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

Forma hospodárenia:

príspevková organizácia

Vedenie organizácie:
Generálny riaditeľ

Viliam Michalovič

Zástupkyňa GR pre odborné činnosti

Jana Miháliková

Zástupkyňa GR pre ľudské zdroje, ekonomiku a prevádzku

Helena Kováčová

Poradkyňa GR pre kvalitu a riadenie projektov

Jozefína Jambrichová

Vedúca Národnej agentúry „Mládež v akcii“

Marcela Hajtmánková

Vedúci Kancelárie národného projektu „KomPrax“

Milan Rybanský

Vedúca Kancelárie národného projektu „Praktik“

Jana Kviečinská

Vedúca oddelenia rozvoja práce s mládežou

Janette Maziniová

Vedúci oddelenia podpory práce s mládežou

Tomáš Lučenič

Vedúci oddelenia vzťahov s verejnosťou

Martin Pokorný

Vedúca ekonomického oddelenia

Jaroslava Botková

Vedúca oddelenia prevádzky a správy majetku

Klaudia Soviarová

2. POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE
IUVENTA vychádza pri plánovaní svojej činnosti zo strategického plánu, prijatého na obdobie rokov 2012-2013
s previazaním na misiu a víziu.
NAŠA MISIA
Podporujeme mladých ľudí, aby poznali, vedeli a mohli využívať príležitosti pre kvalitnejší život.
Základným cieľom činností IUVENTY 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 programu Európskej únie Mládež v akcii, zameraného na rozvoj medzinárodnej spolupráce
v oblasti mládeže a administrácia Programov finančnej podpory aktivít detí a mládeže v SR Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“) na roky 2008 – 2013
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
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Koordinácia predmetových olympiád a postupových súťaží žiakov základných a stredných škôl, ktoré
vyhlasuje ministerstvo
Realizácia Národného projektu KomPrax - Kompetencie pre prax
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
Iniciácia nového národného projektu PRAKTIK – Praktické zručnosti cez neformálne vzdelávanie v práci
s mládežou, ktorý odpovedá na niekoľko aktuálnych potrieb v oblasti neformálneho vzdelávania. Projekt
bol ku koncu roku 2012 v stave schvaľovania, jeho spustenie očakávame v prvom kvartáli roku 2013.

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, a to aj s využitím
finančných zdrojov v rámci Európskeho sociálneho fondu;
zabezpečovať výskumné úlohy v oblasti práce s mládežou;
rozvíjať medzinárodnú spoluprácu na úrovni Európy i mimo nej;
rozširovať sieť spolupracujúcich subjektov a osôb na nižších úrovniach a zabezpečiť tak intenzitu využitia
zdrojov národných a medzinárodných grantových programov;
skvalitňovať koordináciu všetkých úrovní predmetových olympiád a postupových súťaží žiakov základných
a stredných škôl, a to najmä z pohľadu zabezpečenia nižších kôl, prostredníctvom spolupracujúcich
subjektov.

3. ZAVÁDZANIE MODELU CAF A VYTVÁRANIE PODMIENOK PRE TRVALÉ ZLEPŠOVANIE
V roku 2011 sa vedenie organizácie rozhodlo zaviesť spoločný systém hodnotenia kvality, model CAF, ktorý je
nástrojom komplexného manažérstva kvality založenom na samohodnotení a zvyšovaní kvality činnosti
organizácií verejnej správy.
Cieľom zavádzania systému manažérstva kvality v podmienkach IUVENTY je zaviesť princípy komplexného
manažérstva kvality, trvalé zvyšovanie kvality procesov vo všetkých oblastiach pôsobnosti a pravidelné
sledovanie trendov zvyšovania kvality. Organizácia prijala v roku 2011 dobrovoľné rozhodnutie vypracovať
samohodnotiacu správu s cieľom trvalého zlepšovania svojich aktivít smerom ku všetkým zainteresovaným
stranám.
Prvá samohodnotiaca správa bola výsledkom spolupráce členov Akčného tímu, ktorý bol zložený zo
zamestnancov organizácie. V máji 2012 predložila IUVENTA prvú samohodnotiacu správu Úradu pre
normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, ktorého zástupcovia vykonali posúdenie správy na mieste
a spracovali výslednú správu s návrhom odporúčaní. Na základe toho bol prijatý Akčný plán zvyšovania kvality,
kde bolo stanovených 9 prioritných úloh, viažucich sa ku 6 kritériám. Plnenie úloh vyplývajúcich z tohto plánu
prebieha v období od 1. júla 2012 do 31. decembra 2013. V rámci neustáleho zlepšovania sa požiadala IUVENTA
dňa 12. decembra 2012 oficiálne Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo a zabezpečenie Externej
spätnej väzby.
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4. CHARAKTERISTIKA KONTRAKTU ORGANIZÁCIE S ÚSTREDNÝM ORGÁNOM A JEHO PLNENIE
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR uzatvorilo s IUVENTOU pre rok 2012 dva kontrakty:
Kontrakt na riešenie úloh štátnej politiky voči mládeži a na zabezpečenie administrácie Programu EÚ
„Mládež v akcii“.
Kontrakt na riešenie úloh podpory práce talentovanej mládeže a koordinácie medzinárodných úloh.
V súlade s obsahom týchto kontraktov IUVENTA spolupracovala s vecne príslušnými sekciami a odbormi
ministerstva a v dohodnutých termínoch predkladala správy o stave plnenia úloh, ktoré z kontraktov vyplynuli.
Plán hlavných úloh organizácie bol formulovaný na základe úloh, uvedených v kontraktoch a Kľúčových oblastí
a akčných plánov štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži v SR na roky 2008 – 2013.
Spoločným cieľom všetkých aktivít a úloh realizovaných IUVENTOU v roku 2012 bolo ďalšie skvalitňovanie
podmienok pre prácu s deťmi a mládežou a podpora aktivít pre deti a mládež v rámci štátneho i mimovládneho
sektora. Úlohy vyplývajúce z kontraktov je možné rozdeliť do nasledovných oblastí:
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5.
6.
7.
8.

Administratívne zabezpečenie Programov finančnej podpory aktivít detí a mládeže na roky
2008 - 2013
Príprava projektov zameraných na rozvoj modernej, participatívnej a inkluzívnej politiky voči
mládeži
Zavádzanie nových trendov v práci s mládežou
Zabezpečenie úloh vyplývajúcich z akreditácie špecializovaných činností v práci
s mládežou
Zabezpečenie úloh v oblasti medzinárodnej spolupráce
Zabezpečenie programu Mládež v akcii
Zabezpečenie európskeho informačného projektu EURODESK
Riešenie úloh podpory práce talentovanej mládeže a koordinácia medzinárodných
úloh.
Projekt Európa v škole

