	rámci	programu	Modelový	Európsky	parlament,		
e) zdieľať	 informácie	 o	 podujatiach	 a	 príležitostiach	 pre	 mladých	 ľudí	 a	 pracovníkov	 s	 mládežou	

(ERYICA).		

Nominant	 IUVENTY	 sa	 v	termíne	 	 16.-	 18.02.2020	 zúčastnil	 vo	 Viedni	zasadnutia	 pracovnej	 skupiny	 pre	
mládež	 Európskej	 hospodárskej	 komisie	 (EHK)	 OSN	pre	 vzdelávanie	 o	 udržateľnom	 rozvoji.	
Cieľom	prvého	stretnutia	 ad	 hoc	 pracovnej	 skupiny	 pre	mládež	 bola	 tvorba	 novej	 Stratégie	 EHK	OSN	 pre	
vzdelávanie	o	udržateľnom	rozvoji.	Detailná	správa	z	podujatia:	Mladí	ľudia	v	centre	pozornosti	vzdelávania	
o	udržateľnom	rozvoji.		
	
Zástupcovia	 IUVENTA	 sa	 aktívne	 zúčastnili	 medzinárodných	 konferencií	 v	rámci	 projektu	 COST	 CA	 18213	
„Rural	 NEET	 Youth	 Network:	 Modeling	the	risk	underlying	rural	NEETs	social	exclusion“,	 zameraných	 na	
zmapovanie	 rizík,	 ktoré	 spôsobujú	 sociálne	 vylúčenie	 mladých	 ľudí	 z	 vidieckych	 oblastí	 (január,	 Malaga;	
marec,	Brusel).	
	
Od	7.12.-10.12.2020	sa	zástupcovia	IUVENTA	zúčastňovali	tretej	European	Youth	Work	Convention	v	rámci	
národnej	delegácie	za	Slovensko.		
	
V	roku	 2020	 sa	 uskutočnilo	 online	 medzinárodné	 jesenné	zasadnutie	 MEP	 EUROPE	v	 spolupráci	 so	
Švédskom,	a	to	konkrétne	v	dňoch	12.	–	15.11.	2020.	Súčasťou	bola	aj	slovenská	delegácia	zložená	z	delegátov	
a	CP	(Committee	Presidents).	Výstupom	sú	konkrétne	rezolúcie	za	jednotlivé	Výbory	na	aktuálne	európske	
témy/dianie	 v	 globálnom	 rozmere,	 v	 ktorých	 boli	 slovenskí	 delegáti	 zahrnutí.	 Takisto	 sú	 k	 dispozícii	 aj	
vyhodnotenia	jednotlivých	delegátov	a	následne	nominácie	na	ďalšie	medzinárodné	zasadnutia.				
	
Odbor	podpory	práce	s	mládežou	pripomienkoval	návrh	Uznesenia	Rady	a	zástupcov	vlád	členských	štátov	o	
výsledkoch	7.	cyklu	Európskeho	dialógu	s	mládežou.		
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IUVENTA	sa	v	roku	2020	stala	národným	korešpondentom	pre	portál	Youth	Wiki.			
	
Aktivity	siete	ERYICA	sú	prezentované	prostredníctvom	sociálnych	médií	Eurodesku	(web,	instagram,	FB)	a	
IUVENTY	 (web,	 instagram,	 FB).	Regionálny	 koordinátor	 za	 Košický	 kraj	 a	regionálna	 koordinátorka	 za	
Banskobystrický	 kraj	 sa	 zúčastnili	 medzinárodného	 webináru	 organizovaného	 ERYICOU	 na	 predstavenie	
príručky	Green	Youth	Work.	Výstupom	bude	prevzatie	a	preklad	príručky	do	slovenského	jazyka	v	roku	2021	
a	následne	aktivity	s	mládežou	a	s	pracovníkmi	s	mládežou	za	využitia	príručky.	
	
3.6. ZVYŠOVANIE	KVALITY	PRÁCE	S MLÁDEŽOU	PROSTREDNÍCTVOM	NEFORMÁLNEHO	VZDELÁVANIA	A	

ZABEZPEČENIE	UDRŽATEĽNOSTI	REALIZOVANÝCH	NP	KOMPRAX	A NP	PRAKTIK	
	
S	cieľom	 zabezpečovať	 udržateľnosť	 realizovaných	 národných	 projektov	 NP	 KomPrax	 a	NP	 Praktik	 boli	
stanovené	tieto	úlohy:	
	

a) realizovať	vzdelávacie	programy	s	využitím	inovatívnych	prístupov	v	oblasti	práce	s	mládežou	určené	
pre	 mladých	 vedúcich,	 mládežníckych	 vedúcich,	 pracovníkov	 s	 mládežou,	 lektorov	 neformálneho	
vzdelávania	a	zamestnancov	IUVENTY	na	účel	zvyšovania	ich	kompetencií	a	zároveň	im	poskytovať	
metodickú	podporu,		

b) diskutovať	s	vybranými	vysokými	školami	o	profesijnej	príprave	pracovníkov	s	mládežou	(pri	nastavení	
cieľových	kompetencií),		

c) zabezpečovať	plnenie	a	sledovanie	dopadových	ukazovateľov	oboch	národných	projektov:	KomPrax	–	
kompetencie	pre	prax	a	PRAKTIK	–	praktické	zručnosti	cez	neformálne	vzdelávanie	v	práci	s mládežou	
(podporených	z	Európskeho	sociálneho	fondu,	OP	Vzdelávanie,	realizovaných	v	rokoch	2011	-	2015).		

	
V	roku	2020	zabezpečil	Odbor	podpory	práce	s	mládežou	30	akreditovaných	vzdelávacích	programov,	do	
ktorých	sa	zapojilo	361	účastníkov.	Počet	úspešných	absolventov	je	348.	Najvyšší	záujem	bol	o	vzdelávania	
zamerané	na	projektové	riadenie	a	plánovanie,	ako	aj	na	digitálnu	prácu	s	mládežou.	Reakcia	na	pandemickú	
situáciu	a	prechod	do	dištančnej	formy	vzdelávania	spočíval	v	úprave	metodických	materiálov	vzdelávacích	
programov	a	ich	prispôsobenie	pre	online	priestor.	V	období	od	apríla	do	decembra	2020	sa		tak	podarilo	v	
dištančnej	forme	zrealizovať	tieto	akreditované	vzdelávacie	programy:		

• Outdoor	aktivity	a	ich	využitie	v	práci	s	mládežou,		
• ON/OFF,		
• Strategické	plánovanie	a	procesné	riadenie	pre	mimovládne	organizácie,		
• Projektový	manažment	v	práci	s	mládežou	I.	a	II.	Modul,		
• Projekt	je	zmena,		
• Globálne	vzdelávanie,		
• Podpora	kariérneho	poradenstva	mládeže,		
• SAMO	-	Tvorba	strategického	dokumentu	a	implementácia	rozvoja	práce	s	mládežou.		

	
Po	ukončení	realizácie	aktivít	NP	KomPrax	IUVENTA	i	naďalej	spolupracuje	s	organizáciami,	ktoré	sa	aktívne	
zapájali	do	projektu	a	podieľali	sa	na	realizácií	nadstavbových	vzdelávaní	NP	KomPrax.	Aj	v	roku	2020	boli	
spolupracujúce	organizácie	oslovené	s	cieľom	úpravy/inovovania	vzdelávacích	programov	vychádzajúcich	z	
NP	KomPrax	a	 opätovnej	 akreditácií	 pod	 značkou	 organizácií.	 Zo	 4	 novovytvorených/inovovaných	
vzdelávacích	programov	boli	v	roku	2020	tri	vzdelávacie	programy	akreditované		inou	organizáciou,	ako	je	
IUVENTA,	a	to	konkrétne	organizáciami:	eRko,	Protect	work	a	Bratislavské	dobrovoľnícke	centrum.		
	
Zároveň	 IUVENTA	realizovala	akreditované	vzdelávacie	programy	nadväzujúce	na	NP	KomPrax	a	celkovo	v	
roku	 2020	 prešlo	 týmito	 programami	 450	 pracovníkov	 s	 mládežou.	 Prostredníctvom	 účasti	 na	 týchto	
vzdelávacích	 aktivitách	 (novovytvorených	 alebo	 inovovaných	 vzdelávacích	 programoch)	 si	 rozvíjali	 svoje	
kompetencie	v	špecializovaných	činnostiach	v	oblasti	práce	s	mládežou,	čím	prispievajú	k	budovaniu	kapacít	
organizácií,	ktoré	zastupujú	a	zároveň	využívajú	výsledky	projektu	NP	KomPrax.		
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Tak	ako	v	predchádzajúcich	rokoch,	aj	v	roku	2020	IUVENTA	realizovala	aktivity	zamerané	na	zabezpečenie	
udržateľnosti	 NP	 Praktik.	 V	 priebehu	 roka	 boli	 propagované		 vzdelávacie	videometodiky,	 pravidelne	
prostredníctvom	newslettra	v	mesiacoch	(04/2020	Štýly	učenia,		05/2020	Metódy	a	techniky	v	neformálnom	
vzdelávaní,	06/2020		Kompetencie	a	vzdelávacie	ciele).	Celkové	vzhliadnutia	stránky	www.projektpraktik.sk	
dosiahli	 v	 sledovanom	 období	 od	 1.4-2020	 –	 26.2.2021	 hodnotu	 2	 363	 vzhliadnutí.	 Zároveň	 v	 rámci	
zabezpečenia	napĺňania	dopadových	ukazovateľov	tvorby	inovovaných	vzdelávacích	programov	využívaných	
po	ukončení	realizácie	projektu	bola	oslovená	organizácia	Sosna	k	adoptovaniu	metodiky	Práca	s	drobným	
materiálom.	Na	rok	2021	sú	naplánované	v	spolupráci	s	organizáciou	pilotné	overovacie	webináre	záujmu	o	
túto	tému.		
	
3.7. ZABEZPEČENIE	PROGRAMU	ŠKOLA	BEZ	NENÁVISTI		

	
Škola	 bez	 nenávisti	 (ŠBN)	 je	 program	pre	 základné	 a	stredné	 školy	 zameraný	na	prevenciu	nenávistných	
prejavov	v	školskom	prostredí	a	na	rozvoj	kultúry	tolerancie	prostredníctvom	neformálneho	vzdelávania.	
	
V	roku	2020	bolo	do	programu	zapojených	23	škôl	z	celého	Slovenska.	Školy	za	pomoci	tímu	ŠBN		(zloženého	
z	odborníkov	z	oblasti	psychológie,	pedagogiky,	práva,	neformálneho	vzdelávania	a	voľného	času)	pripravili	
plán	aktivít.	Tím	ŠBN	realizoval	na	začiatku	roka	23	pracovných	návštev	na	jednotlivých	školách.	Výsledkom	
boli	vypracované	Akčné	plány	škôl.	Predstavenie	Akčný	plánov	škôl	prebiehalo	od	31.	januára	2020	do	28.	
februára	 2020.	 Návštevy	 absolvovalo	 20	 z	 23	 škôl.	Školy	 navštívila	 koordinátorka	 programu	 a	regionálni	
koordinátori	IUVENTY	za	jednotlivé	kraje.	
	
S	cieľom	podporiť	školy	pri	realizácii	aktivít	boli	pripravené	tieto	tematické	workshopy:	

• Pohodová	trieda	–	workshop	pre	učiteľov	(10.3.2020,	ZŠ	Benková	Nitra,	27	účastníkov).		
• Rovesnícky	prístup	 -	workshop	pre	žiakov	 (9.	a	10.3.2020,	GJAR	Prešov	a	GYM	Šrobárová,	Košice,	

spolu	37	účastníkov).		
• Digitálny	detox	a	ako	sa	vyhnúť	informačnej	zahltenosti	nielen	v	období	pandémie	(2-fázový,	26.5.	a	

28.5.2020,	spolu	18	účastníkov).		
	

Členovia	 expertného	 tímu	 ŠBN	 od	mája	 do	 jún	 2020	 poskytovali	 zapojeným	 konzultácie	 telefonicky	 a	e-
mailom.		
	
V	auguste	2020	bol	realizovaný	workshop	pre	Základnú	školu	Kláry	Jarunkovej	v	Podbrezovej	v	rámci	letnej	
školy.	 Bol	 na	 tému	 “Outdoor	aktivity	 v	 kontexte	 tém	 ŠBN”.	 Zároveň	 bola	 pre	 Základnú	 školu	 J.	 Horáka	 z	
Banskej	 Štiavnice	 realizovaná	 16.	 septembra	 2020	teambuildingová	aktivita,	 ktorej	 sa	 zúčastnila	 8.	
trieda.	Táto	aktivita	bola	prvou	z	cien	v	rámci	súťaže	„Komu	som	pomohol	počas	koronakrízy“.	Ďalší	dvaja	
výhercovia	vyhrali	spoločenské	hry	pre	celú	triedu.		
	
V	novembri	 2020	 jedna	 z	členov	 tímu	 ŠBN	 zrealizovala	webinár	Ako	 vyučovať	 online	 zážitkovo	 pre	
pedagogických	a	odborných	zamestnancov	ZŠ	J.	A.	Komenského	v	Bratislave.		

	
3.8. PODPORNÉ	MIMOŠKOLSKÉ	AKTIVITY	 PRE	 MLADÝCH	 ĽUDÍ	 A	 MLÁDEŽNÍCKE	 ORGANIZÁCIE	 V	

SÚVISLOSTI	S PANDÉMIOU	KORONAVÍRUSU	COVID-19		

Odbor	podpory	práce	s	mládežou	zároveň	zabezpečil	75	podporných	a	mimoškolských	aktivít	pre	mladých	
ľudí	 a	mládežnícke	 organizácie	 v	 súvislosti	 s pandémiou	 koronavírusu	 COVID-19,	 najmä	 v	 období,	 kedy	
práca	s	mládežou	bola	výrazne	ovplyvnená	protiepidemiologickými	opatreniami.	

