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1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE

Názov:

IUVENTA

Sídlo:

Karloveská 64, 842 58 Bratislava

Rezort:

Ministerstvo školstva SR

Kontakty:

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

Forma hospodárenia:

príspevková organizácia

Vedenie organizácie:
Generálny riaditeľ

Jozefína Jambrichová (do 01.02.2007)
Viliam Michalovič (od 01.02.2007)

Vedúci oddelenia podpory talentov

Roman Lehotský (do 01.02.2007)
Jozefína Jambrichová (od 01.02.2007)

Vedúci oddelenia rozvoja práce s mládežou

Jana Miháliková

Vedúci oddelenia mobility a informácií
o mládeži a vedúci NA Mládež v Akcii

Róbert Rothenstein (do 01.04.2007)

Vedúci oddelenia technického a správy majetku

Peter Cibulčík (do 28.02.2007)

Martin Pokorný (od 01.04.2007)

Klaudia Soviarová (od 01.03.2007)
Vedúci ekonomického oddelenia

Emília Pavlíková (do 30.04.2007)
Jaroslava Botková (od 01.05.2007)

Vedúci personálneho a organizačného oddelenia Helena Kováčová (od 01.05.2007)

2. POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE
IUVENTA plní úlohy v oblasti implementácie štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži
v SR. Zabezpečuje pritom výskumné úlohy, vzdelávacie aktivity a pracuje s informáciami pre
profesionálnych a dobrovoľných pracovníkov s mládežou. Aktívne spolupracuje
s organizáciami a inštitúciami podobného zamerania v Európe a podieľa sa na príprave
projektov spolupráce v oblasti mládežníckej politiky.
IUVENTA koordinuje predmetové olympiády a postupové súťaže žiakov základných
a stredných škôl, ktoré vyhlasuje Ministerstvo školstva SR, je Národnou agentúrou programu
Európskej únie MLÁDEŽ V AKCII a národným partnerom projektu informačného projektu
EURODESK a administratívne zabezpečuje Programy finančnej podpory aktivít detí
a mládeže v SR Ministerstva školstva SR.
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Pri plnení úloh kladie dôraz na vytváranie nových koncepcií pre prácu s deťmi a mládežou a
metodické usmerňovanie organizácií a subjektov, ktoré sa aktívne podieľajú na práci s deťmi
a mládežou. Pripravuje vzdelávacie a školiace aktivity pre profesionálnych a dobrovoľných
pracovníkov s deťmi a mládežou na miestnej, regionálnej a národnej úrovni. Administratívne
zabezpečuje program Európskej únie MLÁDEŽ V AKCII, zameraný na rozvoj medzinárodnej
spolupráce v oblasti mládeže a pripravuje školiace aktivity pre záujemcov o získanie
finančnej podpory z jeho zdrojov. Zabezpečuje projekt EURODESK, ktorý podporuje rozvoj
informačnej siete pre mladých ľudí v krajinách Európy. Spravuje majetok štátu, pričom jeho
časť používa na plnenie svojich hlavných úloh a časť nebytových priestorov, objektov
a zariadení prenajíma za účelom ich hospodárneho a efektívneho využitia.
Z hľadiska strednodobého výhľadu je nevyhnutné významne posilniť úlohy IUVENTY ako
Slovenského inštitútu mládeže. Cieľom bude skvalitniť metodickú a informačnú funkciu
smerom k štruktúram aktívnym v práci s mládežou na miestnej, regionálnej a národnej úrovni,
pripravovať kvalitné metodické a informačné materiály, ktoré prispejú k skvalitneniu práce
s mládežou na úrovni miest, obcí a regiónov, realizovať školiace a vzdelávacie projekty pre
pracovníkov s mládežou a mladých vedúcich a organizovať výskumné úlohy. Cieľom tiež
bude rozvíjať medzinárodnú spoluprácu na úrovni Európy i mimo nej. V oblasti národných
a medzinárodných grantových programov, podporujúcich prácu s mládežou, bude úlohou
Iuventy rozširovať sieť spolupracujúcich subjektov a osôb na nižších úrovniach a zabezpečiť
tak intenzitu využitia zdrojov týchto programov. Výzvou zostáva koordinácia všetkých úrovní
predmetových olympiád a postupových súťaží žiakov základných a stredných škôl, a to najmä
z pohľadu koordinácie aj nižších kôl týchto súťaží prostredníctvom spolupracujúcich
subjektov.
Na zefektívnenie činnosti organizácie je v strednodobom výhľade potrebné venovať
pozornosť stabilizácii odborných zamestnancov, ktorí budú pripravení kvalitne plniť vyššie
uvedené úlohy. S ohľadom na rozsah spravovaného majetku bude aj naďalej potrebné
zabezpečovať jeho efektívne využitie na hlavnú činnosť a zosúladiť jeho využitie s potrebami
rezortu. V tejto súvislosti bude nevyhnutné vykonať úpravy priestorov s cieľom znižovať
náklady a efektívne využívať plochy budov.
3. CHARAKTERISTIKA KONTRAKTU ORGANIZÁCIE
S ÚSTREDNÝM ORGÁNOM A JEHO PLNENIE
Ministerstvo školstva SR uzatvorilo s IUVENTOU pre rok 2007 dva kontrakty:
1. Kontrakt na riešenie úloh podpory práce talentovanej mládeže a koordinácie
medzinárodných úloh,
2. Kontrakt na riešenie úloh štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži a na
zabezpečenie administrácie Programu EÚ „Mládež v akcii“.
V súlade s obsahom týchto kontraktov IUVENTA spolupracovala s vecne príslušnými
sekciami a odbormi Ministerstva školstva a v dohodnutých termínoch predkladala správy
o stave plnenia úloh, ktoré z kontraktov vyplynuli.
Ciele činnosti organizácie a jej úlohy boli formulované na základe uvedených kontraktov a na
základe Koncepcie štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži do roku 2007.
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Aktivity a úlohy organizácie obsahovali spoločný cieľ skvalitňovať podmienky pre prácu
s deťmi a mládežou a podporovať aktivity pre deti a mládež v rámci štátneho i mimovládneho
sektora. Je možné ich rozdeliť do 6-tich tematických oblastí:
1. Výskumné a prieskumné aktivity;
2. Vzdelávacie a školiace aktivity;
3. Informačné aktivity;
4. Metodické aktivity;
5. Administratívne činnosti;
6. Predmetové olympiády a postupové súťaže.