4.1 ADMINISTRATÍVNE ZABEZPEČENIE PROGRAMOV FINANČNEJ PODPORY AKTIVÍT DETÍ A MLÁDEŽE
NA ROKY 2008-2013
ADAM (Aktivity Detí A Mládeže) je program zameraný na podporu pravidelnej a systematickej práce s mládežou
a voľnočasové aktivity. Hlavný dôraz kladie na rozvoj aktívneho občianstva, podporu dobrovoľníctva medzi
mladými ľuďmi či uznanie neformálneho vzdelávania v oblasti práce s mládežou. Komplexnú administráciu
programov ADAM zabezpečuje Oddelenie podpory práce s mládežou.
ADAM 1 – Je určený pre občianske združenia a zabezpečuje aktivity v oblasti podpory neformálneho
vzdelávania, výchovy k demokracii, rozvoja poznatkov v oblasti ľudských a občianskych práv, podpory
dobrovoľníctva.
ADAM 2 – Určený je pre rôznych predkladateľov projektov, vrátane neformálnych skupín mládeže. Podporuje
projektovú činnosť zameranú na rozvoj práce s mládežou a tiež subjekty, ktoré poskytujú informačno –
poradenskú činnosť pre mládež.
ADAM 3 – Program zameraný na podporu zastupiteľských štruktúr občianskych združení a iných fyzických
a právnických osôb (Krajské rady mládeže, Rada mládeže Slovenska a pod.)
V roku 2012 boli vyhlásené 4 výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu, pričom každá výzva obsahovala aj
podrobné hodnotiace kritéria. Celkovo bolo podporených 55 subjektov vo výške 2 500 000 EUR (slovom
dvamiliónypäťstotisíc eur). Pristúpilo sa aj k externému posudzovaniu obsahu záverečných správ s následnými
odporúčaniami pre beneficierov pri ďalšom pôsobení v programoch ADAM. Projekty podporené v tomto roku
svoje aktivity zamerali na Európsky rok aktívneho starnutia a medzigeneračnej solidarity a participáciu mládeže
na živote školy, obce, regiónu. Taktiež na zamestnanosť a podnikavosť mládeže, vrátane opatrení uľahčujúcich
prechod zo školy do zamestnania.
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Pred každou výzvou poskytuje administrátor konzultácie k projektovým návrhom alebo k samotným
žiadostiam. V roku 2012 bolo poskytnutých 23 konzultácií. Najčastejšie konzultovanými oblasťami bolo
vyjasnenie formálnych náležitostí súvisiacich s oprávnenosťou žiadateľov, finančná spoluúčasť, ale aj
konzultovanie projektových zámerov a súlad s výzvami. Priebežné hodnotenie ukázalo, že Programy finančnej
podpory aktivít detí a mládeže SR priniesli najväčší prínos k rozvoju tém participácia, neformálne vzdelávanie
v práci s mládežou a dobrovoľníctvo.
Od januára 2012 je možné sledovať prehľad aktivít dotovaných z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky prostredníctvom programu ADAM 1 na https://adam.iuventa.sk/vivant/shared/events.
Tvorba nového programu ADAM je na ceste, pričom výzvou ostáva, aby bol zabezpečený udržateľný systém
financovania neformálneho vzdelávania v práci s mládežou na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, ktorý
bude možné vyhodnocovať na základe transparentných merateľných ukazovateľov.
4.2 PRÍPRAVA PROJEKTOV ZAMERANÝCH NA ROZVOJ MODERNEJ, PARTICIPATÍVNEJ A INKLUZÍVNEJ
POLITIKY VOČI MLÁDEŽI
Stretnutie Siete k ľudským právam
Pracovné stretnutie Siete k ľudským právam sa konalo v júni a októbri 2012. Cieľom stretnutí bolo informovať o
prebiehajúcich aktivitách a plánovaných projektoch jednotlivých organizácií. Predmetom stretnutia bolo aj
hľadanie synergie pre spoločné aktivity. To sa odrazilo aj účasťou organizácií Siete k ľudským právam na
Tradičnej Živej knižnici, organizovanej IUVENTOU.
Sieť organizácií pôsobiacich v oblasti ľudských práv vznikla ako priamy výstup zo záverečnej konferencie ku
kampani Každý iný, všetci rovní, kde bola deklarovaná potreba zdieľania skúseností a nadviazania spolupráce.
Jej úlohou je sieťovať subjekty pracujúce v oblasti výchovy k ľudským právam, tolerancii a multikulturalite.
Živá knižnica
V roku 2012 organizovala IUVENTA dve Živé knižnice, ktoré sú podujatím, organizovaným formou priamych
rozhovorov s ľuďmi, čeliacim porušovaniu ľudských práv, prípadne predsudkom či stereotypom.
Prvá Živá knižnica, organizovaná v spolupráci s Úradom vlády SR a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu
a športu, bola usporiadaná 8.11.2012 na medzinárodnej konferencii pri príležitosti Európskeho roka aktívneho
starnutia a solidarity medzi generáciami počas Bibliotéky, v Bratislave. Návštevníkom bolo k dispozícii 6 kníh,
ktorých príbehy sa zameriavali práve na aktívne starnutie, medzigeneračnú solidaritu či medzigeneračný dialóg.
Záver roka patrí tradičnej Živej knižnici pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv a tá sa uskutočnila
12. decembra 2012. Predchádzal jej tréning, ktorého sa zúčastnilo 5 nových kníh a 8 knihovníkov. Celkovo tak
bolo pre 400 návštevníkov počas Živej knižnice k dispozícii 29 kníh, zameraných na rôzne témy týkajúce sa
ľudských práv, tolerancie a multikulturality. Súčasťou Živej knižnice boli aj sprievodné podujatia – trh
organizácií a workshopy, ktoré zastrešovali partneri IUVENTY. Participovali na nich napríklad Nadácia Milana
Šimečku, Človek v ohrození, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, Detská ombudsmanka, OZ EDAH,
Rada mládeže Slovenska, Helsinský výbor, VAGUS, Amnesty International a ďalšie.
Živá knižnica vo Vašej réžii
Od štartu kampane ,,Každý iný – všetci rovní“ organizuje IUVENTA každoročne Živé knižnice, ktoré sa v roku
2011 pokúsila preniesť aj do regiónov prostredníctvom vyškolenia koordinátorov Živých knižníc, ktorí v nich
budú pôsobiť. Následne, bola koncom roka 2012 zavedená služba Živá knižnica vo Vašej réžii, umožňujúca
subjektom v regiónoch, objednať si zorganizovanie Živej knižnice v mieste ich pôsobenia. Cieľom Živej knižnice
vo Vašej réžii je propagovať Živú knižnicu ako metódu na odstraňovanie stereotypov a predsudkov. Doposiaľ
bola takáto Živá knižnica realizovaná v Detve a Šamoríne.
Hodnotiace stretnutie k Big Brother/Sister
25.-28. 8. 2012 sa v Moravanoch nad Váhom konalo celoslovenské hodnotiace stretnutie osôb zapojených do
realizácie programu Big B/S na Slovensku, celkovo organizácií a 50 detí a dobrovoľníkov. Cieľom stretnutia bolo
vyhodnotiť prínos mládežníckeho dobrovoľníctva v rómskych komunitách formou mentorského programu,
ktorého základ tvorí dvojica – rómske dieťa a nerómsky vysokoškolák a diskutovať o ďalších aktivitách v rámci
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programu. Stretnutie bolo záverom 5-ročného pilotného projektu, ktorý bol realizovaný v spolupráci s
Rómskym inštitútom, n.o. a Nadáciou Orange.
4.3 ZAVÁDZANIE NOVÝCH TRENDOV V PRÁCI S MLÁDEŽOU
Štruktúrovaný dialóg a konzultácie s mládežou
Trojpredsedníctvo Poľska, Dánska a Cypru bolo ukončené v predchádzajúcom roku. Práve posledné dve
menované krajiny zastrešovali druhé a tretie kolo štruktúrovaného dialógu, v rámci ktorého mali možnosť
vyjadriť sa aj mladí ľudia zo Slovenska. Kým Dánsko sa zameralo na tému, ako motivovať mladých ľudí, aby
aktívnejšie pristupovali k demokratickým procesom, Cyprus vyzdvihol problematiku migrantov a mládeže
s migrantským pozadím. Na ich otázky mali možnosť slovenskí respondenti odpovedať prostredníctvom on-line
dotazníka, nachádzajúceho sa na stránke IUVENTY, kde bol umiestnený špeciálny baner s názvom VYJADRI SA!
Do štruktúrovaného dialógu boli okrem mladých ľudí, zapojení aj predstavitelia organizácií pracujúcich s
mládežou a odborníci, špecializujúci sa na oblasti, ktorých sa dialóg týkal.
Medzirezortná pracovná skupina pre štátnu politiku v oblasti mládeže
IUVENTA poskytuje priestor na stretávanie sa Medzirezortnej pracovnej skupiny (ďalej len „MRPS“), ktorá
zoskupuje zástupcov rôznych ministerstiev, orgánov štátnej správy a samosprávy, ktoré majú vo svojej agende
oblasti týkajúce sa života mladých ľudí na Slovensku. MRPS schvaľuje Akčné plány, vychádzajúce z dokumentu
„Kľúčové oblasti a akčné plány štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži v Slovenskej republike na roky 2008
– 2013“ (ďalej len „kľúčové oblasti“). V roku 2012 sa MRPS pracovala na príprave „Stratégie SR pre mládež“.
Stretnutie donorov aktívnych v oblasti podpory mládeže
V oblasti práce s mládežou figuruje viacero organizácií a nadácií, ktoré sa danej problematike venujú. Každý
subjekt má svoje špecifiká, no niektoré témy sa zvyknú prekrývať. Za jeden z problémov možno považovať aj
chýbajúcu centrálnu analýzu aktuálneho stavu podpory grantových programov, či nedostatočnú distribúciu
informácií o súčasnom živote detí a mládeže. Na základe tejto potreby IUVENTA prizvala na pracovné stretnutie
zástupcov donorov aktívnych v oblasti podpory mládeže. Cieľom stretnutia bolo identifikovať aktivity
a nástroje, ktoré prispejú k napĺňaniu ich potrieb.
Stretnutie potvrdilo potrebu šírenia aktuálnych informácií o živote detí a mládeže na Slovensku a zároveň
otvorilo dialóg na hľadanie takých riešení, ktoré prispejú k vzájomnej spolupráci subjektov pri podpore
kvalitných programov a projektov pre deti a mládež. Na stretnutí sa vytvoril priestor na výmenu informácií a
skúseností z realizácie jednotlivých projektových výziev a pri identifikovaní spoločných problémov (ako napr.
nízka kvalita predkladaných projektov).
Koordinácia tvorby a konzultácií Národnej správy o napĺňaní Stratégie EÚ pre mládež – Investovanie
a posilnenie postavenia mládeže (2010-2012)
Na konci roku 2011 a začiatkom roku 2012 Európska komisia koordinovala vypracovanie Národných správ
1
o napĺňaní Stratégie EÚ pre mládež – investovanie a posilnenie postavenia mládeže 2010 – 2012 (ďalej len
2
„Národná správa“). Národné správy boli vypracovávané vo forme dotazníkov a budú slúžiť ako podklad na
zostavenie Správy o mládeži Európskej únie pre rok 2012, ale aj na prípravu ďalších národných opatrení v menej
rozvinutých oblastiach národných politík.
Hodnotenie napĺňania Stratégie EÚ pre mládež bolo štruktúrované do týchto oblastí :
1. Mládežnícka politika na Slovensku
2. Hodnotenie napĺňania priorít predsedníctva Európskej únie v dvoch prioritných témach: zamestnanie
a podnikanie mladých ľudí a participácia mládeže
3. Hodnotenie stavu rozvoja dobrovoľníctva mládeže a implementácie odporúčania Rady o mobilite
mladých dobrovoľníkov na Slovensku
4. Hodnotenie ďalších oblastí aktivít Stratégie na Slovensku
5. Hodnotenie priebehu štruktúrovaného dialógu s mládežou na Slovensku
6. Príklady dobrej praxe
1