Pracovníci	 odboru	 a	 regionálni	 koordinátori	 každý	 pracovný	 deň	 od	 27.	 októbra	 do	 22.	 decembra	
zabezpečovali	webináre	a	online	workshopy	v	spolupráci	s	externými	odborníkmi	a	pracovníkmi	detských	a	
mládežníckych	 organizácií.	 Témy	 aktivít	 boli	 rôzne,	 od	 zdravého	 životného	 štýlu	 a	 kultúry,	 po	 prevenciu	
sociálno-patologických	javov	a	pedagogickú	komunikáciu.	Mnohé	z	nich	sú	stále	dostupné	vo	video	archíve	
na	Facebookovej	stránke	Iuventy.	Podobné	aktivity	budú	zabezpečené	aj	v	ďalšom	období.		
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Výborný	ohlas	zaznamenalo	napr.	podujatie	Iuvenťácky	týždeň	s	Google	Certified	Trainers,	ktorý	prebiehal	
od	9.	do	12.	novembra	2020.	Celkovo	sa	ho	zúčastnilo	160	účastníkov.	Webinár	Spoločenské	hry	a	ich	využitie	
v	práci	s	deťmi	a	mládežou	si	pozrelo	4.800	záujemcov.	Zoznam	zrealizovaných	webinárov	je	dostupný	na	
webovej	stránke	IUVENTY.	

	

4. ZABEZPEČENIE	PROGRAMU	EÚ	ERASMUS+	PRE	OBLASŤ	MLÁDEŽE	A	ŠPORTU	A	EURÓPSKEHO	ZBORU	
SOLIDARITY	

IUVENTA	je	Národnou	agentúrou	programu	EÚ	Erasmus+		pre	oblasť	mládeže	a	športu,	ktorá	od	roku	2018	
administruje	a	implementuje	aj	program	EÚ	Európsky	zbor	solidarity.		

Program	EÚ	Erasmus+	sa	v	oblasti	mládeže	usiluje	presadiť	tieto	konkrétne	ciele:	

• zlepšiť	 úroveň	 kľúčových	 kompetencií	 a	 zručností	 mladých	 ľudí	 vrátane	 mladých	 ľudí	 s	
nedostatkom	 príležitostí	 a	 podporiť	 ich	 účasť	 na	 demokratickom	 živote	 v	 Európe,	 aktívne	
občianstvo,	 medzikultúrny	 dialóg,	 sociálne	 začlenenie	 a	 solidaritu,	 najmä	 prostredníctvom	
silnejšieho	prepojenia	medzi	oblasťou	mládeže	a	trhom	práce,	

• podporiť	zlepšovanie	kvality	v	práci	s	mládežou,	najmä	prostredníctvom	posilnenej	spolupráce	
medzi	organizáciami	v	oblasti	mládeže	alebo	inými	zúčastnenými	stranami,	

• dopĺňať	reformy	politík	na	miestnej,	regionálnej	a	vnútroštátnej	úrovni	a	podporovať	rozvoj	
znalostnej	 politiky	 a	 politiky	 založenej	 na	 dôkazoch	 v	 oblasti	 mládeže,	 ako	 aj	 uznávanie	
neformálneho	vzdelávania	a	informálneho	učenia	sa,	najmä	posilnenou	spoluprácou	v	oblasti	
politík,	 lepším	 využívaním	 nástrojov	 EÚ	 na	 transparentnosť	 a	 uznávanie	 kvalifikácií	 a	
rozširovaním	osvedčených	postupov,	

• zlepšiť	 medzinárodný	 rozmer	 aktivít	 v	 oblasti	 mládeže	 a	 úlohy	 pracovníkov	 s	 mládežou	 a	
mládežníckych	organizácií	ako	podporných	štruktúr	pre	mladých	ľudí,	najmä	presadzovaním	
mobility	a	 spolupráce	medzi	 zúčastnenými	 stranami,	 ako	aj	 cieleným	budovaním	kapacít	 	 v	
partnerských	krajinách.	
	

ŠTRUKTÚRA	PROGRAMU	ERASMUS+	PRE	OBLASŤ	MLÁDEŽE	A	ŠPORTU	
	

Kľúčová	akcia	1	(ďalej	KA1)	–	Mládežnícke	výmeny	-	projekty	zamerané	na	vzdelávaciu	mobilitu	
mladých	ľudí.	Mladí	ľudia	majú	možnosť	zapojiť	sa	do	mládežníckych	výmen.	Mobilita	pracovníkov	
s	mládežou	otvára	možnosti	profesionálneho	rozvoja	a	budovania	partnerstiev		v		oblasti		práce		s		
mládežou	prostredníctvom	školení,	seminárov,	pracovných	stáží	a	podobne.	

	

Kľúčová	 akcia	 2	 (ďalej	 KA2)	 –	Strategické	 partnerstvá	 v	 oblasti	mládeže	 -	 projekty	 podporujú	
spoluprácu	 v	 oblasti	 inovácií	 a	 výmenu	 osvedčených	 postupov,	 ktoré	 prinášajú	 inovatívne	
postupy	 a	 riešenia	 v	 oblasti	 mládeže	 v	 rámci	 medzisektorovej	 spolupráce	 (štátny,	 verejný	 a	
súkromný	 sektor).	 Kľúčová	 akcia	 2	 umožňuje	 uskutočňovať	 aj	 projekty	 Nadnárodných	
mládežníckych	iniciatív.	
	

Kľúčová	akcia	3	(ďalej	KA3)	–	Podpora	reformy	politiky	–aktívne	podporuje	participáciu	mladých	
ľudí	 na	 verejnom	 živote	 prostredníctvom	 štruktúrovaného	 dialógu:	 stretnutia	 mladých	 ľudí	 so	
zástupcami	 rozhodujúcich	subjektov	 v	oblasti	mládeže	podporuje	dialóg	medzi	mladými	ľuďmi	a	
tvorcami	politík	v	oblasti	mládeže	a	aktivity	zamerané	na	témy	štruktúrovaného	dialógu.	
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Šport	 –	 na	 európskej	 úrovni	 sú	 pre	 oblasť	 športu	 určené	 akcie	 Spolupracujúce	 partnerstvá	 a	
Neziskové	 európske	 športové	 podujatia.	 Projekty	 sa	 podávajú	 na	 centralizovanej	 úrovni	 do	
Výkonnej	agentúry	pre	vzdelávanie,	audiovizuálnu	oblasť	a	kultúru	v	Bruseli.	
	

Program	EÚ	Európsky	zbor	solidarity	sa	usiluje	presadiť	tieto	konkrétne	ciele:	
	

• s	podporou	účastníckych	organizácií	poskytnúť	mladým	ľuďom	ľahko	dostupné	príležitosti	na	
zapojenie	sa	do	činností	v	oblasti	solidarity	s	cieľom	vykonávať	pozitívne	spoločenské	zmeny	a	
súčasne	 zlepšovať	 ich	 zručnosti	 a	 schopnosti	 v	 záujme	 ich	 osobného,	 vzdelávacieho,	
sociálneho,	 občianskeho,	 kultúrneho	 a	 profesijného	 rozvoja,	 ako	 aj	 uľahčovať	 ich	 aktívne	
občianstvo,	zamestnateľnosť	a	prechod	na	trh	práce,	a	to	aj	formou	podpory	mobility	mladých	
dobrovoľníkov,	stážistov	a	pracovníkov,	

• zabezpečiť,	aby	činnosti	v	oblasti	solidarity,	ktoré	sa	ponúkajú	účastníkom	Európskeho	zboru	
solidarity,	mali	vysokú	kvalitu,	boli	náležité	uznávané	a	v	súlade	so	zásadami	Európskeho	zboru	
solidarity,	

• zabezpečiť,	 aby	 sa	 vyvinulo	 osobitné	 úsilie	 na	 podporu	 sociálneho	 začlenenia	 a	 rovnosti	
príležitostí,	zvlášť	pokiaľ	ide	o	účasť	mladých	ľudí	s	nedostatkom	príležitostí,	prostredníctvom	
viacerých	 osobitných	 opatrení,	 napríklad	 vhodných	 formátov	 činností	 v	 oblasti	 solidarity	 a	
personalizovanej	podpory,	

• prispievať	k	európskej	spolupráci,	ktorá	sa	týka	mladých	ľudí,	a	zvyšovať	informovanosť	o	jej	
pozitívnom	vplyve.	
	

ŠTRUKTÚRA	PROGRAMU	EURÓPSKEHY	ZBOR	SOLIDARITY	

	
Dobrovoľnícke	projekty	-	Dobrovoľnícke	projekty	poskytujú	dobrovoľnícke	príležitosti	pre	mladých	
ľudí.	 Mali	 by	 reagovať	 na	 dôležité	 spoločenské	 potreby,	 prispievať	 k	 posilňovaniu	 komunít	
a	zároveň	umožniť	dobrovoľníkom	získať	užitočné	 skúsenosti,	 zručnosti	 a	 kompetencie	pre	 svoj	
osobný,	 vzdelávací,	 sociálny,	 občiansky	 a	 profesionálny	 rozvoj,	 a	 tým	 zlepšovať	 ich	
zamestnateľnosť.	
	
Stáže	 a	 pracovné	 miesta	 -	 stáže	 a	 pracovné	 miesta	 poskytujú	 mladým	 ľuďom	 príležitosti	 na	
pracovnú	prax	alebo	zamestnanie	a	majú	im	pomáhať	zvyšovať	ich	zručnosti	a	skúsenosti,	a	tým	
uľahčovať	ich	zamestnateľnosť	a	prechod	do	zamestnania	trhu	práce.	
	
Projekty	v	oblasti	solidarity	-		sú	iniciatívne	aktivity	samotných	mladých	ľudí.	Projekt	by	mal	mať	
jasne	 určenú	 tému,	 ktorú	 chcú	 účastníci	 skupiny	 riešiť.	 Dôležitým	 aspektom	 projektu	 v	 oblasti	
solidarity	 je	neformálne	 vzdelávanie,	 prostredníctvom	ktorého	môžu	mladí	 ľudia	 zlepšovať	 svoj	
osobný,	vzdelávací,	sociálny	a	občiansky	rozvoj..	
	

Činnosť	Národnej	agentúry	programu	Erasmus+	pre	oblasť	mládeže	a	športu	v	Slovenskej	republike	
v	roku	2020	

	

• Administrácia	 grantových	 programov	 EÚ	 Erasmus+	 a	 Európsky	 zbor	 solidarity:	 výber	 a	
evidencia	 žiadostí	 	 	 o	 finančný	 	 	 príspevok	 	 	 	 v	 troch	 	 	 	 predkladacích	 	 	 	 termínoch,				
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zabezpečenie				konzultácií	k	žiadostiam,	zabezpečenie	odborných	posudkov	k	projektom	a	
zabezpečenie	 výberového	 procesu,	 sledovanie	 realizácie	 projektov	 až	 po	 vyhodnotenie	
záverečných	 správ	 podporených	 projektov,	 reportovanie	 správ	 pre	 Európsku	 komisiu	 o	
stave	čerpania	finančných	prostriedkov,	spravovanie	online	nástrojov	Európskej	komisie;	

• Informačné	 aktivity	 	 pre	 	 mládež	 	 a	 odbornú	 	 verejnosť	 	 v	 spolupráci	 	 s	 partnerskými		
organizáciami		a	inštitúciami	na	regionálnej	aj	národnej	úrovni	zamerané		na	propagáciu	
programov		EÚ	Erasmus+	a	Európsky	zbor	solidarity	

• Vzdelávacie	aktivity	na		medzinárodnej		úrovni		zamerané		na		podporu		zvýšenia		kvality		
projektov	v	programoch	Erasmus+	a	Európsky	zbor	solidarity	

• Zabezpečenie	informačnej	siete	Eurodesk	Slovensko	ako	informačného	servisu	na	národnej	
a	 regionálnej	 úrovni	 pre	 organizácie,	 ktoré	 pracujú	 s	mládežou	 v	 oblasti	 neformálneho	
vzdelávania	

• Informačné	 a	 konzultačné	 aktivity	 zamerané	 na	 propagáciu	 centralizovaných	 aktivít	 v	
oblasti	športu.	

• Vydávanie	publikácií	na	témy	súvisiace	s	prioritami	programu	
	
Synergie	a	medzisektorová	spolupráca	
	
Spolupráca	 so	 Zastúpením	 Európskej	 Komisie	 na	 (ZEK)	 na	 Slovensku	 a	 Informačnou	 Kanceláriou	
Európskeho	Parlamentu.	V	roku	2020	ZEK	na	Slovensku	organizovalo	niekoľko	aktivít	zameraných	na	
propagáciu	Európskej	Únie	a	Európskych	politík	v	rámci	rôznych	horizontálnych	tém.	Pôvodne	mali	byť	
tieto	aktivity	organizované	v	malých	Slovenských	okresných	mestách	s	cieľom	propagácie	EÚ,	ale	kvôli	
pandémii	COVID-19	boli	implementované	online.	Program	EÚ	Erasmus+	bol	taktiež	prezentovaný	ako	
nástroj	na	mobilitu	a	nástroj	na	systematické	zmeny	cez	Kľúčovú	akciu	2.	Kvôli	rozšíreniu	pandémie	
COVID-19	boli	niektoré	aktivity	zmenené	z	prezenčnej	účasti	na	virtuálne	aktivity	v	prvom	a	druhom	
štvrťroku	 2020.	 Festivalové	 podujatia	 ako	 Majáles	 a	 Pohoda	 boli	 zrušené	 kvôli	 vyššie	 uvedeným	
dôvodom.	
	
Výskumný	Ústav	Detskej	Psychológie	a	Patopsychológie	(VÚDPaP)	
NA	v	spolupráci	s	VÚDPaP	v	druhom	štvrťroku	2020	organizovala	NET	aktivity	zamerané	na	podporu	
mladých	 ľudí	 s	 nedostatkom	 príležitostí	 a	marginalizované	 rómske	 komunity.	 Cieľová	 skupina	 bola	
zapojená	 cez	 sériu	 videí	 zameraných	 na	 rôzne	 témy	 týkajúce	 sa	 mládeže.	 Cieľom	 projektu	 bolo	
primárne	 informovať	 o	 možnostiach	 participácie	 v	 programe	 EÚ	 Erasmus+	 (v	 oblasti	 mládeže)	 a	
Európskeho	 Zboru	 Solidarity	 a	 viesť	 tieto	 skupiny	 ku	 kritickému	 mysleniu	 a	 efektívnemu	 tráveniu	
voľného	 času.	 Druhotným	 cieľom	 bola	 spolupráca	 týchto	 dvoch	 organizácií	 na	 danej	 téme	 inklúzie	
mladých	ľudí	s	nedostatkom	príležitostí.	
	