1. VÝSKUMNÉ A PRIESKUMNÉ AKTIVITY
1.1. Evalvácia programu MLÁDEŽ
Projekt bol súčasťou záverečného celoeurópskeho hodnotenia dopadu programu Európskej
únie MLÁDEŽ, ktorý mohla mládežnícka verejnosť využívať v rokoch 2000 – 2006.
Európska komisia pripravila základnú štruktúru a tematické oblasti, aby bola možnosť
pracovať s rovnakými údajmi v rámci všetkých členských krajín programu. Príprava
hodnotenia zahŕňala štúdium materiálov, dotazníkové zisťovanie všetkých podporených
subjektov, interview s pracovníkmi Národnej agentúry a regionálne fokusové skupiny. Na
základe týchto aktivít bola pripravená výskumná správa.
Hodnotenie programu sa zameralo na kvantitatívne aj kvalitatívne ukazovatele. V obidvoch
prípadoch sa potvrdilo, že program Mládež bol na Slovensku realizovaný s úspechom.
Národná agentúra rozdelila počas rokov 2000 – 2006 celkovo 9 083 887 EUR na projekty
mládežníckej mobility , do ktorých sa zapojilo 23 271 účastníkov. Celkovo program prispel
najmä k zvyšovaniu kľúčových kompetencií mladých ľudí, pracovníkov s mládežou a k ich
osobnostnému aj profesionálnemu rastu. Dopad programu na mladých ľudí bol zistený najmä
v oblasti ich zručností pripraviť, organizovať a vyhodnotiť projekt, k väčšej odhodlanosti
komunikovať v cudzom jazyku, zvýšenému záujmu o iné kultúry a ich pochopeniu
a tolerancie k nim, ako aj v oblasti podpory aktívnej participácie na miestnej úrovni.
1.2. Podpora výskumov mládeže (dataarchív, sieťovanie subjektov, súťaž)
Projekt Datarchív výskumov mládeže vznikol v roku 2006 s cieľom vytvoriť priestor pre
profesionálnych výskumníkov a expertov na mládežnícku politiku na zverejňovanie rôznych
výskumov, prieskumov a iných informácií. V rámci projektu v roku 2007 pokračovalo
oslovovanie rôznych subjektov, univerzít, profesionálnych výskumných firiem a podobne a bolo
získaných 8 nových výskumov napr. Mladí ľudia a armáda, Hodnotová orientácia mladých ľudí
a pod.
V rámci podpory výskumov v oblasti mládeže sa v roku 2007 konali 2 semináre. Prvý s názvom
„Rozvoj výskumu mládeže na Slovensku a mládežnícka politika Európskej únie“ sa uskutočnil
23. mája 2007 s cieľmi poskytnúť výskumníkom informácie a prehľad o najnovších
dokumentoch, informácie o súčasnej situácii v oblasti výskumu mládeže, predstavenie systému
podpory a rozvoja výskumov v oblasti mládeže na obdobie 2007 – 2008.
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27. septembra 2007 sa konal druhý seminár orientovaný na výskum pod názvom “Čo vlastne
vieme o deťoch a mládeži alebo mládežnícka politika v zrkadle vedeckého výskumu“
s cieľom identifikácie potrieb a návrhom opatrení na zlepšenie situácie v oblasti lepšieho
poznania a porozumenia mládeže.
V máji 2007 bola vyhlásená výzva na spoluprácu v oblasti výskumov mládeže. Záujemcovia
z radov výskumníkov a súkromných osôb mohli predložiť svoje návrhy na výskumné projekty.
Prioritné témy výskumov:
 združovanie mládeže, jej participácia na občianskom a politickom živote,
 objasňovanie rozvoja dobrovoľníctva medzi mladými ľuďmi,
 analýza účasti mladých ľudí na tvorbe, poskytovaní a využívaní informačných
služieb,
 efektívnosť neformálneho vzdelávania v oblasti výchovy mládeže k ľudským a
občianskym právam, efektivita rôznych podporných programov,
 samosprávna politika voči mládeži.
Od júna 2007 sme zabezpečili nasledujúce výskumné projekty:
a) Pripravenosť CVČ v Košickom a Prešovskom kraji na prácu s vybranými sociálnymi
skupinami detí a mládeže
b) Spôsoby a možnosti trávenia voľného času mládeže ako základný predpoklad pre aktívnu
participáciu na spoločenskom a občianskom živote
c) Participácia stredoškolákov a vysokoškolákov na samospráve školy
d) Úroveň mediálnej gramotnosti mladých ľudí na Slovensku
e) Práca s deťmi a mládežou v oblasti neformálneho vzdelávania
1.3. Implementácia
podmienkach