Kompletný text Stratégia EÚ pre mládež – investovanie a posilňovanie postavenia mládeže. Obnovená otvorená metóda
koordinácie s cieľom riešiť výzvy a príležitosti týkajúce sa mládeže:
http://www.iuventa.sk/files/documents/legislativa/2010_2018_strategia_eu_spoluprace_v_oblasti_mladeze.pdf
2
Kompletnú verziu online dotazníka v anglickom jazyku nájdete na stránke www.iuventa.sk v časti Projekty – informácie o
mládeži
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Do vypracovávania správy boli zapojené ministerstvá, ktorých sa agenda mládeže v jednotlivých tematických
oblastiach dotýka: Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo zahraničných vecí SR,
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo práce, sociálnych
vecí a rodiny SR a Ministerstvo hospodárstva SR. Výstupy boli ďalej konzultované s členmi medzirezortnej
pracovnej skupiny pre štátnu politiku v oblasti mládeže a zároveň prebiehal aj on-line prieskum, v ktorom sa
k vývoju štátnej politiky vyjadrovali mladí ľudia.
Uznávanie práce s mládežou a nové trendy v práci s mládežou
V roku 2012 sa IUVENTA aktívne zapojila do celoeurópskych iniciatív zameraných na uznávanie postavenia
a prínosov práce s mládežou pre rozvoj mladého jednotlivca. V priebehu jesene 2012 sa uskutočnili tri okrúhle
stoly, kde zástupcovia subjektov aktívnych v práci s mládežou definovali základné znaky práce s mládežou a jej
jednotlivých oblastí. V jednotlivých oblastiach boli vybraní reprezentanti, ktorí predstavovali inovatívne smery
a prezentovali svoje príklady aktivít v rámci krátkych videovizitiek počas konferencie Mládež 2030: Prúty
3
a architekti (január 2013). Konferencia utvorila aj priestor na ďalšie fungovanie pracovnej skupiny, ktorá bude
ďalej pracovať na jednotlivých opatreniach stratégie uznávania práce s mládežou (s dôrazom na neformálne
vzdelávanie).
Tvorba expertných dokumentov
Významnú časť aktivít IUVENTY tvorí príprava expertných dokumentov podľa potrieb a požiadaviek zriaďovateľa
resp. ďalších spolupracujúcich subjektov. V roku 2012 pripravila IUVENTA viac ako 30 takýchto podkladov
z najrôznejších oblastí mládežníckej politiky na Slovensku, ale aj v rámci Európskej únie, štruktúr Rady Európy,
OSN a pod.
Expertné dokumenty v roku 2012:
Národná správa o prijatých opatreniach na účel plnenia záväzkov vyplývajúcich z Dohovoru OSN
o právach osôb so zdravotným postihnutím
Návrh opatrení na riešenie nezamestnanosti mladých ľudí v súvislosti s Národným plánom
zamestnanosti (Národný program reforiem 2012)
Podklady k prieskumu Európskej komisie k iniciatíve „Príležitosť pre mladých“
Akčný plán štátnej politiky voči mládeži v SR na roky 2012 – 2013
Akčný plán k Stratégii Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020
Odpočet k vypracovaniu Správy o ôsmom roku členstva SR v Európskej únii
Analýza vzdelávacích programov akreditovaných Akreditačnou komisiou pre špecializované činnosti
v oblasti práce s mládežou
Odpočty bilaterálnej spolupráce s Českou republikou, Belgickom – Flámska komunita, Maďarskom
a návrh na rozvojové činnosti
Podklady pre vstupy čelných predstaviteľov ministerstva na stretnutia Rady ministrov alebo Výboru
pre mládež Európskej komisie
Plnenie Stratégie prevencie kriminality v SR
Podklad k obsahovým a výkonovým štandardom animátora voľného času pre ŠIOV atď.
Odpočet úloh realizovaných v rámci Národného plánu výchovy k ľudským právam
Odpočet plnenia úloh vyplývajúcich z Národnej stratégie pre globálne vzdelávanie
Príprava podkladov k Národnému programu kvality v SR
Konferencia „Parlamenty mládeže – Spolupráca mládeže a samosprávy“
Konferencia sa konala v decembri 2012 a bola príležitosťou na diskusiu o formách a systémoch ako parlamenty
mládeže na Slovensku fungujú, ako sa im darí plniť ich úlohy a aké výzvy pred nimi stoja v nasledujúcom
období, ktoré je charakteristické novými trendmi a zmenami v rôznych oblastiach politiky mládeže. Delegáti sa
snažili hľadať odpovede na otázky ako parlamenty mládeže na Slovensku fungujú, ako prispievajú k tvorbe
politiky mládeže na miestnej úrovni, aké sú výzvy pre parlamenty na nasledujúce obdobie. Zároveň sa mohli
vzájomne inšpirovať a podporiť.