Slovenský	Zväz	Ľadového	Hokeja	(SZĽH)	
V	roku	2020	Iuventa	ako	hosťujúca	organizácia	NA	pripravila	niekoľko	aktivít	pre	reprezentantov	SZĽH	
ako	napr.	regionálnych	manažérov	rozvoja,	trénerov,	inštruktorov	a	lídrov	klubov	z	celého	Slovenska.	
Aktivity	 boli	 zamerané	 na	 projektový	 manažment	 v	 práci	 s	 mládežou	 a	 tiež	 na	 informovanie	 o	
Európskych	programoch	pre	mládež.	Tieto	aktivity	sa	uskutočnili	na	základe	podpísaného	Memoranda	
medzi	SZĽH	a	IUVENTOU.	
	
Riaditelia	 oboch	 národných	 agentúr	 na	 Slovensku	 participovali	 na	 tvorení	 nového	 programu	 (napr.	
formou	koordinovaných	komentárov	na	materiály,	použitú	terminológiu,	atď.).	
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Obe	Národné	Agentúry	podpísali	Dohodu	o	spolupráci	pre	programové	obdobie	na	roky	2021	-	2027,	
ktorá	je	platná	od	Januára	2021.	Predmetom	dohody	je	efektívna	implementácia	programu,	vzájomné	
informovanie	a	propagácia	aktivít.	
	
Komunikácia,	informovanie,	diseminácia	a	využívanie	výsledkov	programu	
	
V	 spolupráci	 s	 koordinátorom	 siete	 Eurodesk	 sa	 pokračovalo	 v	 nastavenej	 spolupráci	 so	 ZEK.	
Spolupráca	 spočívala	 hlavne	 v	 propagácii	 európskych	 informačných	 zdrojov/sietí	 propagáciou	
programu	Erasmus	+	cez	prezentáciu	osvedčených	postupov.	
	
V	 júni	 ZEK	 usporiadal	 virtuálnu	 európsku	 roadshow	 s	 názvom	 „Doma	 v	 EÚ“.	 Euro	 -	 roadshow	 sa	
uskutočnila	virtuálne	so	zástupcami	mesta	Revúca	a	Gelnica.	Diskusií	na	rôzne	témy	sa	zúčastnili	aj	
zástupcovia	 vlády	 SR	 (Ministerstvo	 zahraničných	 vecí	 a	 Ministerstvo	 pôdohospodárstva	 a	 rozvoja	
vidieka).	Diskusia	sa	zamerala	aj	na	vplyv	pandémie	COVID-19,	ako	aj	na	implementáciu	programu	EÚ	
Erasmus	+.	Panelu	sa	zúčastnili	zástupcovia	oboch	národných	agentúr	na	Slovensku.	
	
V	roku	2020	sa	taktiež	pokračovalo	v	spolupráci	so	sekciou	športu	Ministerstva	školstva,	vedy,	výskumu	
a	športu	Slovenskej	republiky	a	jej	priamo	riadenými	organizáciami	(napr.	Národné	športové	centrum).	
NA	sa	zúčastňovala,	podporovala	a	informovala	o	rôznych	športových	udalostiach	a	výzvach	týkajúcich	
sa	programu	Erasmus	+	prostredníctvom	Profesia	days	a	na	sociálnych	sieťach.	
	
Pracovalo	sa	na	propagácii	práci	s	mládežou	najmä	konzultáciami	projektov,	čím	sa	prispelo	k	zlepšeniu	
ich	kvality	a	v	prípade	konzultácií	projektov	strategického	partnerstva	sa	taktiež	napomáhalo	prínosu	
projektov	pre	potreby	mládežníckej	politiky	na	Slovensku.	
	
Spolu	s	Národnou	agentúrou	Erasmus	+	pre	vzdelávanie	a	odbornú	prípravu	a	vydavateľstvom	Petit	
Press	a.s.	–	regionálnym	týždenníkom	MY	Žilina	a	agentúrou	MKREO	prebehla	online	diskusia	medzi	
riaditeľmi	oboch	NA	s	názvom	„Projekty	Erasmus	+	v	čase	korony“	.		
https://myzilina.sme.sk/c/22422170/minuta-po-minute-erasmus-projekty-v-case-korony.html	
	
Spolu	s	NA	pre	vzdelávanie	a	odbornú	prípravu	bola	realizovaná	virtuálna	súťaž	„Face	of	Erasmus	+“.	
Cieľom	tejto	súťaže	bola	podpora	a	vyjadrenie	uznania	slovenským	realizátorom	projektov	Erasmus	+	
alebo	jednotlivcom	zapojeným	do	programu	Erasmus	+.	
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Rovnosť	a	Inklúzia	
	
V	rámci	 aktivít	 na	 sieťovanie	 Národná	 agentúra	 realizovala	 aktivitu	 NET	 pod	 názvom	 Megazín	 –	
hlavným	 cieľom	 bolo	 zvýšiť	 kvalitu	 inklúzie	 ako	 prioritnej	 témy,	 podporiť	 jej	 efektivitu,	 dopad	 a	
viditeľnosť.	 Táto	 aktivita	 súvisí	 s	 informovaním	 a	 vzdelávaním	 nových	 potenciálnych	 účastníkov	
(vrátane	 detí	 domovov	 sociálnych	 služieb,	 komunít	 v	 oblasti	 domovskej	 starostlivosti,	 utečencov,	
rehabilitačných	centier,	 	 liečebných	zariadení	pre	mladých,	atď.)	o	programoch	EÚ	pre	mládež.	Cez	
niekoľko	 sérií	 videí	 vytvorených	populárnou	 formou	na	 rôzne	 témy	 sa	NA	 snažila	priblížiť	 cieľovým	
skupinám	a	ukázať	im	možnosti	pre	mladých	ľudí	v	rámci	programu.	Poukázaním	na	životné	príbehy	
ľudí	zo	znevýhodnených	skupín,	ktorí	sú	napriek	svojim	znevýhodneniam	stali	známi	úspešní	chcela	NA	
podporiť	cieľové	skupiny	vo	väčšom	zapojení	do	spoločnosti.	Tieto	známe	osobnosti,	ktoré	majú	široké	
publikum	 na	 sociálnych	 sieťach	 boli	 taktiež	 súčasťou	 kampane.	 Viac	 ako	 40	 mladých	 ľudí	 z	
marginalizovaných	 skupín	 sa	 zapojilo	 do	 implementácie	 projektu.	 Série	 videí	 boli	 uverejňované	 a	
propagované	cez	komunikačné	kanály,	ktoré	sú	dostupné	cieľovým	skupinám,	ako	aj	širokej	verejnosti.	
Touto	aktivitou	NA	výrazne	podporuje	rozvoj	kvality	projektov	zameraných	na	tému	inklúzie.	
	
IUVENTA	sa	stala	súčasťou	projektu	Strategického	partnerstva	zameraného	na	inklúziu	mladých	ľudí	s	
nedostatkom	príležitostí	a	mladých	ľudí	so	špeciálnymi	potrebami.	Projekt	oficiálne	začal	21.	januára	
(prípravné	 stretnutia	 sa	 uskutočnili	 v	 3.	 štvrťroku	 2020)	 a	 bude	 trvať	 tri	 roky.	 Pätnásť	 národných	
agentúr	 z	celej	 Európy	 sa	 do	 tohto	 projektu	 zapojilo.	 Cieľom	 partnerstva	 je	 strategická	 spolupráca	
medzi	 národnými	 agentúrami	 s	 cieľom	 identifikovať	 a	 zapojiť	 nové	 organizácie,	 ktoré	 pracujú	 s	
mládežou	s	nedostatkom	príležitostí	alebo	majú	na	to	potenciál	a	pomôcť	im	zapojiť	sa	do	programov	
Erasmus+	a	Európsky	zbor	solidarity.	
	
Administrácia	programov	EÚ	Erasmus+	(oblasť	mládeže)	a	Európsky	zbor	solidarity	
	
IUVENTA	plnila	úlohy	Národnej	agentúry	programu	EÚ	Erasmus+	pre	oblasť	mládeže	a	športu	a	poskytovala	
informácie	o	možnostiach	využitia	podpory	z	programu	v	oblasti	podpory	mládeže	a	športu.	Úlohy	realizovala	
v	súlade	s	pracovným	programom,	ktorý	schvaľuje	Európska	komisia,	ako	aj	Útvar	neformálneho	vzdelávania	
Sekcie	 sekundárneho	 a	 celoživotného	 vzdelávania	 a	 Sekcia	 medzinárodnej	 spolupráce	 	 a	 	 európskych		
záležitostí		MŠVVaŠ		SR.		Národná		agentúra		prijala,		spracovala		a	vyhodnotila	v	roku	2020	projektové	žiadosti	
v	nasledovnom	objeme:	

	
k	predkladaciemu	termínu	11.	február	2020:	

	

	
Typ	aktivity	

	
Počet	prijatých	
projektov	

Počet	 podporených	
projektových	
žiadostí	

KA	1	–	Mládežnícke	výmeny	 32	 13	

KA1	–	Mobilita	pracovníkov	s	mládežou	 19	 15	

KA1	–	Mob.	prac.	s	mládežou	+	Ml.	
výmeny	

2	 1	

KA2	–	Strategické	partnerstvá	 11	 3	
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KA3	–	Štruktúrovaný	dialóg	 4	 2	

Total	 68	 34	

		 	
k	predkladaciemu	termínu	7.	máj	2020:	
	

	
Typ	aktivity	

	
Počet	prijatých	
projektov	

Počet	
podporených	
projektových	
žiadostí	

KA	1	–	Mládežnícke	výmeny	 21	 7	

KA1	–	Mobilita	pracovníkov	s	mládežou	 31	 18	

KA1	–	Mob.	prac.	s	mládežou	+	Ml.	
výmeny	

0	 0	

KA2	–	Strategické	partnerstvá	 22	 8	

KA3	–	Štruktúrovaný	dialóg	 8	 3	

Total	 82	 36	

	

k	predkladaciemu	termínu	1.	október	2020:	

	

Národná			agentúra			prijala,			spracovala			a	vyhodnotila				v	roku				2020			projektové				žiadosti			ESC	v	
nasledovnom	objeme:	

	
k	predkladaciemu	termínu	11.	február	2020	

	
Typ	aktivity	

	
Počet	prijatých	
projektov	

Počet	
podporených	
projektových	
žiadostí	

KA	1	–	Mládežnícke	výmeny	 27	 10	

KA1	–	Mobilita	pracovníkov	s	mládežou	 20	 14	

KA1	–	Mob.	prac.	s	mládežou	+	Ml.	
výmeny	

0	 0	

KA2	–	Strategické	partnerstvá	 9	 3	

KA2	–	Partnerstvá	pre	kreativitu	 22	 6	

KA3	–	Štruktúrovaný	dialóg	 10	 4	

Total	 88	 37	
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	k	predkladaciemu	termínu	7.	máj	2020:	

	

	
Kľúčová	akcia	

Počet	všetkých	
podaných	
projektových	
žiadostí	

Počet	
podporených	
projektových	
žiadostí	

ESC	11	-	Dobrovoľnícke	aktivity	 21	 18	

ESC	31	-	Projekty	solidarity	 21	 8	

ESC	21	-	Stáže	a	umiestnenia	 2	 1	

Total	 44	 27	

	

k	predkladaciemu	termínu	1.	október	2020:	

	
Kľúčová	akcia	

Počet	všetkých	
podaných	
projektových	
žiadostí	

Počet	
podporených	
projektových	
žiadostí	

ESC	11	-	Dobrovoľnícke	aktivity	 9	 7	

ESC	31	-	Projekty	solidarity	 21	 13	

ESC	21	-	Stáže	a	umiestnenia	 2	 2	

Total	 32	 22	

	

		
Aktivity	nadnárodnej	spolupráce	TCA	
	
Súčasťou	Kľúčovej	akcie	2	sú	aj	aktivity	nadnárodnej	spolupráce	TCA.	Tieto	aktivity	sú	zamerané	na	
tvorbu	školiacej	stratégie	a	realizáciu	školení	na	podporu	cieľových	skupín	za	účelom	zapájania	sa	do	
programu	 EÚ	 Erasmus+.	 V	 roku	 2020	 boli	 TCA	 aktivity	 realizované	 aj	 napriek	 situácii	 spôsobenej	
pandémiou	 vírusu	 COVID-19,	 aktivity	 boli	 realizované	 buď	 prezenčnou	 alebo	 dištančnou	 formou.	
Medzi	najúspešnejšie	realizované	aktivity	patria:		

	
Kľúčová	akcia	

Počet	všetkých	
podaných	
projektových	
žiadostí	

Počet	
podporených	
projektových	
žiadostí	

ESC	11	-	Dobrovoľnícke	aktivity	 9	 7	

ESC	31	-	Projekty	solidarity	 8	 4	

ESC	21	-	Stáže	a	umiestnenia	 0	 0	

Total	 17	 11	
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„Cross	Over"	školenie	
Jedným	z	úspešne	rozbehnutých	formátov	nastavenej	medzinárodnej	školiacej	stratégie	TCA	pre	ročník	
2020	môžeme	považovať	školiacu	aktivitu	„Cross	Over“,	ktorej	cieľom	bolo	zlepšenie	kvality	projektov	
Kľúčovej	 akcie	 2	 Strategických	 partnerstiev	 programu	 Erasmus+	 mládež	 s	 dôrazom	 na	 spoluprácu	
medzi	 rozličnými	 sektormi,	 ako	 napríklad	 takými	 kľúčovými	 hráčmi	 ako	 samosprávy,	 predstavitelia	
súkromného	sektoru,	ako	aj	predstavitelia	formálneho	i	neformálne	vzdelávania.	Tento	medzinárodný	
školiaci	modul	 sa	organizuje	pravidelne	od	 roku	2014	a	 sú	dlhodobo	do	neho	zapojené	krajiny	ako	
Maďarsko,	Litva,	Lotyšsko,	Belgicko,	Chorvátsko	a	Bulharsko.	Hlavným	cieľom	tejto	vzdelávacej	aktivity	
bolo	 poskytnúť	 potenciálnym	 účastníkom	 relevantné	 informácie	 o	 Strategických	 partnerstvách	
Erasmus+	KA2	v	oblasti	mládeže,	podporiť	rozvoj	projektov	KA2,	ako	aj	budovanie	partnerstiev	v	rámci	
medzi-sektorovej	 spolupráce	s	dosahom	na	oblasť	mládeže.	Očakávaným	a	splneným	dopadom	bol	
najmä	zvýšený	počet	miestnych	mládežníckych	organizácií	zapojených	do	takéhoto	typu	strategických	
partnerstiev,	vyššia	kvalita	projektových	žiadostí,	ako	aj	zvýšený	počet	zainteresovaných	strán	z	iných	
sektorov	na	strategické	začatie	kvalitnej	spolupráce.			
	