štátnej

politiky

voči

deťom

a mládeži

v samosprávnych

Samostatný výskumný projekt samosprávna politika regiónov a miest voči mládeži na
Slovensku (so zameraním na neformálne vzdelávanie, participáciu, informovanosť
a dobrovoľníctvo). Cieľom projektu bolo zistiť aká je skutočná samosprávna politika
regiónov, miest a obcí na Slovensku voči mládeži.
1.4. European Knowledge Centre for Youth Policy (EKCYP)
Pracovníci IUVENTY zabezpečili v roku 2007 aj dopĺňanie a update informácií v Európskom
znalostnom centre o mládežníckej politike v rámci spoločných aktivít Rady Európy
a Európskej komisie (program Partnership). V Štrasburgu a v Budapešti sa konali semináre
zamerané na rozvoj EKCYP a na posilnenie jeho miesta v Európskej politike voči mládeži
a výskumu v oblasti mládeže.
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2. VZDELÁVACIE A ŠKOLIACE AKTIVITY
2.1. Podpora participácie mládeže
Školenia pre členov žiackych školských rád
Podpora samotných študentov – aktívnych členov žiackych školských rád bola realizovaná
v spolupráci s regionálnymi centrami mládeže, ktoré pripravili sériu školení na rôzne témy,
podľa identifikovaných potrieb jednotlivých ŽŠR. Školení sa zúčastnilo 203 študentov.
Vzdelávanie pre koordinátorov ŽŠR
Z viacerých výskumov a zisťovaní je zrejmé, že pre činnosť ŽŠR je funkcia
koordinátora/tútora nevyhnutnosťou. Vzdelávací modul, ktorý pripravila IUVENTA spolu so
skupinou externých spolupracovníkov mal slúžiť na ujasnenie si funkcie a úloh
koordinátorov, cieľová skupina boli učitelia alebo pedagogickí pracovníci zo stredných škôl.
Obsahom školenia boli témy: základné komunikačné zručnosti, pojem participácie, legislatíva
ŽŠR – založenie, agenda, štatút, situáciu na Slovensku, výhody a najčastejšie prekážky
fungovania ŽŠR na školách, role, úlohy a kompetencie koordinátorov, skvalitnenie práce
koordinátora a vypracovanie akčného plánu
Z jednotlivých školení vyplynul záver, že je nutné pokračovať v tréningoch koordinátorov
ŽŠR s rozširujúcim modulom, zvýšiť status koordinátora ŽŠR aj v pripravovanej legislatíve
nového školského zákona, zaradiť problematiku ŽŠR aj do POP, ale aj nápad ako napr.
uskutočniť vzdelávanie koordinátorov a žiakov spolu.
Účastníci školení vysoko pozitívne hodnotili interaktívny prístup, zážitkové metódy
prostredníctvom situačných metód a rolových aktivít. Predovšetkým začínajúci koordinátori
ocenili komplexne informácie z oblasti legislatívy a ujasnili si spôsob volieb do ŽŠR v súlade
so zákonom č. 596/2003 Z.z. Keďže tieto školenia boli akreditované, tak na základe
vypracovania akčného plánu (určenie aktivít, cieľov, stratégie, taktiky a určitej vízie) obdržali
dodatočne aj osvedčenie o absolvovaní školenia. Školenia sa uskutočnili v Nitre (15.-16.
októbra), Trenčíne (22. - 23. októbra), Banská Bystrica (12.-13. októbra a 19.- 20. októbra),
Žilina (29.-30. októbra), Košice (4.- 5. októbra), Prešov (5. - 6. novembra). Celkovo sa
školení zúčastnilo 129 účastníkov.
II. konferencia k žiackym školským radám „Aj nás sa to týka“
Vyvrcholením školení koordinátorov a študentov ŽŠR bolo uskutočnenie v poradí už 2.
celoslovenskej konferencie „Aj nás sa to týka“ (12. novembra 2007) s cieľom propagovať
rozvoj žiackej samosprávy ako jednu z foriem výchovy k aktívnemu občianstvu a demokracii,
predstaviť aktivity a opatrenia, ktoré sa zrealizovali v roku 2007 na rôznych úrovniach,
definovať ďalšie potreby a zosieťovať rôznych aktérov a kľúčových hráčov. Konferencia sa
konala v priestoroch Hotela City v Bratislave a zúčastnilo sa jej 130 účastníkov - poslankyňa
NR SR Tatiana Rosová, študenti a koordinátori z rôzvnych druhoch stredných škôl na
Slovensku, školitelia, miestni poslanci pracujúci na odboroch VÚC, odborníci zaoberajúci sa
výskumom participácie mládeže a zástupcovia MŠ SR a Iuventy.
Program konferencie bol vyplnený príspevkami a aktuálnymi informáciami o formách
podpory participácie mladých ľudí na fungovaní školy (ŽŠR) a zároveň aj na fungovaní
v komunite (Program podpory MŠ SR na rok 2007 „Participácia mladých ľudí na živote
obce“) zo strany štátu. Zároveň sa účastníci mali možnosť dozvedieť viac o motívoch činnosti
členov ŽŠR a porovnať ich činnosť v roku 2005 a 2007, k dispozícii im boli štatistické údaje
získané Ústavom informácií a prognóz v školstve. Priestor bol poskytnutý aj prezentáciám
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činnosti konkrétnych školských rád a projektov, ktoré ŽŠR na jednotlivých školách realizuje.
Zároveň zástupca školiteľov koordinátorov - multiplikátorov predstavil modul školenia pre
koordinátorov ŽŠR.
Závery z konferencie jednoznačne ukázali, že je potrebné z viacerých strán podporiť
myšlienku profesionálneho tútorstva žiackych školských rád pripraveným a kompetentným
pedagógom resp. vychovávateľom, dôležitosť pokračovania vzdelávania samotných
koordinátorov ako aj aktivistov ŽŠR, uskutočniť stretnutia zástupcov ŽŠR na stredných
školách a zástupcov samosprávy na miestnej alebo krajskej úrovni, pripraviť komunikačný
a koordinačný portál pre rozvoj participácie žiakov na samospráve školy.
2.2. Vzdelávacie aktivity na podporu tém kampane „Každý iný – všetci rovní“
Vzdelávanie multiplikátorov kampane KIVR a KOMPASu
V priebehu roka bola vytvorená skupina multiplikátorov, ktorí boli na špeciálnom školení
pripravovaní na plnenie tejto pozície v priebehu roka. V obsahu školenia boli okrem základných
informácií o kampani, grantovom programe a iných aktivitách v rámci kampane pripravovaní na
coaching neformálnych skupín, ktoré boli jednou z cieľových skupín kampane a ich aktivít.
Učastníci obdržali manuál KOMPAS a dôsledne sa s ním oboznámili. Súčasťou školenia bolo aj
vytvorenie pracovných dvojích a plánovanie vlastných aktivít v regiónoch. Školenie absolvovalo
15 účastníkov, 10 aktívne pracovali na vlastných aktivitách do koncu roku (vzdelávania,
informačné aktivity, coaching skupín a i.).
Regionálne školenia multiplikátorov
V roku 2007 sa uskutočnilo 5 regionálnych školení s účasťou 81 účastníkov. Účastníci získali
základné informácie o samotnej kampani, hlbšie znalosti a know how o témach kampane
(kultúrna rôznorodosť, participácia, aktívna ochrana ľudských práv) a mohli si vyskúšať aj
prípravu projektu v rámci grantového programu KIVR. Mnohí využili tieto stretnutia aj na
konzultácie svojich nápadov a myšlienok,čo sa prejavilo aj vo vyššej kvalite viacerých
predložených projektov
2.3. Vzdelávanie pracovníkov samospráv
Podpora dobrovoľníctva v komunitách
Cieľom projektu bolo vyškoliť pracovníkov samospráv zodpovedných za mládež alebo za
sociálnu otázku v oblasti dobrovoľníctva a práce s dobrovoľníkmi (praktické i teoretické
osvojenie si základných pojmov, problematiky za pomoci metód formálneho i neformálneho
vzdelávania), nadviazanie spolupráce dobrovoľníckych organizácií a samospráv za účelom
zakladania komunitných dobrovoľníckych centier v regiónoch, zvýšenie informovanosti
a pozitívneho povedomia medzi odbornou aj širšou verejnosťou o dobrovoľníctve, zvýšenie
a skvalitnenie kompetencií pracovníkov samospráv v oblasti dobrovoľníctva, propagovanie
podpory výchovy k dobrovoľníctvu.
Uskutočnili sa 4 školenia s účasťou 80 frekventantov (25. október - Trnava, 13. november Poprad, 14.november - Prešov, 27. november - Michalovce). Pri organizovaní aktivít sme
spolupracovali s Asociáciou vzdelávacích centier samosprávy. Vzdelávací modul vznikol na
základe komunikácie so skúsenými pracovníkmi z dobrovoľníckych organizácií a bol predložený