3

https://www.iuventa.sk/sk/IUVENTA/Mladez-2030.alej
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Konferencia „INFOKONZULT“
Odbor mládeže a komunitárnych programov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len
„ministerstvo“) a IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže zorganizovali v dňoch 22. a 23. júna 2012 stretnutie so
zástupcami organizácií a inštitúcií, ktoré sú aktívne v oblasti práce s mládežou v SR s názvom INFOKONZULT.
Toto stretnutie bolo organizované v spolupráci s Radou mládeže Slovenska, Združením informačných
a poradenských centier mladých v SR a Asociáciou CVČ SR.
Cieľom stretnutia bolo INFOrmovať účastníkov o stave napĺňania strategických dokumentov mládežníckej
politiky na národnej i európskej úrovni a KONZULTovať postup prípravy nových dokumentov a úloh, ktoré
významne ovplyvnia ďalší rozvoj tejto oblasti a všetkých, ktorí v nej pôsobia. Konkrétne ide o nasledujúce úlohy
a dokumenty:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Príprava Stratégie SR pre mládež na roky 2014 – 2020
Vypracovanie rezortnej koncepcie rozvoja medzinárodnej spolupráce v oblasti mládeže
Vypracovanie medzirezortnej stratégie uznávania práce s mládežou a neformálneho vzdelávania
v práci s mládežou
Príprava Správy o mládeži 2014
Zabezpečenie štruktúrovaného dialógu a konzultácií s mládežou
Príprava nového programu finančnej podpory práce s mládežou

Na stretnutí sa zúčastnilo 76 zástupcov rôznych organizácií, ktoré sa venujú deťom a mládeži. Účastníci
stretnutia dostali elektronickou poštou podkladové materiály k jednotlivým témam. Ich súčasťou boli otázky, na
ktoré sa v pracovných skupinách spoločne hľadali odpovede. Záverečná správa z tejto konferencie je zverejnená
4
na stránke IUVENTY.
Rozvoj výskumu mládeže
V roku 2012 sme v oblasti výskumu mládeže zabezpečili finančnú podporu výskumov z výzvy na spoluprácu v
oblasti výskumu mládeže na roky 2011 - 2013. Počas roka 2012 bolo ukončených 6 výskumov a ich závery sú
verejne dostupné na stránke www.vyskummladeze.sk, ktorú IUVENTA administruje. Všetky ostávajúce výskumy
budú ukončené v prvom polroku 2013.
Pravidelnou aktivitou v oblasti podpory tvorby poznatkov o mládeži sú odborné stretnutia ľudí aktívnych vo
výskume, tvorbe politiky a ľudí pôsobiacich v oblasti práce s mládežou a mládežníckej politiky, ktoré IUVENTA
pripravuje dvakrát ročne. Stretnutia sú zamerané na rôzne témy. V máji 2012 sme zrealizovali odborné
stretnutie „Od výskumu k tvorbe politiky“, ktorého cieľom bolo informovať výskumníkov, ako výsledky
a odporúčania výskumov doručiť politikom a praktikom prostredníctvom policy briefs.
V novembri 2012, v rámci Týždňa vedy a techniky v SR, sme participovali na vedeckej konferencii pripravenej
v spolupráci so Slovenskou sociologickou spoločnosťou pri SAV – sekciou mládeže a Fakultou sociálnych vied
UCM v Trnave. Konferencia bola venovaná témam mládežníckej politiky v SR, špecificky zameraná na tému
mládež a politický extrémizmus. Cieľom stretnutia bolo preskúmať, na základe najnovších výsledkov
sociologických výskumov, otvorenosť občianskej verejnosti na Slovensku voči pravicovému extrémizmu a jej
sociálnej vzdialenosti k menšinám.
Absentujúce výskumy boli realizované v rámci projektu KomPrax. Viac informácii v kapitole 9, Realizácia
národného projektu Komprax – kompetencie pre prax.
4.4 ZAPEZPEČENIE ÚLOH VYPLÝVAJÚCICH Z AKREDITÁCIE ŠPECIALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ V PRÁCI
S MLÁDEŽOU
Akreditačná komisia pracuje ako poradný orgán ministerstva a bola zriadená na základe § 7 ods. 5 zákona
č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. IUVENTA zodpovedá za prípravu
a organizáciu administratívneho procesu akreditácie a jej pracovník vykonáva pozíciu tajomníka komisie. V roku
4