„BiTriMulti“	školenie	
Ďalším	 z	 úspešných	 formátov	 zo	 zrealizovaných	 školiacich	 aktivít	 môžeme	 spomenúť	 BiTriMulti	
školenie,	ktorého	cieľom	bolo	najmä	ponúknuť		vysoko	kvalitnú	medzinárodnú	vzdelávaciu	skúsenosť	
mládežníckym	organizáciám	pôsobiacim	v	oblasti	práce	s	mládežou,	čo	im	malo	predovšetkým	umožniť	
rozvíjať	ich	kompetencie	pri	vytváraní	kvalitných	projektov	mládežníckej	výmeny	a	to	hlavne	úplným	
nováčikom	pre	túto	oblasť.	Tento	typ	školenia	veľmi	podporuje	dobrovoľníkov,	ako	aj	pracovníkov	na	
plný	úväzok,	ktorí	priamo	pracujú	s	mladými	ľuďmi	pri	realizácii	ich	prvej	medzinárodnej	mládežníckej	
výmeny	v	rámci	programu	Erasmus+.	Vzhľadom	na	pandémiu	ochorenia	COVID-19	bola	realizácia	tejto	
vzdelávacej	aktivity	v	podobe	ONLINE	plenárneho	školiaceho	modulu,	za	čo	si	vyslúžila	aj	veľmi	dobré	
ohodnotenie,	 a	 to	 hlavne	 v	 súvislosti	 s	 nastavenými	 aktivitami,	 ktoré	 zahŕňali	 simulovaný	 proces	
vytvorenia	projektu	kvalitnej	mládežníckej	výmeny.	
	
Súčasťou	programu	Európsky	zbor	solidarity	je	aj	podpora	aktivít	nadnárodnej	spolupráce	NET	
	
Realizáciu	 NET	 aktivít	 v	 roku	 2020	 do	 veľkej	 miery	 ovplyvnila	 koronakríza.	 V	 dôsledku	 nových	
bezpečnostných	opatrení	proti	pandémii	bolo	potrebné	presunúť	niekoľko	aktivít	do	online	prostredia.	
Napriek	tomu	sa	uskutočnil	s	väčšinu	plánovaných	aktivít	NET.		
	
V	máji	bolo	organizované	školenie	s	názvom	“Inclusion	be	with	you”.	Kvôli	pandemickým	opatreniam	
museli	byť	čiastočne	pozmenené	ciele	školenia	pre	jeho	digitálny	formát.	Cieľom	školenia	bolo	vyškoliť	
účastníkov,	 ktorí	 by	 mali	 byť	 schopní	 konzultovať	 projekty	 v	 oblasti	 inklúzie	 s	 organizáciami	 v	
regiónoch,	a	sprevádzať	organizácie	v	regióne,	aby	boli	pripravené	začleniť	mladých	ľudí	s	nedostatkom	
príležitostí	 a	 mladých	 ľudí	 zo	 znevýhodnených	 skupín	 do	 ich	 pravidelných	 aj	 projektových	 aktivít.	
Účastníci	spolu	so	školiteľmi	identifikovali	najčastejšie	prekážky,	s	ktorými	sa	organizácie	stretávajú	pri	
zapájaní	mladých	ľudí	zo	znevýhodnených	oblastí.	
	
Ďalšou	úspešnou	aktivitou	bolo	školenie	ESCalátor.	Toto	školenie	sa	prvýkrát	uskutočnilo	v	apríli,	ale	
kvôli	protipandemickým	opatreniam	sa	muselo	uskutočniť	v	digitálnej	podobe.	V	septembri	sa	školenie	
uskutočnilo	 po	 druhýkrát	 na	 prezenčnej	 báze.	 Cieľom	 tohto	 školenia	 bolo	 rozšíriť	 vedomosti	 o	
možnostiach	pre	mladých	ľudí	a	povzbudiť	ich	k	účasti	najmä	na	aktivitách	Európskeho	zboru	solidarity.	
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Účastníci	boli	oboznámení	 s	nevyhnutnými	 formálnymi	a	kvalitatívnymi	aspektmi	žiadosti.	Niekoľko	
účastníkov	tohto	školenia	požiadalo	o	projekt	solidarity.	
	
Coach	the	coaches	bolo	dvojfázové	školenie,	pričom	prvá	fáza	sa	uskutočnila	vo	februári	a	druhá	fáza	
v	digitálnej	podobe	v	máji	a	novembri.	Hlavným	cieľom	bolo	vytvoriť	aktívnu	a	kvalifikovanú	skupinu	
školiteľov.	Skupina	koučov	bude	slúžiť	hlavne	na	podporu	projektu	solidarity	podporou	skupín	alebo	
jednotlivcov	 pri	 stanovovaní	 zmysluplných	 cieľov	 a	 pomôže	 im	 nájsť	 spôsob,	 ako	 ich	 dosiahnuť.	
Školitelia	mali	možnosť	 lepšie	pochopiť	filozofiu	a	pravidlá	programu	EÚ	Európsky	zbor	solidarity	so	
zameraním	 na	 solidárne	 projekty.	 Oboznámili	 sa	 s	 formálnymi	 a	 kvalitatívnymi	 podmienkami	
solidárnych	projektov.	Školenia	 sa	 zúčastnilo	11	účastníkov	zastupujúcich	všetky	 regióny	Slovenska,	
aby	boli	prístupnejšie	pre	mladých	ľudí	v	regiónoch.	
	
	„Training	Contact	making	seminar	for	traineeship	and	jobs“	bol	 jedným	z	nových	formátov	aktivít	
NET.	Cieľom	aktivity	bolo	predstaviť	potenciálnym	uchádzačom	pravidlá	a	podmienky	účasti	na	aktivite	
„Stáže	a	pracovné	miesta“	v	rámci	Európskeho	zboru	solidarity.	Kvôli	protipandemickým	opatreniam	
sa	však	školenie	odložilo	a	neskôr	zrušilo.	

	

Medzinárodný	projekt	Europe	Goes	Local.	
	
Medzinárodný	projekt	Europe	Goes	Local	je	projekt	strategického	partnerstva,	v	ktorom	je	zapojených	
27	 národných	 agentúr	 Erasmus+	 a	 ďalšie	 dôležité	 inštitúcií	 na	 európskej	 úrovni.	 Cieľom	 tohto	
strategického	 partnerstva	 je	 podpora	 práce	 s	 mládežou	 na	 lokálnej	 úrovni	 s	 prepojením	 na	
medzinárodnú	spoluprácu.	Hlavným	výstupom	projektu	Europe	Goes	Local	je	Európska	Charta	lokálnej	
práce	s	mládežou,	ktorá	bola	vytvorená	participatívnym	prístupom	prostredníctvom	série	konzultácií	
na	 európskej,	 národnej	 a	 regionálnej	 úrovni.	 Súčasťou	 Charty	 sú	 štyri	 piliere,	 ktorých	 zmyslom	 je	
definovanie	kvalitatívnych	aspektov	a	hodnôt	na	podporu	rozvoja	lokálnej	práce	s	mládežou.	
	
Národná	 agentúra	 sa	 v	 roku	 2020	 zamerala	 na	 propagáciu	 	 Európskej	 Charty	 práce	 s	mládežou	na	
lokálnej	 úrovni,	 propagácia	 prebiehala	 v	 rámci	 viacerých	 školení	 určených	 pre	 samosprávy,	 ako	 aj	
aktivít	v	rámci	projektu	EGL.	Online	sa	zrealizoval	webinár	o	projekte	EGL	a	Európskej	Charte,	ktorý	
odprezentovala	členka	Národnej	pracovnej	skupiny	EGL	a	je	nepretržite	dostupný	na	YouTube	kanáli	
IUVENTY.	
	
V	 januári	 2020	 Národná	 agentúra	 odštartovala	 spoluprácu	 s	 českou	 Národnou	 agentúrou,	 v	 rámci	
ktorej	 v	 priebehu	 roka	 prostredníctvom	 rezidenčných	 a	 online	 školení	 ako	 aj	 podpory	 mentorov	
vyškolila	10	slovenských	a	českých	samospráv.	Tento	proces	bol	zameraný	na	rozvoj	a	podporu	práce	
s	 mládežou	 v	 samosprávach	 a	 vytvorenie	 strategických	 dokumentov	 v	 tejto	 oblasti.	 Záverečné	
vzdelávacie	 a	 hodnotiace	 online	 stretnutie	 sa	 konalo	 24.-26.2.2021.	 So	 zapojenými	 samosprávami	
budeme	pracovať	aj	naďalej	prostredníctvom	rôznych	online	vzdelávaní	zameraných	na	rozvoj	ďalších	
kompetencií	potrebných	pre	skvalitňovanie	práce	s	mládežou.	
	
V	rámci	Slovensko-českej	spolupráce	agentúry	v	lete	2021	otvoria	výzvu	pre	ďalšie	samosprávy,	ktoré	
majú	záujem	rozvíjať	prácu	s	mládežou	na	lokálnej	úrovni.	
Na	medzinárodnej	úrovni	sa	NA	zapojila	do	pracovných	skupín	zameraných	na	dve	oblasti:		

• Ako	promovať	programy	Erasmus+	a	Európky	zbor	solidarity	pre	samosprávy;	
• Zahraničné	študijné	návštevy	pre	samosprávy	
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V	 rámci	 tohto	 členstva	 bude	 NA	 pracovať	 na	 tvorbe	 plánov	 a	 stratégií	 zameraných	 na	 spomínané	
oblasti.	
	
Pandémia	COVID-19	
	
Pandémia	 COVID-19	 radikálne	 zmenila	 doterajší	 spôsob	 života	 -	 od	 vzájomnej	 komunikácie	 medzi	
ľuďmi,	nakupovania	v	obchode	až	po	vzdelávanie	na	školách	a	prácu	s	mládežou.	Nikdy	nebol	priamy	
prístup	k	vzdelaniu	a	podpora	kultúrno-kreatívneho	priemyslu	dôležitejšia	než	teraz.	Na	základe	týchto	
výnimočných	okolností	program	Erasmus	+	flexibilne	reagoval	na	vzniknutú	situáciu	a	v	špeciálnej	výzve	
na	Strategické	Partnerstvá	 (KA2)	zameranú	na	podporu	 inovácií	vo	vzdelávaní	konkrétne	pre	oblasť	
kreativita	a	kultúra	 (pre	 sektor	mládeže).	Táto	výzva	bola	 zverejnená	v	auguste	2020	a	predkladací	
termín		bol	31.	októbra	2020.	

	
4.1	ZABEZPEČENIE	EURÓPSKEHO	INFORMAČNÉHO	PROJEKTU	EURODESK	
	
EURODESK	 je	 európska	 informačná	 sieť	 pre	 mladých	 ľudí.	 Počas	 roka	 2020	 EURODESK	 koordinátor	
spolupracoval	 s	 regionálnymi	 koordinátormi	 Odboru	 podpory	 práce	 s	 mládežou	 a	 multiplikátormi,	 ktorí	
okrem	pomoci	NA	pri	prieskume	a	šírení	informácií,	realizovali	propagačné	aktivity	v	rámci	siete	EURODESK	.	
EURODESK	Slovensko	zabezpečuje	informačný	servis	na	národnej	a	regionálnej	úrovni	pre	organizácie,	ktoré	
pracujú	 s	 mládežou	 v	 oblasti	 neformálneho	 vzdelávania.	 Úlohou	 siete	 EURODESK	 bolo	 najmä	 šírenie	
informácií	a	popularizácia	možností	pre	mladých	ľudí	vycestovať	do	zahraničia	za	prácou,	štúdiom,	stážami,	
dobrovoľníctvom	či	akýmkoľvek	iným	typom	medzinárodnej	mobility.	
	
EURODESK	 počas	 roka	 2020	 úzko	 spolupracoval	 s	 Národnou	 agentúrou	 programu	 Erasmus+	 pre	 oblasť	
mládeže	a	športu	na	podporných	informačných	aktivitách	programu	Erasmus+.	Počas	roka	2020	koordinátor	
EURODESKu	pokračoval	v	úzkej	spolupráci	s	TCA	-	Transnational	Cooperation	Activities.		
	
EURODESK	je	súčasťou	Národnej	agentúry	programu	EÚ	Erasmus+	pre	oblasť	mládeže	a	športu	a	v	roku	2020	
vytvoril	 publikáciu	 Erasmus+:	 Všetko,	 čo	 potrebuješ	 vedieť	 o	mládežníckych	 výmenách	 a	 niekoľko	 typov	
propagačných	 materiálov.	 Publikácia	 predstavuje	 možnosti	 v	 rámci	 programu	 Erasmus+	 a	 jej	 cieľom	 je	
poskytnúť	stručný	prehľad	o	EÚ	programoch.	
	
Pravidelne	 sa	 zúčastňoval	 pracovných	 stretnutí	 štruktúrovaného	 dialógu,	 ktoré	 organizuje	 RmS	 –	 Rada	
mládeže	Slovenska,	kde	je	súčasťou	Národnej	pracovnej	skupiny.	Cieľom	bolo	zvýšenie	záujmu	mladých	ľudí	
o	aktívnu	účasť	v	tvorbe	miestnych,	regionálnych	aj	európskych	politík	voči	mládeži.	
	