na akreditáciu.
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Obsahom školenia bolo informovať o základných pojmoch o dobrovoľníctve, predstavenie
existujúcej legislatívy, definícia prekážok v oblasti dobrovoľníctva, ujasnenie si úlohy
a postavenia pracovníka samosprávy v procese rozvoja mládežníckeho dobrovoľníctva.
Frekventanti kurzu po absolvovaní vzdelávania vytvorili svoj
akčný plán, ktorý bol
podmienkou k ukončeniu a následne dostali osvedčenie o absolvovaní vzdelávania.
Z predchádzajúcich realizovaných školení, ktoré sme uskutočnili v regiónoch Slovenska
vyplynulo, že samospráva má záujem o problematiku dobrovoľníctva na Slovensku. Potrebujú
však viac aktuálnych informácií v danej oblasti, aby sa mohli aktívne zapájať a spolupracovať
s inými organizáciami. Je dôležité naďalej pokračovať so vzdelávaním pracovníkov samospráv
s cieľom vytvorenia dobrovoľníckych centier v regiónoch.
2.4. Otváracia konferencia programu Mládež v akcii
Otváracia konferencia programu Mládež v akcii sa uskutočnila 16. marca 2007 za účasti člena
Európskej komisie Jána Figeľa, podpredsedu vlády SR Dušana Čaploviča, riaditeľa odboru
detí a mládeže Ministerstva školstva SR Róberta Eisnera. Na Otváracej konferencii sa
zúčastnilo 120 zástupcov mimovládnych organizácií a inštitúcii aktívnych v oblasti
mládežníckej politiky a práce s mládežou.
2.5. Zapojenie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí do programu Mládež v akcii
Seminár zameraný na oboznámenie s možnosťami zapojenia, spôsobmi práce a motivácie
tejto cieľovej skupiny do aktivít programu Mládež v akcii. Dôraz bol kladený na vytváranie
skupín s rôznymi príležitosťami, aby sa tak uľahčilo začlenenie mladých ľudí s nedostatkom
príležitostí. Konal sa pod názvom „Spolu je to možné“ 5. – 8. júla 2007 a zúčastnilo sa ho 17
predstaviteľov rôznych organizácií zameraných na prácu s mladými ľuďmi s nedostatkom
príležitostí a organizácií, ktoré majú záujem integrovať do svojich aktivít mladých ľudí
s nedostatkom príležitostí.
2.6. Seminár pre záujemcov o zapojenie sa do EDS
Informačné semináre pre záujemcov o zapojenie sa do EDS sa uskutočnili vo
všetkých regiónoch Slovenska. Cieľom seminárov bolo informovať existujúce vysielajúce
a hostiteľské organizácie o zmenách a novinkách v EDS v programe Mládež v akcii, ako aj
pripraviť na akreditáciu EDS organizácie, ktoré sa plánujú stať vysielajúcimi, hostiteľskými,
či koordinujúcimi organizáciami. Na 9 seminároch sa zúčastnilo 138 zástupcov organizácií.
2.7. Školenie pre pracovníkov s mládežou
Školenie zamerané na jazykovú podporu v anglickom jazyku pre pracovníkov
a mládežníckych vedúcich. V spolupráci s Maďarskou národnou agentúrou sme realizovali
dve jazykové školenia. Cieľom školení bolo zlepšenie jazykových zručností osvojenie
terminológie oblasti práce s mládežou. Prvé jazykové školenie sa uskutočnilo 30.6.2007 –
10.7.2007 v Maďarsku so zameraním na mládežníckej výmeny. Zúčastnilo sa ho 10
mládežníckych lídrov a pracovníkov s mládežou zo Slovenska. Druhé školenie sa uskutočnilo
20. – 30. augusta 2007 na Slovensku. Bolo zamerané na Európsku dobrovoľnícku službu.
Zúčastnilo sa ho 12 účastníkov, 6 zástupcov mládežníckych organizácií z Maďarska a 6
zástupcov mládežníckych organizácií zo Slovenska. Obe školenia prispeli k vytváraniu
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priestoru na vznik medzinárodných partnerstiev a zlepšenie efektívnosti komunikácie medzi
zahraničnými partnermi v rámci projektov.
2.8. Seminár na tému participácia
Seminár zameraný na zvýšenie informovanosti o téme participácia, ako jednej z priorít
programu Mládež v akcii. Seminár organizovaný v spolupráci s Českou národnou agentúrou.
Z dôvodu personálnych zmien v Českej národnej agentúre sa seminár neuskutočnil. Preto sme
sa rozhodli zrealizovať školenie na tému participácia na národnej úrovni. Školenie sa bude
konať 25. – 27. januára 2008 s názvom „Nemaj ruky vo vreckách“ a je určené mladým
ľuďom, mládežníckym lídrom a mládežníckym pracovníkom. Zúčastní sa ho 20 účastníkov.
2.9. Výtvarná netradične
V rámci podpory a rozvoja zručností pracovníkov Centier voľného času - ale aj učiteľov
a iných záujemcov - pripravila IUVENTA metodický workshop z oblasti výtvarnej výchovy.
Prvé tvorivé stretnutie sa konalo pod názvom Premeny papiera alebo objavujeme okolitý svet
v dňoch 22. a 23. novembra 2007. Program pozostával z 5 obsahových častí: projektová
tvorba na námet „stopa“, od frotáže cez koláž k úžitkovej tvorbe, objavujeme s papierom –
vianočné podnety, strom prekvapenia – zážitková výtvarná akcia a stretnutie s umením, teória
a didaktika. Na stretnutí sa zúčatnilo 12 pracovníkov centier voľného času z celého
Slovenska.
2.10.Vzdelávanie pre koordinátorov dobrovoľníkov v organizáciách
Cieľom projektu bolo podporiť odbornú úroveň koordinátorov mládežníckych dobrovoľníkov
v rôznych združeniach, inštitúciách, zariadeniach, skvalitniť kompetencie koordinátorov
mládežníckych dobrovoľníkov, zvýšiť kvalitu manažmentu mládežníckeho dobrovoľníctva
v organizáciách a inštitúciách, v širšom zmysle aktívne podporiť výchovu dobrovoľníctva u
mladých ľudí v spoločnosti. Prvé školenie pre koordinátorov dobrovoľníkov sa uskutočnilo
vo Svite 6 – 9. decembra 2007, na školení sa zúčastnilo 15 frekventantov. Frekventanti kurzu
po absolvovaní vzdelávania vytvorili svoj vlastný akčný plán, ktorý bol podmienkou
k ukončeniu a následne dostali osvedčenie o absolvovaní vzdelávania. Zo školenia aj
z ostatných predchádzajúcich aktivít vyplynulo, že úroveň práce koordinátorov je rôzna a
preto je potrebné tieto zložky podporiť ďalšími vzdelávacími a supervíznymi aktivitami.
2.11.Vydanie edukačného materiálu Každý iný – všetci rovní
Na podporu vzdelávacích aktivít kampane Každý iný – všetci rovní pripravila IUVENTA
v spolupráci s organizáciou ZIPCeM edukačný materiál pre mladých ľudí a pracovníkov
s mládežou. Edukačný materiál pozostáva z dvoch častí – pracovný zošit pre mladého človeka
a metodické listy pre pracovníka s mládežou, učiteľa a i. s podrobným návodom a aktivitami
na stretnutia na tému žiacke školské rady, predsudky, interkultúrne učenie a pod. Materiál bol
vydaný v počte 6000 kusov a distribuovaný do škôl a mládežníckych organizácií, centier
voľného času (po dohode, na požiadanie).
2.12.Konferencia k mládežníckej politike Rady Európy Agenda 2020
Cieľom konferencie bolo pomenovanie existujúcich problémov a výziev v jednotlivých
oblastiach mládežníckej politiky a zadefinovanie kompetencií pre dosahovanie jednotlivých
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cieľov medzi Radu Európy a členskými štátmi (národná úroveň) na obdobie 2009 – 2020.
Konferencia mala zároveň ambíciu otvoriť diskusiu o mládežníckej politike na Slovensku
vzhľadom na práve sa tvoriace strategické dokumenty ako Zákon o mládeži, Koncepcia
štátnej politiky voči deťom a mládeži 2008 – 2014, príprava vzniku Národného inštitútu pre
mládež a pod.
Výstupom konferencie bolo určenie vízií a ciest rozvoja v oblasti zapojenia sociálne
znevýhodnených mladých ľudí, kvality života mladých ľudí, boja s rasizmom, neformálneho
vzdelávania a participácie. Výstupy zadefinovali aj postupy a nástroje na dosiahnutie zmien
v jednotlivých oblastiach a mali odporúčací charakter pre Radu Európy.
Konferencie Agenda 2020 sa zúčastnilo 70 účastníkov, ktorí zastupovali samosprávy na
miestnej i regionálnej úrovni, stredné školy a mimovládne organizácie zo všetkých regiónov