https://www.iuventa.sk/sk/Projekty/Mladeznicka-politika/INFOKONZULT-ZAVERECNA-SPRAVA-Z-INFORMACNOKONZULTACNEHO-STRETNUTIA-K-PRIPRAVOVANYM-KLUCOVYM-DOK.alej
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2012 boli ministrom menovaní noví členovia akreditačnej komisie na ďalšie 4 roky. Komisia má 11 členov, ktorí
v roku 2012 prerokovali 14 žiadostí o akreditáciu vzdelávacieho programu a schválili 11 z nich. Vzdelávacie
inštitúcie, ktorých programy boli akreditované, môžu vydávať absolventom tohto vzdelávania certifikáty
o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou.
4.5 ZAPEZPEČENIE ÚLOH V OBLASTI MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE
Expertná skupina k téme „Cezhraničné dobrovoľníctvo“
V expertnej skupine k téme „Cezhraničné dobrovoľníctvo“ je IUVENTA aktívna od roku 2009. V roku 2012 sa
zástupkyňa organizácie zúčastnila 8. pracovného stretnutia expertnej skupiny v Litve, ktorého cieľom bolo
informovať zástupcov z krajín Európskej únie o vytvárajúcej sa informačnej platforme – „EU youth platform“.
Základnou otázkou stretnutia bola implementácia národných systémov, ktoré ponúkajú dobrovoľnícku prácu
mladým ľuďom, do jednotnej európskej dobrovoľníckej platformy a následne príprava systému, ktorý zabezpečí
realizáciu navrhnutých opatrení na národnej úrovni.
Spolupráca v rámci siete EAICY
Medzinárodná sieť EAICY združuje organizácie v rámci Európskej únie, ktoré sa venujú práci s mládežou cez
neformálne vzdelávanie. V roku 2012 participovala IUVENTA na nasledovných aktivitách EAICY: účasť na
plenárnom zasadnutí, seminári ,,Európsky seminár mladých ľudí“ a konferencii ,,Neformálne vzdelávanie v čase
ekonomickej krízy".
Plenárne zasadnutie sa konalo v Prahe, 26.5.2012. Účastníkom bola prezentovaná správa o aktivitách a zároveň
boli vyzvaní k väčšej kooperácii v rámci siete. Stretnutie bolo spojené s voľbami do prezídia a s riešením ďalších
organizačných záležitostí, týkajúcich sa EAICY. Zároveň bolo pozmenené meno siete na ,,European Association
of Institutions of Non-formal Education od Children and Youth", ktorý zvýrazňuje úlohu neformálneho
vzdelávania v práci členov siete.
IUVENTA sa v roku 2012 podieľala na príprave a realizácii medzinárodného seminára „Európsky seminár
mladých ľudí“. Cieľom seminára bolo získať názor mladých vedúcich a mládežníckych vedúcich z členských
organizácií EAICY na ďalšie smerovanie siete. Seminár prebiehal v Prahe 25. – 29.5.2012, zúčastnilo sa ho 40
mladých ľudí z 10 európskych krajín. Základným odkazom stretnutia pre Valné zhromaždenie EAICY bola
potreba zdieľania dobrej praxe a metodických postupov pri práci s deťmi a mládežou v rámci jednotlivých
organizácií. Súčasne sa vyčlenila skupina aktívnych mladých ľudí, ktorí majú motiváciu participovať v rámci
riadiacich orgánov siete.
Členovia siete, ako aj hostia boli pozvaní na konferenciu ,,Neformálne vzdelávanie v čase ekonomickej krízy",
ktorá si kládla dva hlavné ciele: zvýšiť povedomie o nových výzvach pre neformálne vzdelávanie v práci
s mládežou a identifikovať výzvy pre ďalšie sieťovanie.
Na konferencii boli nastolené témy týkajúce sa prínosu neformálneho vzdelávania pre mladých ľudí,
definovania kompetencií, ktoré touto cestou môžu získať a otázky fundraisingu a ďalších výziev, na ktoré má
vplyv aj ekonomická kríza. Medzi účastníkmi nastal konsenzus v potrebe podporiť politické a spoločenské
uznanie neformálneho vzdelávania. Pracovná skupina, zameraná na problematiku kompetencií, identifikovala
ako najdôležitejšiu schopnosť identifikovať riešenia a robiť rozhodnutia v praxi. V poslednej pracovnej skupine,
ktorá sa zaoberala otázkami fundraisingu počas ekonomickej krízy, bola zvýraznená potreba efektívnejšie
zapojiť súkromný sektor do aktivít a nastavenie efektívneho partnerstva.
Spolupráca mládežníckych inštitútov ČR a SR
IUVENTA dlhodobo spolupracuje s NIDM – Národním institutem dětí a mládeže Ministerstva školstva, mládeže
a telovýchovy Českej republiky. V roku 2012 prebehlo niekoľko spoločných rokovaní, ktoré boli zamerané najmä
na diskusiu o skúsenostiach s realizáciou projektov podporených Európskym sociálnym fondom. Na Slovensku
ide o projekt KomPrax a v ČR projekt „Klíče pro život“.
Spolupráca SR so Srbskou republikou
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR podpísalo v roku 2012 dohodu o spolupráci v oblasti mládeže
so srbským Ministerstvom športu a mládeže a ešte v roku 2012 prebehli prvé rokovania o konkrétnej forme
spolupráce. Spoločné stretnutie zástupcov mládežníckych organizácií z oboch krajín na tému nezamestnanosť
mládeže v septembri 2012 poskytlo priestor na vzájomné inšpirovanie sa projektmi realizovanými na miestnej
úrovni a hľadanie možností ďalšej spolupráce. IUVENTA sa podieľala na tejto aktivite ako partner MŠVVaŠ SR.
10

Spolupráca v rámci programu Grundtvig
Medzinárodný seminár „Neformálne vzdelávanie, fáma alebo bežná prax?“ bol záverečným podujatím
trojročného projektu s názvom „Spoločný základ pre pedagogickú prax pre európske voľnočasové vzdelávacie
aktivity“, na ktorom spolupracovala IUVENTA od roku 2010 s partnermi z desiatich krajín Európy. Projekt bol
podporený v rámci programu Európskej únie Celoživotné vzdelávanie, Grundtvig – učiace sa partnerstvá.
Partnerov projektu spájala najmä snaha o využitie medzinárodného prostredia na zadefinovanie spoločných
znakov neformálneho vzdelávania v práci s mládežou a na vytvorenie prostredia priaznivého k uznaniu práce
a prínosov dobrovoľných pracovníkov s mládežou. Záverečná správa zo seminára je prístupná na
https://www.iuventa.sk/sk/Projekty/Neformalne-vzdelavanie/Projekt-v-ramci-programu-Grundtvig.
Činnosť v medzinárodných expertných skupinách Rady Európy a Európskej komisie
IUVENTA z poverenia MŠVVaŠ SR vysiela svojich zástupcov do medzinárodných sietí a expertných skupín.
5
IUVENTA je Národný korešpondent Európskeho znalostného centra pre mládežnícku politiku Rady Európy.
Každý rok pripravuje správu o stave štátnej politiky voči mládeži pre portál EKCYP a v roku 2012 pripravila
podklady k téme Výskum mládeže v SR a Stav rozvojového vzdelávania a výchovy v SR (Better knowledge
a Youth and the World). IUVENTA reprezentuje Slovenskú republiku v expertnej skupine tzv. peer learning
k téme zamestnanosti mládeže (Európska komisia).
5. ZABEZPEČENIE PROGRAMU EÚ MLÁDEŽ V AKCII
Program Mládež v akcii je grantovým programom Európskej únie určený najmä pre mladých ľudí. Podporuje ich
mobilitu, neformálne učenie, rozvoj kľúčových kompetencií, interkultúrny dialóg a začlenenie mladých ľudí s
nedostatkom príležitostí do spoločnosti.
Programové obdobie je plánové v časovom rozpätí 2007 – 2013.
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je Národnou agentúrou programu Mládež v akcii v Slovenskej republike
a počas roku 2012 zabezpečovala nasledujúce činnosti:
Administráciu grantového programu Mládež v akcii (výber a evidenciu žiadostí o finančný príspevok
v troch predkladacích termínoch (1.február, 1. máj, 1. október), zabezpečenie konzultácií k žiadostiam,
zabezpečenie odborných posudkov k projektom a zabezpečenie výberového procesu, sledovanie
realizácie projektov až po vyhodnotenie záverečných správ podporených projektov, reportovacie
správy pre Európsku komisiu o stave čerpania finančných prostriedkov)
Informačné aktivity pre mládež a odbornú verejnosť v spolupráci s partnerskými organizáciami
a inštitúciami na regionálnej aj národnej úrovni
Vzdelávacie aktivity na regionálnej, národnej aj medzinárodnej úrovni zamerané na podporu zvýšenia
kvality projektov v programe Mládež v akcii
Vydávanie publikácií na témy súvisiace s prioritami programu
Koordinácia konzultačného procesu k návrhu nového programu Európskej Komisie pre mládež na
programové obdobie 2014-2020
Pri implementácii programu Mládež v akcii na regionálnej úrovni napomáhala počas roku aj sieť regionálnych
konzultačných centier, ktorých v roku 2012 pracovalo 10 – Žilina, Trenčín, Leopoldov, Banská Bystrica, Nitra,
Stará Ľubovňa, Humenné, Košice, Čičarovce (okres Veľké Kapušany) a regionálne centrum pre podporu práce
s rómskou komunitou sídliace v Banskej Bystrici.
Počas roka 2012 bolo podporených 176 mládežníckych projektov a na ich podporu sa vyčerpalo 95,87 %
z celkového alokovaného rozpočtu Európskej komisie.
Čerpanie rozpočtu za rok 2012 v €:
Rozpočet
A 1.1 – Mládežnícke výmeny
A 1.2 – Mládežnícke iniciatívy
A 1.3 – Projekty mládežníckej demokracie
A 2 – Európska dobrovoľnícka služba
5