Koordinátor	 EURODESKu	 je	 súčasťou	 pracovnej	 skupiny	 EURODESK:	 skupiny	 kvality.	 Katalóg	 kvality	
monitoruje	 činnosti	 organizované	 v	 sieti	 EURODESK	 na	 základe	 očíslovaných	 kritérií	 kvality	 v	 4	 rôznych	
kľúčových	 oblastiach:	 vytváranie	 sietí	 a	 spolupráca,	 verejné	 služby,	 organizačná	 úroveň	 a	 informačný	
manažment.	
	
Mesiac	október	bol	venovaný	jednej	z	hlavných	propagačných	kampaní	EURODESKu	s	názvom	Time2Move.	
V	 rámci	 aktivít	 EURODESKu	 tento	 mesiac	 táto	 kampaň	 propagovala	 medzinárodnú	 mobilitu	 a	 možnosti	
vzdelávania,	najmä	v	zahraničí,	prostredníctvom	multiplikátorov.	Spoločne	bolo	zorganizovaných	15	podujatí	
po	celom	Slovensku	-	väčšina	z	nich	online.	
	
EURODESK	ďalej	 spolupracoval	na	produkcii	 tematickej	aktivity	Megazin	pre	zvyšovanie	kvality	 inklúzie.	V	
spolupráci	s	regionálnymi	koordinátormi	začal	EURODESK	pracovať	na	produkcii	podcastov	„SuperGenerácia“	
s	distribúciou	v	roku	2021.	
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V	 oblasti	 zabezpečenia	 Európskeho	 informačného	 projektu	 EURODESK	 riešil	 nižšie	 uvedené	 úlohy	
nevyhnutné	 v	 záujme	 systematického	 napĺňania	 úloh	 projektu	 v	 zmysle	 plánu	 aktivít	 na	 rok	 2020,	
schváleného	Európskou	komisiou	a	odborom	mládeže	MŠVVaŠ	SR:	
	

• účasť	na	Profesia	Days	(04.-05.03.2020),	
• Online	Československé	školenie	multiplikátorov	EURODESKu	(21.10.2020)	
• Time	to	Move	(október	2020,	pravidelná	kampaň	siete	EURODESK),	
• EURODESK	národné	stretnutia	multiplikátorov	(29.6.	Žilina,	27.8.	a	2.9.	online),	
• EURODESK	online	 vzdelávanie	pre	multiplikátorov	 (Outdoor	 aktivity	 v	online	 svete	 (ako	 spojiť	

nespojiteľné)	 so	 Slavomírom	Pačutom	 (3.12)	 a	Online	escape	 rooms	 (ako	 to	 funguje	 a	 ako	 to	
urobiť)	s	Dávidom	Králikom	(30.11),	

• Propagácia	a	kontaktný	bod	pre	Európsky	portál	pre	mládež	iniciatívy	DiscoverEU		(počas	celého	
roka	2020),	

• Koordinátor	siete	EURODESK	priebežne	dopĺňal	informácie	na	web	EURODESK.sk,	FB	EURODESK	
Slovensko,	Instagram	Eurodesk.sk.	

	
5. ZABEZPEČENIE	PREDMETOVÝCH	OLYMPIÁD	A	POSTUPOVÝCH	SÚŤAŽÍ	

MŠVVaŠ	 SR	 poverilo	 zabezpečením	 predmetových	 olympiád	 a	postupových	 súťaží	 organizáciu	 IUVENTA	 –	
Slovenský	 inštitút	 mládeže	 v	rámci	 Riešenia	 úloh	 podpory	 práce	 talentovanej	 mládeže	 a	koordinácie	
medzinárodných	úloh.	Pre	 tento	účel	 s	organizáciou	 IUVENTA	uzatvorilo	kontrakt,	ktorý	určil	 rozsah	úloh,	
spôsob	ich	zabezpečenia	a	termíny	plnenia.		

5.1.		PREDMETOVÉ	OLYMPIÁDY	A	POSTUPOVÉ	SÚŤAŽE	REALIZOVANÉ	NA	NÁRODNEJ	ÚROVNI	

V	roku	2020	zorganizovala	 IUVENTA	–	Slovenský	 inštitút	mládeže	8	celoštátnych	kôl,	ktorých	sa	zúčastnilo	
spolu	 445	 žiakov,	9	 sústredení	 pred	medzinárodnými	 súťažami,	 ktorých	 sa	 zúčastnilo	 spolu	 94	 žiakov	 a	6	
zasadnutí	celoštátnych	odborných	komisií,	ktorých	sa	zúčastnilo	93	členov	komisií.	Vzhľadom	na	vzniknutú	
pandemickú	situáciu	sme	takmer	všetky	uskutočnené	podujatia	zorganizovali	dištančne.	Viaceré	podujatia,	
z	uvedeného	dôvodu,	nebolo	možné	zorganizovať.		

Biologická	 olympiáda	 (BiO)	 je	 určená	 žiakom	 ZŠ,	 OG	 a	 SŠ	 so	 záujmom	 o	biológiu,	 geológiu,	
environmentalistiku	 a	iné	 biologické	 vedy.	 Členená	 je	 na	 6	 kategórií	 –	 A,	 B,	 C,	 D,	E	 a	 F.	 Organizuje	 sa		
v	4	 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	projektovej	časti	Olympiády	GENIUS.	

Zrealizované	podujatia	 Miesto	
konania	

Termín	
konania	

Počet	
účastníkov	

Celoštátne	kolo	BiO	–	kat.	A,	B,	C	–	P	časť	 online	 9.	6.	2020	 42	

Vydané	publikácie	

Lehotská,	B.	(ed.),	2020:	Zborník	abstraktov,	celoštátne	kolo	BiO,	projektová	časť	kategórií	A,	B,	C.	IUVENTA,	
Bratislava,	24	s.,	elektronická	verzia	je	na	www.olympiady.sk.	
	
Fyzikálna	 olympiáda	 (FO)	 je	 určená	 žiakom	 základných	 škôl,	 nižších	 ročníkov	 osemročných	 gymnázií	 –	
kategórie	E,	F	a	G	a	žiakom	stredných	škôl	–	kategórie	A,	B,	C	a	D.	Organizuje	sa	v	5	kolách	–	domácom,	
školskom,	okresnom,	krajskom	a	celoštátnom.	Žiaci,	ktorí	dosiahnu	na	celoštátnom	kole	najlepšie	výsledky,	
reprezentujú	 Slovensko	 na	 Medzinárodnej	 fyzikálnej	 olympiáde	 (IPhO)	 a	Európskej	 fyzikálnej	 olympiáde	
(EuPhO).	

Zrealizované	podujatia	 Miesto	
konania	

Termín	
konania	

Počet	
účastníkov	
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1.	sústredenie	pred	IPhO	 online	 25.	–	30.	11.	2020	 5	

	
Geografická	olympiáda	(GO)	je	určená	žiakom	ZŠ,	OG	a	SŠ	so	záujmom	o	geografiu	a	iné	geografii	príbuzné	
vedné	odbory.	Členená	je	na	7	kategórií	–	A,	B,	CD,	E,	F,	G	a	Z.	Organizuje	sa	v	4	kolách	–	školskom,	okresnom,	
krajskom	 a	 celoštátnom.	 Najlepší	 súťažiaci	 zo	 stredných	 škôl	 sa	 zúčastňujú	 Medzinárodnej	 geografickej	
olympiády	(IGEO).		

Bola	 realizovaná	 náhradná	 geografická	 súťaž	 GQIQ	 v	spolupráci	 s	SK	 GO,	 Prírodovedeckou	 fakultou	 UK	
a	Mapa	Slovakia	Plus	pre	žiakov	zo	základných	škôl.	

Zrealizované	podujatia	 Miesto	
konania	

Termín	
konania	

Počet	
účastníkov	

Celoštátne	kolo	GO	–	kat.	A,	B,	Z	 online	 24.	4.	2020	 60	

GQIQ	 online	 8.	6.	2020	 183	

Zasadnutie	SK	GO	 Bratislava	 27.	11.	2020	 16	

	

Chemická	olympiáda	(ChO)	je	postupová	súťaž	určená	pre	žiakov	základných	škôl,	štvorročných,	päťročných,	
šesťročných	a	osemročných	gymnázií	a	stredných	škôl.	Člení	sa	na	5	kategórií	–	A,	B,	C,	D,	EF.	Pre	kategóriu	A	
sa	organizuje	v	4	súťažných	kolách	(domáce,	školské,	krajské	a	celoštátne),	pre	kategórie	B	a	C	v	3	súťažných	
kolách	–	domáce,	školské	a	krajské,	pre	kategóriu	D	v	4	súťažných	kolách	–	domáce,	školské,	okresné	a	krajské	
a	pre	kategóriu	EF	v	3	súťažných	kolách	–	domáce,	školské	a	celoštátne.	Najlepší	súťažiaci	z	celoštátneho	kola	
reprezentujú	Slovenskú	republiku	na	Medzinárodnej	chemickej	olympiáde	(MCHO)	a	spravidla	raz	za	dva	roky	
na	Grand	Prix	Chimique	(GPCH).	

Celoštátne	kolo	sa	uskutočnilo	prezenčne	na	Prírodovedeckej	fakulte	UPJŠ	v	Košiciach.	Súťažilo	na	ňom	29	
žiakov	 gymnázií	 a	19	 žiakov	 stredných	 odborných	 škôl	 s	chemickým	 zameraním.	 Záštitu	 nad	 podujatím	
prevzali	primátor	mesta	Košice	a	rektor	UPJŠ.			

Zrealizované	podujatia	 Miesto	
konania	

Termín	
konania	

Počet	
účastníkov	

Celoštátne	kolo	ChO	 Košice	 4.	–	7.	3.	2020	 48	

1.	sústredenie	pred	ICHO	 online	 24.	–	29.	5.	2020	 13	

3.	sústredenie	pred	ICHO	 online	 5.	–	7.	7.	2020	 9	

Zasadnutie	SK	ChO		 Bratislava	 19.	11.	2020	 30	

	

Matematická	olympiáda	(MO)	je	určená	žiakom	základných	škôl,	osemročných	gymnázií	a	žiakom	stredných	
škôl.	 Organizuje	 sa	 v	 5	 kolách:	 domácom,	 školskom,	 okresnom,	 krajskom	 a	 celoštátnom.	 Matematická	
olympiáda	sa	organizuje	v	základoškolských	kategóriách	Z5,	Z6,	Z7,	Z8	a	Z9	a	v	stredoškolských	kategóriách	
A,	B	a	C.	Celoštátne	kolo	MO	sa	organizuje	v	kategórii	A.	Žiaci,	ktorí	dosiahnu	na	CK	MO	najlepšie	výsledky,	
reprezentujú	 Slovenskú	 republiku	 na	 Medzinárodnej	 matematickej	 olympiáde	 (IMO)	 a	 Stredoeurópskej	
matematickej	olympiáde	(MEMO).	

Zrealizované	podujatia	 Miesto	
konania	

Termín	
konania	

Počet	
účastníkov	

Celoštátne	kolo	MO	 online	 29.	–	30.	6.	2020	 40	
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1.	sústredenie	pred	IMO	a	MEMO		 online	 19.	–	25.8.	2020	 14	

Zasadnutie	SK	MO	 online	 18.	9.	2020	 14	

	

Olympiáda	v	informatike	(OI)	je	určená	žiakom	stredných	škôl	a	osemročných	gymnázií.	Má	dve	kategórie	–	
kategóriu	 A	 a	kategóriu	 B.	 Olympiáda	 v	informatike	 sa	 v	 rámci	 kategórie	 A	 organizuje	 v	troch	 kolách:	
domácom,	krajskom	a	celoštátnom.	V	kategórii	B	sa	organizujú	domáce	kolá	a	krajské	kolo.	Celoštátne	kolo	
sa	 organizuje	 v	rámci	 kategórie	 A.	 Najlepší	 študenti	 z	 CK	 OI	 postupujú	 na	 Medzinárodnú	 olympiádu	 v	
informatike	(IOI)	a	na	Stredoeurópsku	olympiádu	v	informatike	(CEOI).	

Zrealizované	podujatia	 Miesto	
konania	

Termín	
konania	

Počet	
účastníkov	

Celoštátne	kolo	OI	 online	 26.	–	27.	3.	2020	 29	

1.	sústredenie	pred	IOI	a	CEOI		 online	 18.	–	22.	5.	2020	 12	

Zasadnutie	SK	OI	 online	 31.	3.	2020	 6	
	

Olympiáda	 v	 anglickom	 jazyku	 (OAJ)	 je	 postupová	 súťaž,	 organizuje	 sa	 v	 4	 súťažných	 kolách	 –	 školské,	
okresné,	krajské	a	celoštátne.	Člení	sa	na	8	kategórií	–	1A,	1B,	1C,	2A,	2B,	2C1,	2C2	a	2D.	

V	roku	2020	 sa	 z	 dôvodu	 vzniku	pandemickej	 situácie	pre	Olympiádu	 v	anglickom	 jazyku	nezorganizovalo	
žiadne	podujatie.	

	
Olympiáda	 v	nemeckom	 jazyku	 (ONJ)	 je	 určená	 pre	 žiakov	 základných	 škôl,	 všetkých	 typov	 gymnázií	
a	stredných	škôl.	Súťaž	sa	člení	na	7	kategórií	–	1A,	1B,	1C,	2A,	2B,	2C,	2D.	Organizuje	sa	v	4	súťažných	kolách	
–	školskom,	okresnom,	krajskom	a	celoštátnom.	Najlepší	súťažiaci	sa	zúčastňujú	Medzinárodnej	olympiády	
v	nemeckom	jazyku	(IDO),	ktorá	sa	uskutočňuje	spravidla	každé	2	roky.		

Zrealizované	podujatia	 Miesto	
konania	

Termín	
konania	

Počet	
účastníkov	

Sústredenie	pred	IDO	 online	 konzultácie	 2	

	
Olympiáda	 v	ruskom	 jazyku	 (ORJ)	 je	 postupová	 súťaž	 určená	 pre	 žiakov	 základných	 škôl,	 všetkých	 typov	
gymnázií	a	stredných	škôl.	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	 sa	 zúčastňujú	 Medzinárodnej	 olympiády	
v	ruskom	jazyku,	ktorá	sa	uskutočňuje	nepravidelne.	