Slovenska.
3. INFORMAČNÉ AKTIVITY
3.1. Prezentácia programu Mládež v akcii
Pri príležitosti Oslavy 50. výročia Rímskej zmluvy a z iniciatívy Zastupiteľstva Európskej
komisie na Slovensku sa uskutočnila prezentácia krajín EÚ a komunitárnych programov pre
širokú verejnosť, súčasťou prezentácii bola aj prezentácia úspešných žiadateľov o finančnú
podporu z programu Mládež a prezentácia programu Mládež v akcii. Podujatia sa zúčastnila
tisícka účastníkov.
3.2. Európsky týždeň mládeže
Počas Európskeho týždňa mládeže boli zorganizované sprievodné podujatia v spolupráci so
sieťou regionálnych spolupracovníkov programu Mládež v akcii a informačnej siete Eurodesk
v Prešove, Sabinove, Košiciach, Banskej Bystrici a centrálnom podujatí v Bratislave. Celkovo
sa na aktivitách Európskeho týždňa mládeže zúčastnilo odhadom 800 mladých ľudí.
3.3. Stratégia začlenenia znevýhodnených skupín mladých ľudí
Publikáciu určenú organizáciám a pracovníkom, ktorí pracujú s danou cieľovou skupinou,
ktorá bude poskytovať možnosti zapojenia mladých ľudí s nedostatkom príležitostí do
Programu Mládež v akcii pripravuje špecializovaná pracovná skupina a bude vydaná v roku
2008.
3.4. Administrácia web stránky www.dobrovolníctvo.sk
IUVENTA sa podieľala aj na vzniku virtuálneho dobrovoľníckeho centra. Špeciálna web
stránka sa zaplnila rôznymi informáciami a údajmi aj vďaka spolupráci 17 spolupracujúcich
inštitúcií. Portál vznikol aj ako odozva na potreby zistené v Národnej správe o spoločných
cieľoch v oblasti dobrovoľníctva mladých ľudí z roku 2006. Portál ponúka základné
informácie, ale aj aktuálne vzdelávacie ponuky a umožňuje prezentovať záujem
dobrovoľníkov a ponuku rôznych organizácií.
3.5. ZOOM-M – zaostrené na mladých
V roku 2007 sa pracovníci IUVENTY aktívne podieľali na tvorbe obsahu časopisu ZOOM
a pravidelne prispievali do jeho štruktúry.
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3.6. Séria informačných pracovných dielní Aktivuj sa
Vo všetkých regiónoch Slovenska sa uskutočnilo 9 stretnutí so študentmi stredných škôl
(gymnázií, odborných škôl a učilíšť), kde sa dozvedeli o možnostiach, ktoré môžu využiť
v rámci grantových programov a aktivít rôznych inštitúcií. Študenti sa mohli zapojiť aj do
prieskumu o možnostiach a trávení voľného času, prístupu k informáciám, dobrovoľníctvu
a iným témam z oblasti záujmu IUVENTY. Na pracovných dielňach sa zúčastnilo 732
mladých ľudí.
4. METODICKÉ AKTIVITY
4.1. Sprievodca programom Mládež v akcii
Vzhľadom na početné zmeny súvisiace s implementáciou programu Mládež v akcii a následne
predstaveným novým Programovým sprievodcom platným od 1.1.2008 bolo zrušené
vydávanie osobitného sprievodcu pre žiadateľov. Národná agentúra vydala informačné letáky
o programe Mládež v akcii a jeho akciách.
4.2. Evalvačné stretnutie účastníkov projektov programu Mládež
Hodnotiace stretnutie účastníkov podporených projektov programu Mládež v roku 2006,
ktorého cieľom bolo získanie spätnej väzby týkajúcej sa administrácie končiaceho sa
programu a ich využitie pri administrácii nového programu Mládež v akcii sa uskutočnilo 3. –
7. októbra 2007 v Piešťanoch za účasti 68 zástupcov podporených a realizovaných projektov.
4.3. Seminár k príprave a realizácii Živých knižníc
V decembri 2007 sa konal metodický seminár pre záujemcov o organizáciu Živých knižníc
v Košiciach. Seminára sa zúčastnilo 31 účastníkov a v priebehu stretnutia sa mohli oboznámiť
so samotným konceptom.
4.4. Informačné a motivačné stretnutia k novým Programom finančnej podpory aktivít
detí a mládeže
Vzhľadom na nové Programy finančnej podpory aktivít detí a mládeže v SR na roky 20082013 Ministerstva školstva SR (programy ADAM) sa v regiónoch Slovenska konalo
šesť informačných a motivačných stretnutí pre pracovníkov s mládežou a iných záujemcov o
finančnú podporu (22. okóbra –Trnava, 23. októbra – Nitra, 24. októbra – Žilina, 29. októbra Banská Bystrica, 30. októbra – Košice, 31. októbra – Prešov).
V obsahu stretnutia boli okrem informácií ako prekticky využiť program aj motivačné časti na
predstavenie, pochopenie a následné využitie v projekte kľúčových tém výzvy ako participácia,
dobrovoľníctvo, zdravie, ľudské práva. Účastníci obdržali aj ďalšie vzdelávacie materiály
a všetky podklady k zapojeniu sa do výzvy. Workshopov sa zúčastnilo 317 účastníkov
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5. ADMINISTRATÍVNE ČINNOSTI
5.1. Administrácia grantového programu Participácia 2007
Cieľom programu bolo vytvoriť podmienky pre aktívny vzťah medzi obecnými
zastupiteľstvami a zástupcami mládeže na úrovni obce (mesta) a regiónu, vytvoriť štruktúry,
ktoré umožnia mladým ľuďom v obciach a mestách aktívne sa podieľať na verejnom živote,
vytvoriť aktívne demokratické vzťahy medzi obecnými zastupiteľstvami a mladými ľuďmi za
účelom riešenia otázok dotýkajúcich sa života mládeže v obci (meste) a zapojiť mladých ľudí vo
veku od 14 do 26 rokov do aktívneho demokratického občianskeho života v obci .
Pracovníci IUVENTY zabezpečili zverejnenie informácií a propagáciu možnosti zapojiť sa do
programu. V mesiaci máji bolo v rámci predkladacieho termínu predložených 40 žiadostí.
Výberová komisia navrhla podporiť 19 projektov celkovou sumou 3 mil. Sk.
5.2. Administrácia grantového programu podpory Občianskych združení detí a mládeže
a informačno- poradenských subjektov v SR
Pracovníci IUVENTY zabezpečili bežnú administráciu a výberový proces. Bolo prijatých 42
žiadostí o podporu občianskych združení a 21 žiadostí o podporu informačných subjektov.
V rámci programu podpory OZ bolo schválených 35 projektov v celkovej výške 60 miliónov
Sk a 15 informačných subjektov v celkovej výške podpory 6 770 000 SK.
5.3. Administrácia grantového programu na podporu aktivít v rámci kampane „Každý
iný – všetci rovní“
V rámci kampane každý iný – všetci rovní bol zrealizovaný špciálny grantový program na
priamu podporu aktivít detí a mládeže v tematických oblastiach kampane. V priebehu
projektu bol vydaný Sprievodca grantovým programom KIVR v náklade 5000 ks, ktorý
pomáhal budúcim aplikantom a záujemcom vyznať sa v samotnom programe, ale aj poskytol
info o projektovom manažmente, ďalších aktivitách kampane a spolupracujúcich subjektoch.
V roku 2007 prebehli 3 grantové kolá a bolo predložených 62 žiadostí o grant. Najviac
žiadateľov bolo z radov mimovládnych organizácií (35) ale žiadali aj neformálne skupiny
(20), samoasprávy a iné inštitúcie a organizácie. Bolo podporených 47 projektov v celkovej
výške 2. 966.135,- SK, 4 projekty boli monitorované. Pre podporených aplikantov boli
organizované tzv. Nalievárne (3 školiace stretnutia), na ktorých sa zúčastnilo 53 účastníkov.
Všetci účastníci Nalievárni vysoko pozitívne hodnotili získané informácie, ako aj samotný
kontakt so zástupcom MŠ SR a koordinátorom programu.
Zvlášť sa osvedčili projekty neformálnych skupín, ktoré nielenže spĺňali formálne kritériá
a reflektovali na ciele grantovej výzvy, ale boli aj kreatívne s výraznou zapojenosťou mladých
ľudí na príprave, realizácii aj hodnotení projektov a tieto projekty mali súčasne aj veľmi dobre
spracované propagačné materiály (letáky, plagáty).
92 % projektov malo prevažne charakter vzdelávací, pričom projekty boli zacielené na tému
ľudských práv a tolerancie, najmä s menšinami a smerom k menšinám (Rómovia, rôzna
sexuálna orientácia, mentálne a fyzicki handicapovaní), výstupom bolo často verejné
predstavenie pre mladých ľudí - divadlo, koncert, verejné podujatie. 8% projektov malo