650 395 €
242 040 €
148 279 €
904 414 €

http://www.youth-partnership.net/youth-partnership/ekcyp/index
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Výška
podpory
652 389 €
203 138 €
112 820 €
909 678 €

A 3.1 – Spolupráca so susediacimi regiónmi Európskej únie
A 4.3 – Vzdelávacie aktivity a vytváranie sietí
A 5.1 – Stretnutia mladých ľudí a ľudí zodpovedných za
mládežnícku politiku
SPOLU

173 964 €
151 780 €

216 420 €
146 516 €

128 038 €

58 775 €

2 398 910 €

2 299 736 €

V roku 2012 Európska komisia vyčlenila finančné prostriedky špeciálne na podporu spolupráce členských krajín
s partnerskými krajinami východnej Európy a Kaukazu pod názvom „Eastern Partnership Youth Window“. Pre
Slovensko bola vyčlenená dotácia v sume 182 309 €, z ktorej sa na podporu spomínaných projektov vyčerpalo
99,8%.
Pre porovnanie uvádzame prehľad čerpania finančných prostriedkov v roku 2012 v porovnaní s rokmi 2007,
2008, 2009, 2010 a 2012 v %.

Celkovo sa prostredníctvom programu Mládež v akcii podporilo 2 344 mladých ľudí, ktorým realizácia
projektov napomohla k nadobudnutiu a rozvoju kľúčových kompetencií.
V roku 2012 sa uskutočnili dve podujatia zamerané na propagáciu výstupov podporených projektov v rámci
programu Mládež v akcii:
KAMBEK Východ – hodnotiace stretnutie reprezentantov podporených projektov za rok 2011
z Prešovského a Košického kraja, ktoré sa konalo v Tatranskej Lomnici.
KAMBEK Západ - hodnotiace stretnutie reprezentantov podporených projektov za rok 2011
z Trenčianskeho, Žilinského, Banskobystrického a Bratislavského kraja, ktoré sa konalo v Bratislave.
Cieľom oboch podujatí bolo zhodnotiť prínos z realizácie projektov programu Mládež v akcii, poukázať na
výsledky z procesu neformálneho vzdelávania a prezentovať nadobudnuté kľúčové kompetencie.
Národná agentúra programu Mládež v akcii v spolupráci s národnými agentúrami v každej členskej krajine
programu vyslala na medzinárodné aktivity 141 mladých ľudí a pracovníkov s mládežou zo Slovenska. Účasťou
na tematických školiacich aktivitách a konferenciách sa pre účastníkov vytvoril priestor na implementáciu
príkladov dobrej praxe zo zahraničia na Slovensku. Dôkazom je nárast podporených projektov od účastníkov,
ktorí sa spomínaných aktivít zúčastnili.

Školiaca stratégia na národnej úrovni bola v roku 2012 zameraná na:
Podporu koučov mládežníckych iniciatív, pre ktorých NA zrealizovala 3-fázové školenie. Potreba vznikla
na základe dlhodobého trendu, kedy NA zaznamenala rapídny pokles kvality predložených projektov
mládežníckych iniciatív
Podporu participácie mladých ľudí na miestnej úrovni
Podporu nových hostiteľských organizácií v rámci akcie Európska dobrovoľnícka služba
Podporu zapojenia mladých ľudí z maďarsky hovoriacich oblastí na južnom Slovensku
12

Podporu uznania výsledkov neformálneho vzdelávania
Zvyšovanie kvality predložených projektov
Vzdelávacie aktivity s témou inklúzia v oblasti práce s mládežou
V rámci programu Mládež v akcii Národná Agentúra v roku 2012 realizovala tematické školenie pre pracovníkov
s rómskou mládežou „Romming“ s cieľom priblížiť možnosti realizácie mládežníckej výmeny a mládežníckej
iniciatívy, ktorého realizáciou sa prispelo k začleneniu rómskej komunity do spoločnosti.
S cieľom rozvinúť kompetencie mladých nezamestnaných ľudí, NA realizovala školenie „Podnikám, podnikáš,
podnikáme“, ktorého cieľom bolo motivovať mladých nezamestnaných na realizáciu mládežníckej iniciatívy.
NA nadviazala na úspešnú spoluprácu s maďarskou NA a v Košickom kraji zrealizovala školenie v maďarskom
jazyku. Cieľom školenia bolo priblížiť program Mládež v akcii mladým ľuďom patriacim k maďarskej menšine.
V spolupráci s organizáciou KERIC (dlhodobo aktívna vysielajúca organizácia v rámci EDS), NA realizovala
školenie pre aktívne vysielajúce organizácie „Vysielanie mladých ľudí so znevýhodnením“.
Počas roka 2012 NA intenzívne spolupracovala na stratégii začleňovania mladých ľudí s nedostatkom príležitostí
s regionálnou konzultantkou pre rómsku komunitu a regionálnou konzultantkou pre východné oblasti
Košického kraja, ktorá sa zameriava na maďarsky hovoriacich mladých ľudí.
Vzdelávacie aktivity zamerané na tému participácia
V rámci školiacej stratégie programu Mládež v akcii sa NA v roku 2012 zamerala na propagáciu aktívnej účasti
mladých ľudí na veciach verejných. Prostredníctvom 2 medzinárodných školení NA motivovala mladých ľudí,
aby sa aktívne podieľali na vytváraní mládežníckych politík vo svojich regiónoch.
Počas roka 2012 NA zrealizovala sériu workshopov pre samosprávy s cieľom podporiť rozvoj miestnych politík
vo vzťahu ku mládeži. Workshopy sa konali v Žiline, Banskej Bystrici, Košiciach, Prešove, Novom Meste nad
Váhom, Detve, Seredi, Trenčíne a Turčianskych Tepliciach.
Vzdelávacie aktivity v oblasti podpory kvality neformálneho vzdelávania v práci s mládežou
NA prostredníctvom programu Mládež v akcii podporila kvalitu neformálneho vzdelávania realizáciou
medzinárodného kontaktného seminára „Exchange it together!“, kde 17 účastníkov zo 7 krajín diskutovalo
o možnostiach vzájomnej spolupráce na projektoch programu.
V spolupráci s oddelením rozvoja práce s mládežou NA realizovala 3 okrúhle stoly na podporu uznania práce
s mládežou – v Tatranskej Lomnici, Zvolene a v Bratislave.
NA zároveň vyslala počas roku 2012 mladých ľudí a pracovníkov s mládežou na školenia na podporu kvality
neformálneho vzdelávania – „Formela Teoprax“ realizované v Čechách a „Power of non-formal education“,
ktoré sa konalo vo Švajčiarsku.
Vzdelávacie aktivity na rozvoj dobrovoľníctva mládeže a kvality dobrovoľníckych projektov
V rámci školiacej stratégie programu Mládež v akcii sa NA v roku 2012 zamerala najmä na podporu existujúcich
hostiteľských miest v rámci akcie Európska dobrovoľnícka služba, pričom pozornosť bola venovaná konflikt
manažmentu u mentorov a tútorov zahraničných dobrovoľníkov pracujúcich na Slovensku školenie „Konflikt
manažment pre mentorov a tútorov EDS“ a školenie „Učím sa byť mentorom“.
NA taktiež zabezpečuje pravidelné školenia pre zahraničných dobrovoľníkov, ktorí realizujú svoje projekty na
Slovensku – „Školenie po príchode na EDS“ a „Školenie v polovici realizácie projektu EDS“, kde zahraniční
dobrovoľníci hodnotia svoje projekty.
6. ZABEZPEČENIE EURÓPSKEHO INFORMAČNÉHO PROJEKTU EURODESK
EURODESK Slovensko zabezpečuje informačný servis na národnej a regionálnej úrovni pre organizácie, ktoré
pracujú s mládežou v oblasti neformálneho vzdelávania a ktoré sa venujú poskytovaniu informácií pre mládež.
Zabezpečuje informačný servis aj pre mimovládne organizácie, ktoré pôsobia v oblasti politiky mládeže na
miestnej a regionálnej úrovni, ako aj pre mladých ľudí a pracovníkov s mládežou.
S cieľom zabezpečiť aj regionálne pokrytie EURODESK počas roku 2012 systematicky rozvíjal sieť
informačných bodov (spolupracujúcich subjektov) pôsobiacich na regionálnej úrovni. V roku 2012 bolo v sieti
EURODESK zapojených 21 organizácií.
V roku 2012 sa EURODESK spoločne s programom Mládež v akcii zapojil do kampane Európskej komisie „Youth
on the Move“, ktorá sa uskutočnila na festivale Pohoda v Trenčíne. Na festivale sa zúčastnilo približne 25 000
návštevníkov, pričom do aktivít infostánku Eurodesku sa zapojilo približne 1000 ľudí, ktorí si mohli vyrobiť
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odznak alebo sa zúčastniť kvízu o vecné ceny. Stránka www.eurodesk.sk v roku 2012 zaznamenala 34 005
návštev z toho 21 461 jedinečných.
Na fanúšikovskej stránke www.facebook.com/eurodesk.slovensko bolo zaznamenaných 952 fanúšikov.
EURODESK sa zameral aj na propagáciu siete prostredníctvom reklamy na internete (azet.sk, facebook.com,
zoznam.sk, databanka firiem), koordinoval preklad Bulletinov vydaných Eurodesk Bruselskou kanceláriou do
slovenčiny. Články z Bulletinov boli postupne nahrávané na národnú stránku www.eurodesk.sk.
EURODESK sa v roku 2012 zúčastnil podujatia „Profesia days“, ktoré navštívilo približne 17 000 návštevníkov.
Pri informačnom stánku sa za dva dni pristavilo cca 1000 návštevníkov, z toho 80 – 90% spadalo do cieľovej
skupiny mladí ľudia od 18 – 30 rokov. Väčšina návštevníkov reagovala na stánok EURODESK pozitívne.
EURODESK inicioval fotografickú súťaž o lístky na festival Pohoda. Cieľom bolo upozorniť mladých na existenciu
EURODESK facebook stránky a Európskeho portálu pre mládež. Do súťaže sa zapojilo 50 mladých z celého
Slovenska, fotky boli ďalej použité na tvorbu reklamných materiálov. EURODESK inicioval kampaň distribúcie
56 000 kusov pohľadníc v 5 rôznych vizuáloch, ktoré boli výstupmi z fotografickej súťaže. Kampaň prebiehala
v 6 mestách Slovenska – na univerzitách, v kluboch, kinách a miestach, ktoré mladí ľudia najčastejšie
navštevujú.
EURODESK sa podieľal na tvorbe dvoch publikácií o mobilite mladých a ich grantových možnostiach.
Národný partner zodpovedal emailom 213 otázok počas roka 2012. Spolupracujúce subjekty zorganizovali
v regiónoch spolu 22 stretnutí, menších stretnutí modulu o dobrovoľníctve HYHO pre 411 ľudí a 3 väčšie
podujatia Info days – Bližšie k vám pre približne 300 ľudí. Regionálne pobočky podľa dostupných údajov
zodpovedali približne 1500 otázok z oblasti mládežníckej mobility aj vďaka informáciám získaných z Eurodesk
systému First Class a mesačne vydávaných Bulletinov.