V	roku	2020	sa	z	dôvodu	vzniku	pandemickej	situácie	pre	Olympiádu	v	ruskom	jazyku	nezorganizovalo	žiadne	
podujatie.	
	
Olympiáda	vo	francúzskom	jazyku	(OFJ)	je	predmetová	súťaž	určená	žiakom	základných	a	stredných	škôl	a	
príslušných	ročníkov	osemročných	gymnázií.	Člení	sa	na	6	kategórií	–	1A,	1B,	1C,	2A,	2B,	2C	a	organizuje	sa	v	
3	kolách	–	školskom,	krajskom	a	celoštátnom.		

V	roku	2020	sa	z	dôvodu	vzniku	pandemickej	situácie	pre	Olympiádu	vo	francúzskom	jazyku	nezorganizovalo	
žiadne	podujatie.	
	
Olympiáda	 v	 španielskom	 jazyku	(OŠJ)	 je	 predmetová	 súťaž	 určená	 žiakom	 základných	 a	 stredných	
škôl,	ktorá	sa	realizuje	v	troch	súťažných	kolách	–	školské,	krajské	a	celoštátne	a	člení	sa	na	4	kategórie	–	A,	
B,	C,	D.		
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V	roku	2020	sa	z	dôvodu	vzniku	pandemickej	situácie	pre	Olympiádu	v	španielskom	jazyku	nezorganizovalo	
žiadne	podujatie.	
	
Olympiáda	 ľudských	práv	 (OĽP)	 sa	organizuje	pre	 všetky	 typy	 stredných	 škôl.	 Súťaž	 sa	organizuje	 v	troch	
súťažných	kolách	–	školské,	krajské	a	celoštátne.	

Zrealizované	podujatia	 Miesto	
konania	

Termín	
konania	

Počet	
účastníkov	

Zasadnutie	CK	OĽP	 online	 20.	–	21.	10.	2020	 16	

	

Pytagoriáda	(PYT)	je	matematická	súťaž,	v	ktorej	okrem	správnosti	vypočítaných	príkladov	rozhoduje	aj	čas,	
za	ktorý	žiaci	vypočítajú	dané	úlohy.	Súťaž	je	organizovaná	v	šiestich	kategóriách	podľa	jednotlivých	ročníkov	
–	P3,	P4,	P5,	P6,	P7	a	P8	v	troch	kolách	–	školskom,	okresnom	a	celoštátnom.	

V	roku	2020	sa	z	dôvodu	vzniku	pandemickej	situácie	pre	Pytagoriádu	nezorganizovalo	žiadne	podujatie.	
	
Technická	 olympiáda	 (TO)	 je	 súťaž	 určená	 žiakom	 8.	 a	 9.	 ročníka	 základných	 škôl	 a	 3.	 a	 4.	 ročníka	
osemročných	gymnázií	v	Slovenskej	republike.	Je	súťažou	dvojíc	žiakov.	

V	roku	 2020	 sa	 z	 dôvodu	 vzniku	 pandemickej	 situácie	 pre	 Technickú	 olympiádu	 nezorganizovalo	 žiadne	
podujatie.	
	
Turnaj	mladých	fyzikov	(TMF)	je	súťaž	päťčlenných	družstiev	žiakov	stredných	škôl	v	riešení	fyzikálnych	úloh,	
ktoré	 modelujú	 problémy	 prinášané	 vedecko-technickou	 praxou.	 Najúspešnejší	 súťažiaci	 reprezentujú	
Slovenskú	 republiku	 na	 Medzinárodnom	turnaji	 mladých	 fyzikov	 (IYPT)	 a	na	 otvorenom	 kole	 Rakúskeho	
turnaja	mladých	fyzikov	(AYPT).	Súťaž	prebieha	formou	vedeckej	diskusie	o	vopred	určených	problémoch.	

Zrealizované	podujatia	 Miesto	
konania	

Termín	
konania	

Počet	
účastníkov	

Celoštátne	kolo	TMF	 online	 18.	–	19.	6.	2020	 15	

1.	sústredenie	pred	IYPT	 online	 16.	–	19.	7.	2020	 12	

2.	sústredenie	pred	IYPT	 online	 31.	8.	–	7.	9.	2020	 5	

	
Olympiáda	zo	slovenského	jazyka	a	literatúry	(OSJL)	je	organizovaná	ako	postupová	súťaž	a	je	rozdelená	do	
3	kategórií	–	A,	B	a	C.	Uskutočňuje	sa	v	4	kolách	–	školskom,	okresnom,	krajskom	a	celoštátnom.	Jej	cieľom	
je	prehĺbiť,	rozširovať	a	upevňovať	komunikačné	zručnosti	žiakov	základných	a	stredných	škôl	v	slovenskom	
jazyku	a	zvyšovať	záujem	o	slovenský	jazyk	a	literatúru.		

V	roku	 2020	 sa	 z	 dôvodu	 vzniku	 pandemickej	 situácie	 pre	 Olympiádu	 zo	 slovenského	 jazyka	 literatúry	
nezorganizovalo	žiadne	podujatie.	
	
Dejepisná	olympiáda	 (DO)	 je	určená	žiakom	ZŠ,	OG	a	SŠ	so	záujmom	o	históriu	a	príbuzné	vedné	odbory.	
Členená	 je	 na	 6	 kategórií	 –	 A,	 B,	 C,	 D,	 E	 a	 F.	 Organizuje	 sa	 v	4	 kolách	 –	 školskom,	 okresnom,	 krajskom	
a	celoštátnom.	Do	celoštátneho	kola	postupujú	žiaci	v	kat.	A,	B,	C	a	D.	Žiaci	v	kat.	A	a	B	okrem	testu	obhajujú	
vlastné	projekty	podľa	vopred	stanovenej	alebo	voliteľnej	témy.	

Zrealizované	podujatia	 Miesto	
konania	

Termín	
konania	

Počet	
účastníkov	

Zasadnutie	SK	DO	 online	 25.	8.	2020	 11	
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Celoštátne	kolo	DO	 online	 6.	10.	2020	 28	

	
Olympiáda	mladých	vedcov	 (IJSO	–	 International	 Junior	Science	Olympiad)	 je	medzinárodná	vedomostná	
súťaž	z	fyziky,	chémie	a	biológie,	ktorá	 je	určená	žiakom	do	16	rokov.	Výber	účastníkov	sa	uskutočňuje	zo	
žiakov,	 ktorí	 úspešne	 absolvovali	 niektoré	 kolo	 Biologickej,	 Chemickej	 alebo	Fyzikálnej	 olympiády.	 Súťaž	
nemá	národné	kolo.	Na	národnej	úrovni	realizujeme	len	2	sústredenia.	

Zrealizované	podujatia	 Miesto	
konania	

Termín	
konania	

Počet	
účastníkov	

1.	sústredenie	pred	IJSO	 online	 konzultácie	 11	

2.	sústredenie	pred	IJSO	 online	 9.	–	11.	9.	2020	 11	

	
Olympiády	 v	cudzích	 jazykoch	 sme	 propagovali	 v	rámci	 podujatia	 Lingvafest.	 V	tomto	 roku	 aktívnym	
zapojením	sa	do	realizácie	a	poskytnutia	úloh	a	cien	víťazom	online	LngvaKvízu.		

Aktívna	účasť	na	podujatiach	
Miesto	
konania	

Termín	
konania	

Počet	
účastníkov	

Lingvafest	 online	 25.	9.	–	24.	10.	2020	 	

V	oblasti	školiacich	aktivít	a	pracovných	stretnutí	sme	v	roku	2020	zorganizovali	dve	významnejšie	podujatia.	

Zrealizované	podujatia	 Miesto	
konania	

Termín	
konania	

Počet	
účastníkov	

Školenie	oficiálnych	dozorov	 Bratislava	 26.	–	27.	2.	2020	 15	

Pracovné	stretnutie	s	predsedami	COK	
POPS	

Bratislava	 25.	2.	2020	 16	

Distribúcia	úloh	a	materiálov	vydávaných	v	rámci	súťaží		

Spôsob	 distribúcie	 úloh,	 riešení	 a	neperiodických	materiálov	 je	 pre	 všetky	 súťaže	 jednotný.	 Výnimkou	 je	
krajské	 kolo	 Fyzikálnej	 a	Matematickej	 olympiády,	 ktoré	 je	 distribuované	 cez	 krajských	 predsedov.	 Úlohy	
a	riešenia	 sú	 distribuované	 elektronicky,	 v	 zaheslovaných	 súboroch	 v	PDF	 formáte,	 zodpovedným	
pracovníkom	 okresných	 úradov	 v	sídle	 kraja,	 resp.	 poverených	 CVČ.	 Heslá	 k	súborom	 sú	 distribuované	
formou	SMS	správ.	Pre	niektoré	predmetové	olympiády	a	postupové	súťaže	sú	v	zmysle	ich	organizačných	
poriadkov	distribuované	aj	preklady	úloh	a	riešení	do	maďarského	 jazyka	a	pokyny	pre	poroty	príslušných	
súťažných	kôl.	

Vydali	 sme	 informačnú	 skladačku	 „Zapoj	 sa	 do	 predmetových	 olympiád	 a	postupových	 súťaží!“.	 Jej	
elektronická	 verzia	 je	 zverejnená	 na	 webovej	 stránke	 www.olympiady.sk,	 konkrétne	 na:	
https://www.iuventa.sk/files/documents/2_olympiady/v%C5%A1eobecn%C3%A9/publik%C3%A1cie/olymp
iady_web.pdf.			
	
	

Informácie,	metodika,	spolupráca	

• Prezentácia	 a	 aktualizácia	 webovej	 stránky	 určenej	 súťažiam,	 ich	 pedagógom	 a	 rodičom	
www.olympiady.sk	(súťažné	úlohy	a	riešenia,	organizačné	poriadky	a	pokyny,	termínovník	kôl	POPS	na	
príslušný	školský	rok,	výsledkové	listiny	z	celoštátnych	kôl,	elektronický	prihlasovací	systém	na	celoštátne	
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kolá,	úspechy	žiakov	na	MPOPS,	adresáre	členov	celoštátnych	komisií	POPS	a	pracovníkov	OÚ	v	sídle	kraja,	
resp.	poverených	CVČ,	vydané	publikácie	a	časopisy	z	oblasti	súťaží,	dôležité	linky	a	ďalšie),	

• zverejňovanie	aktuálnych	informácií	a	fotografií	prostredníctvom	Facebook	a	Flicker,	
• zostavenie	a	distribúcia	termínovníka	kôl	predmetových	olympiád	a	postupových	súťaží,	
• tvorba	podkladov	pre	mimoriadne	výsledky	žiakov	pre	MŠVVaŠ	SR,		
• tvorba	návrhov	na	ocenenie	pamätnými	listami	sv.	Gorazda	a	Literárnym	fondom,	
• spolupráca	so	spoluorganizátormi	súťaží	a	sponzormi,	
• členstvo	v	Koordinačnej	rade	súťaží	pri	MŠVVaŠ	SR,	
• členstvo	v	Komisii	pre	morálne	oceňovanie	žiakov	a	pedagógov,	
• konzultácie	a	poradenstvo	pre	súťažiacich,	ich	rodičov	a	pedagógov.	
	

5.2.	 PREDMETOVÉ	 OLYMPIÁDY,	POSTUPOVÉ	 SÚŤAŽE	 A	 INÉ	 AKTIVITY	 ZABEZPEČOVANÉ	 NA	
MEDZINÁRODNEJ	ÚROVNI	

Napriek	 komplikáciám,	 ktoré	 spôsobila	 pandemická	 situácia,	 naši	 žiaci	 na	medzinárodných	predmetových	
olympiádach	a	postupových	súťažiach	aj	v	roku	2020	uspeli	veľmi	dobre.	Získali	1	zlatú,	16	strieborných	a	21	
bronzových	 medailí.	 K	 najvýznamnejším	 úspechom	 patrí	 zlatá	 medaila	 z	Európskej	 fyzikálnej	 olympiády,	
druhé	miesto	v	absolútnom	poradí	slovenského	družstva	na	Rakúskom	turnaji	mladých	fyzikov,	6	medailí	z	
Medzinárodnej	matematickej	olympiády,	5	medailí	zo	Stredoeurópskej	matematickej	olympiády	a	4	medaily	
z	Medzinárodnej	chemickej	olympiády.	Všetky	medzinárodné	súťaže	sa	konali	dištančne.		

Medzinárodná	matematická	olympiáda	(IMO)	
Podujatie	sa	realizovalo	dištančne	v	termíne	19.	–	28.	9.	2020.	Zúčastnilo	sa	ho	616	súťažiacich	zo	105	krajín.	
Na	tomto	61.	ročníku	medzinárodnej	súťaže	získali	naši	súťažiaci	2	strieborné	a	4	bronzové	medaily.	Za	SR	sa	
zúčastnilo	10	účastníkov.	

Medzinárodná	chemická	olympiáda	(ICHO)	
Podujatie	sa	realizovalo	dištančne	v	termíne	23.	–	29.	7.	2020.	Zúčastnilo	sa	ho	231	súťažiacich	z	59	krajín.	Na	
tomto	52.	ročníku	medzinárodnej	súťaže	získali	naši	súťažiaci	získali	1	striebornú	a	3	bronzové	medaily.	Za	SR	
sa	zúčastnilo	8	účastníkov.	

Medzinárodná	fyzikálna	olympiáda	(IPhO)	
Podujatie	sa	realizovalo	dištančne	v	termíne	7.	–	15.	12.	2020.	Zúčastnilo	sa	ho	204	súťažiacich	zo	45	krajín.	
Na	tomto	jubilejnom	50.	ročníku	medzinárodnej	súťaže	získali	naši	súťažiaci	získali	2	strieborné	medaily.	Za	
SR	sa	zúčastnilo	7	účastníkov.		

Európska	súťaž	z	dopravnej	výchovy	(ETEC)	
V	roku	2020	sa	z	dôvodu	vzniku	pandemickej	situácie	toto	medzinárodné	podujatie	neuskutočnilo.	