charakter najmä participatívny, s doplňujúcou témou tolerancie medzi mladými ľuďmi. Jeden
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z projektov začlenil do cieľovej skupiny aj medzinárodných účastníkov, výstupom projektu
bola účasť skupiny na Živej knižnici a Hot graffitti session.
Kvalita projektov sa zvyšovala, posledné predkladacie kolo všetky projekty reflektovali na
cieľ výzvy. Nepodporené projekty nevyhovovali spravidla po obsahovej stránke; boli
zacielené na úzku skupinu ľudí a neobsahovali prvky participácie cieľovej skupiny
5.4. Administrácia grantového programu Ministerstva školstva ADAM
Cieľom projektu bolo vytvorenie podmienok pre sprehľadnenie a rozšírenie systematickej
a účelovo zameranej finančnej podpory aktivít detí a mládeže mimo procesu formálneho
vzdelávania. Program podporuje systematickú a pravidelnú prácu s deťmi a mládežou, aktívne
využívanie voľného času, občiansku participáciu mladých ľudí na živote spoločnosti,
dobrovoľníctvo mladých ľud a i. V prvej polovici roka sa pripravoval text výzvy a formálne
náležitosti. 6. júna 2007 sa konal prvý informačný deň pre vybrané občianske združenia z celého
Slovenska za účasti 53 účastníkov. IUVENTA ako administrátor programov zabezpečila
konzultácie k jednotlivým častiam výzviev na predkladanie projektov.
5.5. Zabezpečovanie úloh sekretariátu kampane „Každý iný – všetci rovní“
Úlohou sekretariátu kampane bolo šíriť infomráciu o kampani a jej aktivitách a aktívne pôsobiť
priamymi aktivitami na zlepšenie situácie v oblasati tém kampane: rozmanitosť, ľudské práva,
participácia.
V úvode roka prebehla komunikácia s rôznymi partnermi, boli oslovení rôzni donori, zástupca
Iuventy sa zúčastnil aj na Fóre donorov. V prvej polovici roka bola spustená databáza
organizácií, s možnosťou vyhľadávania podľa kľúča, prístupná verejnosti; databáza umožňuje
tlač listov, obálok, štítkov, zasielanie hromadného emailu. Databáza obsahuje 1763
registrovaných subjektov a 857 zástupcov aktívnych mladých ľudí. V priebehu rok zasadal aj
výbor kampane, ktorý schválil a skomentoval plánované aktivity.
Veľký záujem o kampaň bol zaregistrovaný zo strany základných a stredných škôl, najmä
v súsvislosti s Európskym týždňom boja proti rasovej a inej intoelrancii, množstvo z nich zostalo
v kontakte so sekretariátom. Všetkym záujemcom boli preposielané aktuality v súvislsoti
s kampaňou prostredníctvom databázy, napr. o školeniach, tréningoch, súťažiach, grantových
výzvach a pod. Niekoľko mládežníckych sieťových organizácií nadviazalo spoluprácu pri šírení
informácií o kampani; preposielalo, resp. zverejňovalo všetky aktivity na svojich weboch (sieť
IPC Rómov, ZIPCEM, RMS).
Bola vytvorená skupina multiplikátorov kampane, ktorí dostali osobitné školenie (pozri
Vzdelávacie aktivity) a finannčú podporu na svoje vzdelávacie aktivity k témam kampane
v regiónoch. Vo svojom regióne iniciovali zapojenie mladých ľudí do kampane; realizovali
infoworkshopy a pod. Sekretariát za pomoci multiplikátorov a iných spolupracujúcich subjektov
pripravil 9 workshopov pre viac ako 179 účastníkov, pracovníci a spolupracovníci IUVENTY
strávili pri infomračných a propagačných aktivách 9 dní na festivaloch (Info stánky na letných
festivaloch v Kežmarku, Žiline, Trenčín - Pohoda, Piešťany - Hodokvas, Červeník, Truck Tour
Nové Mesto, Sigord- rozdávanie materálov, aktivity pre náštevníkov festivalov - básne, eseje,
odkazy pre mladých na tému Každý iný – všetci rovní... sen alebo realita?), konala sa Živá
knižnica otvorená na 3 hodiny, kde sa zúčstnilo 11 živých kníh (46 aktívnych návštevníkov Živej
knižnice) .
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Propagácia a medializácia kampane
V priebehu roka bola nadviazaná komunikácia a spolupráca s národnými printovými,
televíznymi a rozhlasovými médiami, pripravili sa a dotlačili promo materiály: minikarty, DVD
so všetkými mediálnymi nástrojmi kampane (Song, Spot, Animák), tetovačky, Zbornik
kampane.
Partnerom kampane bol časopis Kamarát, ktorý pravidelne zverejňoval infomrácii o kampani
a jej aktivitách a distribuoval propagačné materiály. V rámci partnerstva bol odvysielaný 31 krát
Animák kampane na okruhu STV2 v hlavnom vysielacom čase, aj v rámci regionálnych TVLOTUS. V partnerstve so Slovenským rozhlasom iniciovanie tematicky zameranej relácie
Lúskanie (TV reportáže z akcie Živá knižnica – TV Pohoda, TA3). IUVENTA naďalej
administrovala hlavnú národnú stránku kampane www.kazdyiny-vsetcirovni.sk. Song a Spot
kampane bol zverejnený na stiahnutie zavesený na 35 webstránkach iných organizácií, inštitúcií,
mládežníckych portálov a pod. (údaj z novembra 2007).
5.6. Filip 2007
3. ročník súťaže o najlepšiu prezentáciu projektu podporeného programom Mládež a Mládež
v akcii bol vyhodnotený počas evalvačného stretnutia s účastníkmi podporených projektov. Z
21 prihlásených prezentácií boli ocenené 3 najlepšie.
5.7. Bilaterálne a multilaterálne stretnutia
Študijná návšteva flámskej delegácie v termíne 19. - 25. novembra 2007 bola venovaná
témam: participácia, dobrovoľníctvo, informácie pre mladých ľudí, začlenenie
znevýhodnených mladých ľudí, neformálne vzdelávanie. Účastníci získali prehľad o
koncepcii implementácie politiky mládeže na Slovensku, a mali možnosť priamo navštíviť
organizácie pôsobiace v tejto oblasti. Členov flámskej delegácie veľmi zaujímala práca
organizácií pôsobiacich v oblasti participácie, ako aj dobrovoľníctva. Vysoko hodnotenou
bola návšteva organizácie venujúcej sa práci s mladými Rómami, keďže niektorí z nich čelia
podobným problémom vo svojich mestách. Účastníci nadviazali so zástupcami jednotlivých
organizácií kontakty a v budúcnosti plánujú vytvoriť spoluprácu najmä v oblasti participácie,
práce so znevýhodnenými mladými ľuďmi a dobrovoľníctva. Veľkým prínosom pre členov
flámskej delegácie bolo, že sa dozvedeli o možnostiach financovania prostredníctvom grantov
EÚ, ktoré doteraz takmer vôbec nevyužívali.
Študijná návšteva nemeckej delegácie v termíne 26. - 27. november 2007 bola venovaná trom
hlavným bodom programu, o ktoré požiadali samotní účastníci návštevy. Delegácia sa
oboznámila s koncepciou politiky mládeže na Slovensko, štruktúrami aktívne pôsobiacimi
v tejto oblasti (prezentovalo MŠ SR). Ďalším bodom programu bola prezentácia činnosti
Iuventy. Nemecká delegácia mala najväčší záujem o stretnutie so zástupcami Rady mládeže
Slovenska, s ktorou v minulosti veľmi dobre spolupracovali a ich zámerom bola opäť
rozvinúť túto spoluprácu. Zástupcovia Rady mládeže prisľúbili opätovné vytvorenie
spolupráce v rámci možností finančných zdrojov a kapacity ich organizácie.
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5.8. Program EU Mládež v akcii
IUVENTA ako národná agentúra programu Európskej únie Mládež v akcii zabezpečuje
príjem a posudzovanie žiadostí o finančný príspevok z programu, organizuje výberový
proces, uzatvára zmluvy o poskytnutí finančného príspevku, zabezpečuje monitoring ich
plnenia a posudzuje záverečné správy o plnení týchto zmlúv. Pre efektívne napĺňanie cieľov
programu Mládež v akcii je nevyhnutné zabezpečovať informačné, vzdelávacie a metodické
aktivity, čo s cieľom zabezpečiť dostupnosť na regionálnej úrovni IUVENTA zabezpečuje
v spolupráci s regionálnymi spolupracovníkmi pre program. V roku 2007 boli zaznamenané
nasledovné základné ukazovatele v rámci programu v členení podľa jeho akcií a z hľadiska
počtu predložených a z toho podporených projektov:
Akcia programu