7. RIEŠENIE ÚLOH PODPORY PRÁCE TALENTOVANEJ MLÁDEŽE A KOORDINÁCIA MEDZINÁRODNÝCH
ÚLOH
Predmetové olympiády a postupové súťaže (POPS) žiakov základných a stredných škôl sú integrálnou súčasťou
výchovno-vzdelávacieho procesu detí a mládeže v Slovenskej republike, majú postupový charakter a sú
organizované ako jedna
z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti
žiakov, v súlade
s dlhodobými zámermi ministerstva v oblasti práce s talentovanou mládežou.
Kľúčové činnosti vyplývajúce z kontraktu:
koordinácia tvorby a distribúcie súťažných úloh a riešení
koordinácia termínov jednotlivých kôl a výberových sústredení
spolupráca s celoštátnymi odbornými komisiami
priama organizácia celoštátnych kôl POPS a sústredení pred medzinárodnými olympiádami
Zoznam súťaží, ich charakteristika a prehľad uskutočnených aktivít
Biologická olympiáda
Fyzikálna olympiáda
Geografická olympiáda
Chemická olympiáda
Matematická olympiáda
Olympiáda v informatike
Olympiáda v anglickom jazyku
Olympiáda v nemeckom jazyku
Olympiáda v ruskom jazyku
Olympiáda v španielskom jazyku
Olympiáda vo francúzskom jazyku
Olympiáda ľudských práv
Pytagoriáda
Technická olympiáda
Turnaj mladých fyzikov
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Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
Dejepisná olympiáda
Biologická olympiáda je určená žiakom ZŠ, OGY 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, obvodnom, krajskom a celoštátnom. Projektová časť celoštátneho kola BiO pre kategórie
A, B a C je realizovaná formou vedeckej konferencie. Najlepší súťažiaci z teoreticko-praktickej časti sa
zúčastňujú Medzinárodnej biologickej olympiády (IBO) a z projektovej časti Medzinárodných olympiád
environmentálnych projektov (INEPO a INEPO EUROASIA). Informácie o Biologickej olympiáde sú zverejnené na
www.olympiady.sk v časti BiO.
Celoštátne kolá kat. A, B a C sa uskutočnili na Fakulte prírodných vied UMB a v penzióne Olympia v Banskej
Bystrici pod záštitou dekana uvedenej fakulty A. Gajdoša.
Miesto
konania

Termín
konania

Počet
účastníkov

Banská Bystrica

28. – 30. 4. 2012

47

1. sústredenie pred IBO

Bratislava

15. – 21. 4. 2012

21

1. sústredenie pred INEPO EUROASIA

Bratislava

27. 3. 2012

4

Celoštátne kolo BiO – kat. A, B, C – P časť

Bratislava

30. 4. – 1. 5. 2012

57

1. sústredenie pred INEPO

Bratislava

8. – 9. 5. 2012

4

2. sústredenie pred IBO

Bratislava

29. 4 – 5. 5. 2012

15

Banská Bystrica

20. – 21. 6. 2012

32

Bratislava

12. 9. 2012

5

Liptovský Mikuláš

6. 11. 2012

14

Zrealizované podujatia
Celoštátne kolo BiO – kat. A, B, C – TP časť

Celoštátne kolo BiO – kat. E
Zasadnutie AK BiO pre kat. A a B
Zasadnutie SK BiO
Vydané publikácie

Lehotská, B. (ed.), 2012: Zborník abstraktov, celoštátne kolo BiO, projektová časť kategórií A, B, C. IUVENTA,
Bratislava, 24 s., náklad 60 ks.
Lehotská, B. (ed.), 2012: Spravodaj BiO 2010-2011, informačný spravodaj SK BiO. IUVENTA, Bratislava. Len
elektronická verzia na www.olympiady.sk.