Medzinárodný	turnaj	mladých	fyzikov	(IYPT)	
Podujatie	sa	realizovalo	dištančne	v	termíne	11.	–	14.	9.	2020.	Zúčastnilo	sa	ho	11	družstiev	z	11	krajín.	Na	
tomto	 33.	 ročníku	medzinárodnej	 súťaže	 naše	 družstvo	 nezískalo	medailu.	 Slovensko	 sa	 umiestnilo	 na	 7.	
mieste.	Za	SR	sa	zúčastnilo	8	účastníkov.	

Medzinárodná	olympiáda	v	informatike	(IOI)	
Podujatie	sa	realizovalo	dištančne	v	termíne	13.	–	23.	9.	2020.	Zúčastnilo	sa	ho	343	súťažiacich	z	87	krajín.	Na	
tomto	32.	ročníku	medzinárodnej	súťaže	získali	naši	súťažiaci	získali	2	strieborné	a	4	bronzové	medaily.	Za	SR	
sa	zúčastnilo	8	účastníkov.	

Medzinárodná	biologická	olympiáda	(IBO)	
V	roku	2020	sa	z	dôvodu	vzniku	pandemickej	situácie	toto	medzinárodné	podujatie	neuskutočnilo.	

Stredoeurópska	olympiáda	v	informatike	(CEOI)	
Podujatie	sa	realizovalo	dištančne	v	termíne	23.	–	29.	8.	2020.	Zúčastnilo	sa	ho	55	súťažiacich	z	13	krajín.	Na	
tomto	27.	ročníku	medzinárodnej	súťaže	získali	naši	súťažiaci	získali	2	bronzové	medaily.	Za	SR	sa	zúčastnilo	
5	účastníkov.	
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Rakúsky	turnaj	mladých	fyzikov	(AYPT)	
Podujatie	sa	realizovalo	dištančne	v	termíne	16.	–	18.	4.	2020.	Zúčastnilo	sa	ho	8	družstiev	z	5	krajín.	Na	tomto	
22.	ročníku	medzinárodnej	súťaže	získalo	naše	päťčlenné	družstvo	striebornú	medailu,	teda	absolútne	druhé	
miesto.	Za	SR	sa	zúčastnilo	5	účastníkov.	

Medzinárodná	geografická	olympiáda	(IGEO)	
V	roku	2020	sa	z	dôvodu	vzniku	pandemickej	situácie	toto	medzinárodné	podujatie	neuskutočnilo.	

Olympiáda	mladých	vedcov	(IJSO)	
V	roku	2020	sa	z	dôvodu	vzniku	pandemickej	situácie	toto	medzinárodné	podujatie	neuskutočnilo.	

Stredoeurópska	matematická	olympiáda	(MEMO)	
Podujatie	sa	realizovalo	dištančne	v	termíne	29.	8.	2020.	Zúčastnilo	sa	ho	60	súťažiacich	zo	10	krajín.	Na	tomto	
14.	ročníku	medzinárodnej	súťaže	získali	naši	súťažiaci	získali	2	strieborné	a	3	bronzové	medaily.	Za	SR	sa	
zúčastnilo	9	účastníkov.	

Olympiáda	GENIUS	
Prvým	kolom	medzinárodného	výberu	nám	prešiel	jeden	projekt	z	celoštátneho	kola	Biologickej	olympiády.	
Organizátor	z	dôvodu	vzniku	pandemickej	situácie	nakoniec	podujatie	zrušil.	

Európska	fyzikálna	olympiáda	(EuPhO)	
Podujatie	sa	realizovalo	dištančne	v	termíne	20.	–	26.	7.	2020.	Zúčastnilo	sa	ho	260	súťažiacich	zo	53	krajín.	
Na	tomto	4.	ročníku	medzinárodnej	súťaže	získali	naši	súťažiaci	získali	1	zlatú,	1	striebornú	medailu	a	1	čestné	
uznanie.	Za	SR	sa	zúčastnilo	7	účastníkov.	

Medzinárodná	Olympiáda	v	nemeckom	jazyku	(IDO)	
Podujatie	sa	realizovalo	dištančne	v	termíne	3.	–	7.	8.	2020.	Zúčastnilo	sa	ho	131	súťažiacich	zo	67	krajín.	Na	
tomto	11.	 ročníku	medzinárodnej	 súťaže	 získala	naša	 súťažiaca	1	bronzovú	medailu.	 Za	SR	 sa	 zúčastnili	 3	
účastníci.	

Európska	dievčenská	matematická	olympiáda	(EGMO)	
Podujatie	sa	realizovalo	dištančne	v	termíne	15.	–	21.	4.	2020.	Zúčastnilo	sa	ho	204	súťažiacich	zo	53	krajín.	
Na	tomto	9.	ročníku	medzinárodnej	súťaže	získali	naše	súťažiace	1	striebornú,	1	bronzovú	medailu	a	1	čestné	
uznanie.	Za	SR	sa	zúčastnilo	6	účastníkov.	

Medzinárodná	Mendelejevská	chemická	olympiáda	(IMCHO)	
Podujatie	sa	realizovalo	dištančne	v	termíne	13.	–	18.	7.	2020.	Zúčastnilo	sa	ho	131	súťažiacich	z	27	krajín.	Na	
tomto	 54.	 ročníku	medzinárodnej	 súťaže	 získali	 naši	 súťažiaci	 2	 bronzové	medaily.	 Za	 SR	 sa	 zúčastnilo	 7	
účastníkov.	

Zasadnutie	výkonného	výboru	Medzinárodného	Turnaja	mladých	fyzikov	(IYPT)	sa	uskutočnilo	online.	Za	SR	
sa	ho	zúčastnil	jeden	účastník.	

Okrem	 uvedeného	 IUVENTA	 –	 Slovenský	 inštitút	 mládeže	 zabezpečila	 26.	 –	 28.	 8.	 2020	 online	 účasť	
účastníkov	na	4.	medzinárodnom	sústredení	pred	IMO.	Za	SR	sa	ho	zúčastnilo	8	súťažiacich.		

Medzinárodné	informačné	centrum	Medzinárodnej	chemickej	olympiády	(MIC	MCHO)	
MIC	 ICHO	 je	 informačným	 a	 dokumentačným	 centrom	 pre	 krajiny,	 ktoré	 sa	 zúčastňujú	 Medzinárodnej	
chemickej	olympiády.	V	rámci	úloh	centra	bola	vytvorená	nová	tlačidlová	štruktúra	a	obsah	webovej	stránky	
www.icho.sk.	 Priebežne	 bola	 vybavovaná	 e-mailová	 korešpondencia	 so	 zahraničnými	 záujemcami	 o	
informácie	 z	archívu	 IIC	 IChO.	 Úloha	 bola	 zabezpečovaná	 1	 externým	 pracovníkom.	 Viac	 informácií	 je	
zverejnených	na	stránke	www.icho.sk.	

	
Štipendijný	pobyt	v	Nemecku	
V	roku	2020	sa	z	dôvodu	vzniku	pandemickej	situácie	toto	podujatie	neuskutočnilo.	
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5.3.		OKRESNÉ	A	KRAJSKÉ	KOLÁ	PREDMETOVÝCH	OLYMPIÁD	A	POSTUPOVÉ	SÚŤAŽE	V	ČASE	PANDÉMIE	

Vzhľadom	na	pretrvávajúcu	pandemickú	situáciu	a	dlhodobo	uzatvorené	školy	vstúpila,	po	online	pracovnom	
stretnutí	 so	 zástupcami	 okresných	 úradov	 v	sídle	 kraja	 a	poverených	 centier	 voľného	 času,	 aktívne	 do	
organizovania	 väčšiny	 okresných	 a	 krajských	 kôl	 predmetových	 olympiád	 a	postupových	 súťaží	 vstúpila	
IUVENTA	–	Slovenský	inštitút	mládeže.	Cieľom	bolo	zrealizovať	tieto	súťažné	kolá	dištančne	za	zachovania	
všetkých	 platných	 protipandemických	 opatrení.	 Nadviazali	 sme	 spoluprácu	 s	 Univerzitou	 Komenského	 v	
Bratislave,	Univerzitou	Konštantína	Filozofa	v	Nitre,	Slovenskou	informačnou	spoločnosťou,	ale	najmä	s	ASC	
Applied	Software	Consultants,	prevádzkujúcou	školský	systém	EduPage,	v	ktorom	sme	zorganizovali	väčšinu	
online	súťažných	kôl.	Na	tento	účel	bola	zriadená	doména	www.onlineolympiady.sk.	Do	konca	roku	2020	sme	
pilotne	 a	úspešne	 zorganizovali	 online	 okresné	 kolá	 Technickej	 olympiády	 (26.	 11.	 2020),	 Olympiády	 zo	
slovenského	jazyka	a	literatúry	(27.	11.	2021)	a	školské	kolo	Pytagoriády	(9.	–	10.	11.	2021),	do	ktorého	sa	
zapojilo	 online	 rekordných	 48	961	 žiakov	 základných	 škôl	 a	osemročných	 gymnázií	 z	celého	 Slovenska.	
Spolupráca	sa	osvedčila	a	bola	nastavená	na	pokračovanie	aj	v	roku	2021.	

	
6. ROZPOČET	ORGANIZÁCIE		

	

	
	

Na	rok	2020	bol	IUVENTE	schválený	rozpočet	vo	výške	2	093	782	€,	z	toho	1	936	782	€	z	prostriedkov	štátneho	
rozpočtu	a	157	000	€	vlastných	zdrojov	v	kategórii	iných	zdrojov.		
	
V	priebehu	roku	2020	MŠVVaŠ	SR	upravilo	rozpočet	IUVENTY	prostredníctvom	samostatných	rozpočtových	
opatrení,	ktoré	boli	zapracované	do	rozpočtu,	nasledovne:	
	
1.	Rozpočtové	opatrenie	MŠVVaŠ	SR,	doručené	listom	č.	2020-11712:52-A2410,	zo	dňa	08.	septembra	2020,	
na	 základe	 Rozpočtového	 opatrenia	 MF	 SR	 č.	 102/2020.	 Finančné	 prostriedky	 podprogramu	 07818	 boli	
určené	predovšetkým	na	sanáciu	výpadku	príjmov	v	hodnote	120	293	€,	o	ktoré	organizácia	prišla	z	dôvodu	
prijatých	 opatrení	 a	 finančné	 prostriedky	 podprogramu	 07813	 predstavovali	 výlučne	 navýšené	 výdavky	
vplyvom	COVID	–	19.		
	

Výnosy	z	hlavnej	činnosti	príspevkovej	organizácie	 3	277	519,83	€	

Tržby	za	predaj	služieb	(60)	 142	976,30	€	

Zúčtovanie	ostatných	opravných	položiek	z	prevádzkovej	činnosti	(65)	 21	260,66	€	

Prevádzkové	dotácie	-	bežné	transfery	(681)	 2	139	826,48	€	

Výnosy	z	kapitálových	transferov	(682)	 116	349,22	€	

Výnosy	z	bežných	transferov	od	ostatných	subjektov	verejnej	správy	 635,06	€	

Výnosy	z	bežných	transferov	od	EÚ	(685)	 856	472,11	€	

Náklady	na	hlavnú	činnosť	príspevkovej	organizácie	 3	218	557,85	€	

Spotrebované	nákupy	(50)	 359	684,86	€	

Služby	(51)	 948	196,06	€	

Osobné	náklady	(52)	 1	647	429,52	€	

Iné	náklady	(	53+54+55+56)	 263	247,41	€	

Hospodársky	výsledok	 58	961,98	€	
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2.	Rozpočtové	opatrenie	MŠVVaŠ	SR,	doručené	listom	č.	2020-12680:17-A2410,	zo	dňa	03.decembra	2020,	
predstavovali	 presun	 finančných	 prostriedkov	 z	 NÚCEM	 v	 sume	 53	 683,16	 €.	 Finančné	 prostriedky	 boli	
vymedzené	na	zabezpečenie	 finančného	krytia	 zazmluvnených	plnení,	na	čiastočnú	obnovu	 IT	 techniky	 	v	
sume	9	368,12	€	a	v	sume	44	315,04	€	boli	určené	na	zabezpečenie	predmetových	olympiád	a	postupových	
súťaží	dištančnou	formou.	
	
3.	Rozpočtové	opatrenie	MŠVVaŠ	SR,	doručené	listom	č.	2020-10202:4-A2410	zo	dňa	17.	decembra	2020.	
Finančné	 prostriedky	 boli	 určené	 na	 dofinancovanie	 nevyhnutných	 prevádzkových	 výdavkov	 (výdavky	 na	
preddavky	 za	 teplo	 a	 elektrickú	 energiu,	 na	 úhradu	 poplatku	 za	 komunálny	 odpad,	 na	 úhradu	 dane	 z	
nehnuteľnosti).	
	
V	konečnom	dôsledku	IUVENTA	v	roku	2020	disponovala	s	finančnými	prostriedkami	v	celkovej	hodnote	2	
110	105	€.	
	
Vlastné	zdroje	organizácie	pozostávajú	z	prenájmu	plavárne,	priestorov	budovy,	z	ubytovacích	služieb	a	zo	
vstupného	 za	 využitie	 plavárne.	 Rozpočet	 za	 vlastné	 zdroje	 bol	 upravený	 na	 sumu	 123	 733	 €.	 Pokles	
schopnosti	organizácie	tvoriť	vlastné	zdroje	boli	v	roku	2020	ovplyvnené	pandémiou	COVID	-	19,	nakoľko	bola	
utlmená	prevádzka	plavárne,	ako	aj	prenájmy	priestorov	v	rámci	budov.	
	
Ministerstvo	 hospodárstva	 Slovenskej	 republiky	 nám	 poskytol	 50	 %	 príspevok	 z	 výpadku	 nájmu,	 ktorý	
predstavoval	sumu	635	€.	
	