1.1 Mládež pre Európu
1.2 Mládežnícke iniciatívy
1.3 Projekty mládežníckej
demokracie
2.1 Európska dobrovoľnícka
služba
3.1 Spolupráca s inými
krajinami sveta
4.3 Školenia a vytváranie sietí
5.1 Stretnutia mladých ľudí
a ľudí zodpovedných za
mládežnícku politiku
Spolu

Počet
ppredložených
projektov
141
78
4

Počet
podporených
projektov
41
19
0

Celková výška
finančného
príspevku
499 276 EUR
160 811 EUR
0 EUR

47

38

367 598 EUR

29

10

141 995 EUR

32
0

8
0

113 893 EUR
0 EUR

331

116

1 283 573 EUR

6. PREDMETOVÉ OLYMPIÁDY A POSTUPOVÉ SÚŤAŽE
Komplexné organizačné a finančné zabezpečenie predmetových olympiád a postupových
súťaží v súlade s požiadavkami MŠ SR
V roku 2007 zabezpečila IUVENTA 14 predmetových olympiád a postupových súťaží
a spolupracovala pri príprave podkladov pre vyhlásenie novej súťaže Olympiády zo
slovenského jazyka a literatúry, ktorej prvý ročník bude v roku 2008.
Elektronická distribučná sieť pre zasielanie súťažných materiálov
IUVENTA prijala počas roka 2007 rad opatrení, ktoré prerokovala s predsedami celoštátnych
odborných komisií ale aj s pracovníkmi KŠÚ a CVČ, ktoré sú v mnohých regiónoch poverené
zabezpečením súťaží. Výsledkom bolo zjednodušenie a sprehľadnenie systému distribúcie
úloh a riešení a zabránenie ich prípadnému odtajneniu. Počas roka 2007 sme nezaznamenali
žiadny prípad odtajnenia úloh nižších kôl súťaží.
Počas roka bol zrealizovaný jeden pracovný seminár pre zástupcov KŠÚ a poverené CVČ.
Cieľom seminára bolo zhodnotiť končiaci sa ročník súťaží, definovať problémy, navrhnúť
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riešenia a taktiež poskytnúť priestor pre výmenu názorov a skúseností. Závery zo seminára sú
prístupné na stránke www.olympiady.sk v časti Základné informácie – Pracovné semináre.
IUVENTA spolupracovala pri propagácii súťaží a zasielala pravidelne tlačové správy
o konaní celoštátnych kôl a úspechoch na medzinárodných súťažiach aj do regionálnych
médií. Vydala leták propagujúci olympiády a súťaže na ZŠ a SŠ a v tlačenej forme ho
rozdistribuovala na stredné školy v SR.
Termínovník súťaží bol zostavený v septembri 2007, kedy neboli ešte Ministerstvom školstva
SR zverejnené termíny maturitných skúšok a Monitoru žiakov základných škôl. Po ich
zverejnení v októbri a novembri 2007 bol termínovník upravený, opätovne zverejnený
a zaslaný do regiónov SR.
Celoštátne kolá predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
Iuventa zabezpečila 16 celoštátnych kôl súťaží pre žiakov základných a stredných škôl pre
celkom 881 súťažiacich. Najúspešnejší žiaci reprezentovali Slovensko na 13 medzinárodných
súťažiach v 8 odbornostiach, kde súťažili ako jednotlivci ale aj ako družstvá. Najviac
medzinárodných výstupov bolo z biológie, kde sa žiaci zúčastnili okrem Medzinárodnej
biologickej olympiády aj na súťaži jednotlivcov v projektoch s environmentálnym zameraním
a na súťaži družstiev EUSO v troch odbornostiach. Podobne aj chémia mala tri medzinárodné
výstupy – Medzinárodnú chemickú olympiádu, Grand Prix Chemique – súťaž pre žiakov
odborných škôl a učilíšť a EUSO. Žiaci, ktorí reprezentovali Slovenskú republiku na
medzinárodných súťažiach, absolvovali prípravné a výberové sústredenia s riadnym
odborným programom.
Sústredenia študentov pred medzinárodnými súťažami
Celkovo bolo zrealizovaných 21sústredení odborného zamerania, na ktorých sa zúčastnilo
148 žiakov. Po absolvovaní odborných testov nakoniec vycestovalo do zahraničia 105 žiakov.
Na medzinárodných súťažiach celkovo slovenskí žiaci získali 3 zlaté, 21 strieborných a 17
bronzových medailí.
Aktívna účasť na zasadnutí Koordinačnej rady súťaží a spolupráca s jej členmi
Koordinačná rada súťaží, poradný orgán ministra školstva SR pre oblasť súťaží, zasadala
v roku 2007 jeden krát. Zasadnutie zvoláva pracovník MŠ SR, ktorý je zároveň tajomníkom
Koordinačnej rady súťaží. Koordinačná rada sa zaoberala situáciou v oblasti zabezpečenia
súťaží po stránke odbornej a finančnej, prerokovala návrhy a podnety, ktoré prišli k realizácii
jednotlivých súťaží z regiónov a vyhodnotila celú jej činnosť. Členom KR súťaží je aj
zástupca IUVENTY.
IUVENTA zabezpečuje taktiež spoluprácu a pravidelný kontakt s celoštátnymi odbornými
komisiami, v ktorých sú pracovníci IUVENTY spravidla tajomníkmi alebo členmi. V
septembri 2007 pripravila IUVENTA pracovný seminár pre predsedov celoštátnych
odborných komisií. Cieľom seminára bolo vyhodnotenie ukončeného ročníka
súťaží, príprava podkladov pre nový ročník a poskytnutie priestoru pre výmenu názorov
a skúseností.
Pre skvalitnenie prípravy žiakov na súťaže zostavujú jednotlivé celoštátne odborné komisie
metodické materiály, ktoré sú určené predovšetkým učiteľom ale aj žiakom, ktorí sa
o príslušnú odbornosť zaujímajú. V roku 2007 vydala IUVENTA v spolupráci s celoštátnymi
odbornými komisiami metodické materiály (viac informácií na www.iuventa.sk).
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Medzinárodné informačné centrum MCHO je stály orgán, ktorý vyvíja činnosť v prospech
MCHO po celý rok. Úzko spolupracuje s Riadiacim výborom súťaže a spolupracuje
s organizátorom príslušného ročníka Medzinárodnej chemickej olympiády. Medzinárodné
informačné centrum medzinárodnej chemickej olympiády taktiež archivuje prípravné
a súťažné úlohy MCHO.
Zoznam súťaží, ktoré IUVENTA v roku 2007 zabezpečovala:

4.

Biologická
olympiáda
Fyzikálna
olympiáda

Olympiáda
v informatike
Olympiáda
v anglickom jazyku

Chemická
olympiáda
Matematická
olympiáda

Olympiáda
v nemeckom jazyku
Geografická
olympiáda

Olympiáda
v ruskom jazyku
Olympiáda
v španielskom
jazyku
Olympiáda vo
francúzskom jazyku

Olympiáda
ľudských práv
Pytagoriáda

Turnaj mladých
fyzikov

PRODUKTY ORGANIZÁCIE






Informačné aktivity v oblasti práce s mládežou
Výskumy a prieskumy v oblasti práce s deťmi a mládežou
Publikácie, informačné a metodické materiály
Vzdelávacie a školiace aktivity v oblasti práce s deťmi a mládežou
Realizácia predmetových olympiád a postupových súťaží pre žiakov základných
a stredných škôl, koordinácia tvorby úloh na všetkých úrovniach, príprava
celoštátnych kôl súťaží a príprava účastníkov na medzinárodné kolá súťaží,
 Administrácia komunitárneho programu EÚ Mládež v akcii
 Realizácia európskeho informačného projektu EURODESK
 Správa majetku štátu

5.

ROZPOČET ORGANIZÁCIE V TIS. SK
Výnosy z hlavnej činnosti príspevkovej organizácie
Prevádzkové dotácie - transfery (691)
Tržby za predaj služieb (602)
Kurzové zisky (645)
Ostatné výnosy (649)
Tržby z predaj DHM (651)
Náklady na hlavnú činnosť príspevkovej organizácie
Spotrebované nákupy (50)
Služby (51)
Osobné náklady (52)
Iné náklady (53+54+55)
Hospodársky výsledok
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82 666
29 433
22 579
17
30 544
93
89 420
11 128
40 968
26 755
10 569
- 6 754

V roku 2007 obdržala IUVENTA zo štátneho rozpočtu príspevok (bežný transfer) na mzdy,
odvody a bežnú činnosť vo výške 29 433 tis. Sk. a na investičnú činnosť (kapitálový transfer)
príspevok vo výške 9 000 tis. Sk. Tento bol určený na rekonštrukcie budov a na nákup
prístrojov a zariadení (ozvučovacia a klimatizačná technika).
Plánované príjmy z prenájmu nebytových priestorov a zariadení a zo vstupného boli na úrovni
23 000 tis. Sk; skutočné dosiahnuté príjmy predstavovali sumu 23 066 tis. Sk.

6.

PERSONÁLNE OTÁZKY

Organizačná štruktúra k 31.12.2007:
Útvar
Generálny riaditeľ
Pozícia priamo riadená GR
Personálne a organizačné oddelenie
Oddelenie podpory talentov
Oddelenie mobility a informácií o mládeži
Oddelenie rozvoja práce s mládežou
Ekonomické oddelenie
Oddelenie prevádzky a správy majetku

počet pracovníkov
1
1
6,5
5,5
11
8
4,5
22,5

Veková štruktúra zamestnancov k 31.12.2007:
18-30 rokov
19

31-40 rokov
13

41-50 rokov
9

51-59 rokov
14

nad 60 rokov
2

Starostlivosť o zamestnancov:
V rámci komplexnej starostlivosti o zamestnancov boli zabezpečené priebežné školenia, ktoré
reagovali na potreby praxe v dôsledku zmien legislatívy, resp. za účelom prehlbovania
vedomostí a získavania pracovných zručností zamestnancov. V rámci priebežného
vzdelávania boli vykonávané školenia ekonomické, mzdové, personálne, ale aj školenia na
používanie softvérov.
Pre novoprijatých zamestnancov boli zabezpečované školenia o bezpečnosti a ochrane zdravia
pri práci a ochrane pred požiarmi. Jeden zamestnancovi študoval popri zamestnaní na
vysokej škole, 17 zamestnancov navštevovalo kurz anglického jazyka, zabezpečovaného
organizáciou. Podľa potrieb zamestnancov sa uskutočňoval nákup odbornej literatúry, ktorá
slúžila na rozšírenie si vedomostí.
V rámci starostlivosti o svojich zamestnancov IUVENTA umožňovala využívanie vlastnej
plavárne, sauny a letného kúpaliska na regeneráciu síl zamestnancov. Tiež umožňovala
zamestnancom využívať objekt lodenice Zlaté Piesky. Zamestnanci majú možnosť ubytovania
sa na Búdkovej ulici za zvýhodnené cenové relácie.
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7.

HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA ORGANIZÁCIE

Prehľad o zdrojoch financovania (v tis. Sk):
2003
Bežný transfer
28 586
Kapitálový transfer
1 500
CELKOM zo štátneho rozpočtu
30 086
Prehľad o nákladoch a výnosoch (v tis. Sk):
2003
2004
Náklady
45 808
51 033
Vlastné výnosy
19 586
25 782
Osobné náklady
22 870
21 784

2004
28 049
1 500
29 549

2005
49 663
26 272
21 904

2005
22 979
1 680
24 659

2006
75 856
41 869
24 334

2006
38 312
7 300
45 612

2007
29 433
9 000
38 433

2007
89 420
53 233
26 755

Z uvedeného vyplýva:
a) nárast nákladov oproti roku 2006,
b) nárast vlastných výnosov oproti roku 2006,
c) nárast osobných nákladov.
Strata roka 2007 vo výške 6 754 tis. Sk bola ovplyvnená ročnou výškou odpisov a opravami
účtovníctva z minulých rokov.
Rozpočtové a účtovné ukazovatele majú takýto obsah:
Tržby z predaja služieb (602) pozostávajú z tržieb za prenájom miestností a budov,
ubytovania a zo vstupeniek na plaváreň.
Spotrebované nákupy (50) pozostávajú z nákladov: spotreba všeobecného materiálu, spotreba
pohonných hmôt, spotreba energií všetkého druhu, spotreba tlačovín.
Služby (51) pozostávajú z nákladov: opravy a údržba aut, budov, strojov a zariadení
(pravidelné revízie všetkých technických zariadení), náklady na služobné cesty zamestnancov
a účastníkov olympiád, ostatné služby – vodné a stočné, odvoz odpadu, zrážková voda,
telekomunikačné a poštové poplatky, programové vybavenie, užívanie počítačovej siete,
ochranná služba, právne služby.
Osobné náklady (52) pozostávajú z vyplatených miezd, všetkých druhov zákonného poistenia,
ako aj ostatných osobných nákladov na realizáciu úloh externými pracovníkmi pri
zabezpečovaní úloh.
Iné náklady (53,54,55) pozostávajú najmä z odpisov majetku a opráv ich výšok za minulé
roky, dane z nehnuteľnosti, kurzových strát, poistenia osôb a vozidiel.
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8.

HLAVNÉ SKUPINY UŽÍVATEĽOV VÝSTUPOV ORGANIZÁCIE

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