Do	kategórie	finančných	prostriedkov	z	iných	zdrojov	patria	aj	finančné	prostriedky	poskytnuté	z	Európskej	
únie	určené	na	zabezpečenie	financovania	projektov	v	oblasti	mládeže,	školiacej	a	informačnej	stratégie	NA	
E+	 a	 Európskeho	 zboru	 solidarity	 a	 na	 pokrytie	 výdavkov	 spojených	 s	 implementáciou	 oboch	 programov	
Európskej	 únie.	 Organizácia	 vykazuje	 tento	 typ	 príjmu	 s	 kódom	 zdroja	 11P3	 na	 upravenom	 rozpočte	 k	
31.12.2020	v	celkovej	výške	5	638	221	€.	
	
Čerpanie	rozpočtových	prostriedkov	
	
Na	zdroji	111	došlo	v	roku	2020	k	čerpaniu	vo	výške	1	624	672	€,	čo	predstavuje	77	%	čerpanie	k	upravenému	
rozpočtu	(2	110	105	€).	Uvedená	suma	pozostáva	aj	z	čerpania	 IKT	výdavkov	celkom	v	sume	24	826	€,	čo	
prestavuje	34%	čerpanie	k	upravenému	rozpočtu	medzirezortného	podprogramu	(73	683	€).	
	
Finančné	prostriedky	na	zdroji	131J	boli	vyčerpané	v	plnej	výške.		
	
Účelovo	viazané	finančné	prostriedky	zahrnuté	do	rozpočtu	organizácie	v	roku	2020	boli	čerpané	v	súlade	so	
zákonom	523/2004	Z.	z.	o	rozpočtových	pravidlách	verejnej	správy	a	o	zmene	a	doplnení	niektorých	zákonov.	
	
Čerpanie	finančných	prostriedkov	iných	zdrojov	
	
K	31.12.2020	došlo	k	čerpaniu	finančných	prostriedkov	na	zdroji	46	v	sume	87	848	€,	čo	predstavuje	55,6	%	
čerpanie	k	upravenému	rozpočtu.	
	
Čerpanie	za	sledované	obdobie	na	zdroji	11P3	bolo	vo	výške	1	018	182	€,	čo	predstavuje	18,1	%	čerpanie.	
Minuloročné	finančné	prostriedky	evidované	na	zdroji	13P3	boli	k	31.12.2020	vyčerpané	vo	výške	3	982	365	
€,	čo	predstavuje	100%	čerpanie	k	upravenému	rozpočtu.	
	
Súhrn	 čerpania	 za	 všetky	 zdroje	 bol	 vo	 výške	 7	 318	 206	 €,	 čo	 predstavuje	 59	 %	 čerpanie	 k	 upraveným	
rozpočtom	na	jednotlivých	zdrojoch	financovania,	spolu	v	sume	12	493	876	€.	
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7.		VYHODNOTENIE	ZAMESTNANOSTI	
	
7.1.	Štruktúra	rozboru	zamestnanosti	

	
Na	rok	2020	mala	IUVENTA	schválený	počet	zamestnancov	podľa	organizačnej	štruktúry	vo	fyzických	osobách	
v	počte	60	zamestnancov.	Vzhľadom	na	oznámený	znížený	počet	pridelených	zamestnaneckých	miest	pre	
inštitúciu	pre	nasledujúci	rok	prebehla	postupná	aktualizácia	organizačnej	schémy	na	počet	zamestnancov	
56	vo	fyzických	osobách.	

	
Podľa	 platnej	 organizačnej	 štruktúry,	 organizáciu	 vedie	 generálny	 riaditeľ,	 organizácia	 má	 zástupcu	
generálneho	riaditeľa,	kanceláriu	generálneho	riaditeľa,	4	odbory	a	národnú	agentúru	ERAMUS+.		

	
• Kancelária	generálneho	riaditeľa	–	4	pracovné	miesta	
• Odbor	ekonomiky	a	rozpočtu	–	7	pracovných	miest	
• Odbor	vnútornej	správy	–	11	pracovných	miest	
• Odbor	predmetových	olympiád	a	postupových	súťaží	–	5	pracovných	miest	
• Odbor	podpory	práce	s	mládežou	–	12	pracovných	miest	
• Národná	agentúra	ERASMUS+	-	15	pracovných	miest	
	

Zamestnanci	sú	odmeňovaní	v	zmysle	zákona	č.	553/2003	Z.	z.	o	odmeňovaní	niektorých	zamestnancov	pri	
výkone	práce	vo	verejnom	záujme	a	o	zmene	a	doplnení	niektorých	zákonov.	

	
V	období	 roka	 2020	 boli	 zaznamenané	 pohyby	 zamestnancov	 IUVENTA	 (vo	 fyzických	 osobách)	 celkovo	
v		počte	11	nástupov	a	19	výstupov.	

	
Z	toho	výstupy:	
• §	60	Zákon	č.	311/2011	Z.	z.	–	(Zákonník	práce)	-	15	zamestnancov	
• §	67	Zákon	č.	311/2011	Z.	z.	(Zákonník	práce)	-	1	zamestnanec	
• §	79	Zákon	č.	311/2011	Z.	z.	(Zákonník	práce)	-		1	zamestnanec	
• §	72	Zákon	č.	311/2011	Z.	z.	(Zákonník	práce)	-	2	zamestnanec	
• §	71	Zákon	č.	311/2011	Z.	z.	(Zákonník	práce)	-	0	zamestnancov	

V	sledovanom	období	k	31.12.2020	–	boli	tri	zamestnankyne	na	rodičovskej	dovolenke.	
	

V	priebehu	 polroka	 	 2020	 	 boli	 realizované	 výberové	 konania	 na	 obsadenie	 8	 pracovných	 pozícií	 v	rámci	
IUVENTY	na	rôznych	pracovných	pozíciách	a	rôznych	odboroch.	Záujem	kandidátov	o	pracovné	pozície	bol	
dostatočný	v	celkovom	počte	65	záujemcov,	neúspech	kandidátov	bol	z	dôvodu	nevyhovujúcich	profesijných	
a	často	aj	osobnostných	predpokladov	a	neschopnosti	prezentovať	sa.	Z	hľadiska	vekovej	štruktúry	je	možné	
evidovať	vyšší	záujem	mladších	vekových	kategórií	do	35	rokov,	hlavne	na	pozíciách		spojených	s	projektami,	
kde	 je	 potrebná	 výborná	 komunikácia	 často	 aj	 v	cudzom	 jazyku,	 prezentačné	 schopnosti	 a	vysoká	 dávka	
kreativity.		

	
Priemerný	plat	v	roku	2020	sa	pohyboval	okolo	1348,00	Eur,	za	porovnateľné	obdobie	roka	2019	sa	priemerný	
plat	pohyboval	okolo	1277,00	Eur.	Percentuálny	nárast	v	sledovanom	období	bol	vo	výške	5,26	%.		Zvýšenie	
priemernej	 mzdy	 bolo	 ovplyvnené	 legislatívnymi	 zmenami	 platnými	 k	1.1.2020,	 kedy	 došlo	 k		 zvýšeniu	
tarifných	platov.	

	
Vo	vekovej	štruktúre	zamestnancov	v	roku	2020	najvyšší	podiel	31,48	%	tvoria	zamestnanci	vo	veku	do	30		
rokov,	29,63	%	zamestnanci	vo	veku	31-40	rokov,	20,37	%	zamestnanci	vo	veku	41-50	rokov,	9,26	%	vo	veku	
od	 51-60	 rokov	 a	zamestnanci	 nad	 60	 rokov	 9,26	 %.	 Zamestnaných	 žien	 je	 35,	 tvoria	 64,81	 %	 z	počtu	
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zamestnancov	a	mužov	je	zamestnaných	19,	čo	je	35,19	%	z	celkového	počtu	zamestnancov.	Priemerný	vek	
zamestnancov	IUVENTY	je	39,46	roka.	

	
V	kvalifikačnej	štruktúre	zamestnancov	v		roku	2020	je	najvyšší	podiel	72,34	%	zamestnancov	s	dosiahnutým	
vysokoškolským	vzdelaním	I.,	II.	a	III.	stupňa,	14,90	%	zamestnancov	s	úplným	stredným	odborným	vzdelaním	
a	12,76	%	zamestnancov	s	ukončeným	základným	vzdelaním	na	pozíciách	s	prevahou	manuálnej	práce.	
	
Zamestnanci	 organizácie	 IUVENTA	 absolvovali	 v	sledovanom	 období	 vzdelávacie	 aktivity	 zamerané	 na	
prehlbovanie	 kvalifikácie	 v	príslušnej	 oblasti	 podľa	pracovného	 zaradenia.	 Boli	 zabezpečené	 aj	 vstupné		
a	periodické	školenia	BOZP,	aj	vzdelávanie	v	oblasti	požiarnej	ochrany.	Taktiež	bol	zabezpečený	adaptačný	
proces	nových	zamestnancov	s	cieľom	rýchlejšieho	začlenenia	do	pracovného	procesu.	Rok	2020	bol	iný	ako	
ostatné	 roky,	 bol	 sprevádzaný	 veľkým	 množstvom	 opatrení	 a	zmien,	 ktoré	 boli	 zapríčinené	 pandémiou	
spôsobenou	 šírením	 nového	 koronavírusu	 COVID	 19.	 Zamestnanci,	 ktorých	 povaha	 práce	 to	 dovoľovala,	
pracovali	 z	domu,	 na	 pracoviskách	 sa	 zdržiavali	 nevyhnutne	 potrebný	 čas	 a	boli	 im	 zabezpečené	 rúška,	
respirátory	 a	 dezinfekčné	 prostriedky.	 Zamestnanci	 boli	 usmerňovaní	 a	informovaní	 v	zmysle	 príkazov,	
nariadení	a	odporúčaní,	ktoré	boli	aktualizované	v	súlade	s	meniacou	sa	platnou	legislatívou.		

	
7.1.	Ostatné	platby	za	vykonanú	prácu,	ktoré	nie	sú	financované	z	kategórie	610	–	Mzdy,	platy,	služobné	
príjmy,	OOV	
	
Do	 tejto	 skupiny	 sú	 zahrnuté	 výdavky	 na	 podpoložke	 637027	 –	Odmeny	 pracovníkom	mimo	pracovného	

pomeru	(OON).	

	

Dohody	o	prácach	
vykonávaných	mimo	
pracovného	pomeru	za	
sledované	obdobie	

Počet	osôb	
pracujúcich	na	
dohodu	o	prácach	
vykonávaných	mimo	
pracovného	pomeru	

Počet	hodín	
odpracovaných	
osobami	pracujúcimi	
na	dohodu	o	prácach	
vykonávaných	mimo	
pracovného	pomeru	

Odmeny	v	€	za	práce	
podľa	dohôd	
uzatvorených	mimo	
pracovného	pomeru	

	 1	 2	 3	

	
	

Organizácia	

	
	

527	
	
	

	
	

14	981	
	

	
	

155	723	

z	toho	vlastní	
zamestnanci	organizácie		 9	

	
746,75	

	
3	372							

	
	
8.		HODNOTENIE	A	ANALÝZA	VÝVOJA	ORGANIZÁCIE	
	

Prehľad	o	zdrojoch	financovania:	

	 2016	
(v	EUR)	

2017	
(v	EUR)	

2018	
(	v	EUR	)	

2019	
(v	EUR)	

2020	
(v	EUR)	

Bežný	
transfer	

1	638	733	 1	731	096	 1	623	928	 2	268	649	 2	110	740	
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Kapitálový	
transfer	

210	000	 0	 9	000	 					450	698	 0	

CELKOM	zo		
štátneho	
rozpočtu	

1	848	733	 1	731	096	 1	632	928	 2	719	347	 2	110	740	

	
Prehľad	o	nákladoch	a	výnosoch:	

	 2016	
(v	EUR)	

2017	
(v	EUR)	

2018	
(v	EUR)	

2019	
(v	EUR)	

2020	
(v	EUR)	

Náklady	 2	328	677	 2	269	825	 2	944	792	 3	225	518	 3	218	558	

Vlastné	
výnosy	

420	732	 423	144	 180	329	 259	238	 142	976	

Osobné	
náklady	

1	224	650	 1	131	730	 1	427	056	 1	592	515	 1	647	430	

	
Hospodárenie	organizácie	bolo	v	roku	2020	vyrovnané	s	kladným	hospodárskym	výsledkom	vo	výške	58	962	
EUR.	

	
Obsah	rozpočtových	a	účtovných	ukazovateľov:		
	
Tržby	z	predaja	služieb	(602)	pozostávajú	z	prenájmu	plavárne	a	priestorov	budovy,	z	ubytovacích	služieb	a	
zo	vstupného	za	využitie	plavárne.		
	
Spotrebované	nákupy	(50)	pozostávajú	z	nasledovných	nákladov:	spotreba	všeobecného	materiálu,	spotreba	
pohonných	 hmôt,	 kancelárskych,	 čistiacich	 ,	 dezinfekčných	 potrieb,	 spotreba	 energií	 všetkého	 druhu,	
spotreba	chemikálií	na	bazén,	drobný	hmotný	majetok	účtovaný	do	spotreby.		
	
Služby	(51)	pozostávajú	z	nasledovných	nákladov:	opravy	a	údržba	áut,	budov,	strojov	a	zariadení	(pravidelné	
revízie	 všetkých	 technických	 zariadení),	 cestovné	 náklady	 na	 služobné	 cesty,	 prenájmy,	 ostatné	 služby	 –	
vodné	a	stočné,	odvoz	odpadu,	zrážková	voda,	telekomunikačné	a	poštové	poplatky,	programové	vybavenie,	
užívanie	počítačovej	siete,	ochranná	služba,	právne	služby,	poistné	za	majetok,	školiteľské	služby,	propagácia	
na	akcie,	lektorské	služby	a	iné.		
	
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)	 pozostávajú	 najmä	 z	 odpisov	 majetku,	 dane	 z	 nehnuteľností,	 poplatku	 za	
komunálny	 odpad,	 za	 zmluvné	 pokuty	 z	dôvodu	 storna	 akcií	 (COVID	 19),	 tvorby	 rezervy	 na	 prebiehajúce	
súdne	spory.	
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ZA	SPOLUPRÁCU	V	ROKU	2020	ĎAKUJEME	VŠETKÝM	

PARTNERSKÝM	ORGANIZÁCIÁM,	INŠTITÚCIÁM	A	SPONZOROM.	
		