Fyzikálna olympiáda (FO) je určená žiakom základných škôl, nižších ročníkov osemročných gymnázií (kategórie
E, F a Archimediáda) a žiakom stredných škôl (kategórie A, B, C a D). Organizuje sa v 4 kolách: školskom,
okresnom, krajskom a celoštátnom. Žiaci, ktorí dosiahnu na celoštátnom kole najlepšie výsledky, reprezentujú
Slovensko na Medzinárodnej fyzikálnej olympiáde (IPhO).
Miesto
konania

Termín
konania

Počet
účastníkov

Celoštátne kolo FO

Kysak

12. – 15. 4. 2012

50

Výberové sústredenie pred IPhO

Žilina

2. - 5. 5. 2012

14

Prípravné sústredenie pred IPhO

Košice

10. - 22. 6. 2012

11

Zrealizované podujatia

EUSO - European Union Science Olympiad je medzinárodná súťaž organizovaná pre trojčlenné družstvá žiakov
vo veku do 16 rokov z odborností – chémia, fyzika, biológia. Súťažné úlohy, zamerané na uvedené oblasti, majú
prevažne experimentálny charakter. Výber účastníkov sa uskutočňuje na základe hodnotenia ich úspešnosti
v jednotlivých predmetových olympiádach a výberových sústredeniach pred medzinárodnými súťažami.
Geografická olympiáda (GO) je určená žiakom ZŠ, OGY a SŠ so záujmom o geografiu a iné geografii príbuzné
vedné odbory. Členená je na 9 kategórií – A, B, CD, Z, E, F, G, H, I a Z. Organizuje sa v 4 kolách – školskom,
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obvodnom, krajskom a celoštátnom. Najlepší súťažiaci zo stredných škôl sa zúčastňujú Medzinárodnej
geografickej olympiády (IGEO). Pre súťažiacich základných škôl a osemročných gymnázií je určený Svetový
šampionát National Geographic (NGWC), ktorý sa koná každé 2 roky (nepárne). Informácie o Geografickej
olympiáde sú zverejnené na www.olympiady.sk v časti GO.
V záujme priblíženia GO pravidlám Medzinárodnej geografickej olympiády, bola v tomto roku prostredníctvom
MAPA Slovakia organizovaná internetová kat. Z aj na úrovni krajského kola. Pokusne bola uvedenou
spoločnosťou zrealizovaná aj internetová kat. Q určená pre žiakov ZŠ a príslušných ročníkov OG. Skúsenosti
z kat. Z a Q budú zhodnotené na najbližšom jesennom zasadnutí SK GO.
Celoštátne kolo GO pre kat. A, B, CD, a Z sa uskutočnilo na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave za účasti
dekana fakulty M. Triznu. Súčasťou celoštátneho kola, jubilejného 40. ročníka GO, bolo aj Slávnostné
zasadnutie SK GO, spojené s ocenením učiteľov.
Miesto
konania

Termín
konania

Počet
účastníkov

Celoštátne kolo GO – kat. A, B, CD, Z

Bratislava

20. – 22. 4. 2012

83

Slávnostné zasadnutie SK GO s ocenením učiteľov

Bratislava

21. 4. 2012

27

Celoštátne kolo GO – kat. E, F, G

Bratislava

11. – 12. 5. 2012

54

Sústredenie pred IGEO

Bratislava

17. – 22. 6. 2012

15

Liptovský Mikuláš

8. 11. 2012

19

Zrealizované podujatia

Zasadnutie SK GO
Vydané publikácie

Gurňák, D. (ed.), 2012: Témy písomných prác. Geografická olympiáda, 41. ročník, školský rok 2012/2013.
IUVENTA, Bratislava, 20 s., len elektronická verzia na www.olympiady.sk.
Gurňák, D. (ed.), 2012: GEO Spravodaj 2010-2011, informačný spravodaj SK GO. IUVENTA, Bratislava. Len
elektronická verzia na www.olympiady.sk.
Chemická olympiáda (CHO) je postupová súťaž určená pre žiakov základných škôl, štvorročných, päťročných,
šesťročných a osemročných gymnázií a stredných škôl. Člení sa na 6 kategórií: A, B, C, Dz, Dg, EF. Pre kategóriu
A sa organizuje v 4 súťažných kolách (študijné, školské, krajské a celoštátne), pre kategórie B, C a Dg v 3
súťažných kolách (študijné, školské a krajské), pre kategóriu Dz v 4 súťažných kolách (študijné, školské, obvodné
a krajské), pre kategóriu EF v 3 súťažných kolách (študijné, školské a celoštátne). Najlepší súťažiaci
z celoštátneho kola reprezentujú Slovenskú republiku na Medzinárodnej chemickej olympiáde (MCHO) a Grand
Prix Chimique (GPCH). Informácie o Chemickej olympiáde sú zverejnené na www.olympiady.sk v časti CHO.
Celoštátne kolo Chemickej olympiády sa uskutočnilo v Bratislave na SPŠ chemickej vo Vlčom hrdle. Na
pôvodnom mieste Fakulte priemyselných technológií v Púchove nebolo možné celoštátne kolo zrealizovať,
nakoľko nemala uvedená fakulta potrebné bezpečnostné oprávnenia na prevádzkovanie chemických
laboratórií.

Miesto
konania

Termín
konania

Počet
účastníkov

Celoštátne kolo CHO

Bratislava

23. – 26. 3. 2012

75

1. sústredenie pred MCHO – teória

Bratislava

6. – 12. 5. 2012

20

2. sústredenie pred MCHO – teória a prax

Bratislava

10. 16. 6. 2012

15

3. sústredenie pred MCHO

Bratislava

1. – 4. 7. 2012

11

Zasadnutie SK CHO

Bratislava

17. 5. 2012

20

Zasadnutie SK CHO

Bratislava

18. 10. 2012

24

Zrealizované podujatia
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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 týchto základoškolských kategóriách Z5, Z6, Z7, Z8, Z9 a v týchto stredoškolských
kategóriách A, B a C. Celoštátne kolo MO sa organizuje v najvyššej kategórii, v kategórii A. V školskom roku
2011/2012 sa uskutočnil v poradí už 61. ročník Matematickej olympiády. Matematická olympiáda je najstaršou
predmetovou olympiádou a postupovou súťažou (POPS) a každoročne sa do nej zapája najviac žiakov. Žiaci,
ktorí dosiahnu na CK MO najlepšie výsledky, reprezentujú SR na Medzinárodnej matematickej olympiáde (IMO)
a Stredoeurópskej matematickej olympiáde (MEMO). Informácie o Matematickej olympiáde, ako aj o
možnostiach ako sa do jej priebehu zapojiť sú uvedené v Organizačnom poriadku MO zverejneného na
internetovej stránke www.olympiady.sk.
Zrealizované podujatia

Miesto
konania

Termín
konania

Počet
účastníkov

Celoštátne kolo MO

Rakovice

25. – 28. 3. 2012

60

Zasadnutie SK MO

Rakovice

27. 3. 2012

20

Výberové sústredenie pred IMO a MEMO

Bratislava

18. - 25. 4. 2012

28

Žilina

16. - 18. 5. 2012

23

Mszana Dolna, PL

20. - 23. 5. 2012

8

Bratislava

3. - 8. 6. 2012

18

Uherské Hradište

17. – 22. 6. 2012

7

Trojstretnutie pred IMO a MEMO

Kľačno

24. - 27. 6. 2012

25

Spoločné zasadnutie SK MO a SK OI

Žilina

5. 10. 2012

12

Zasadnutie úlohovej komisie MO
Súťažné stretnutie družstiev ČR, SR a Poľska
Prípravné sústredenie pred IMO a MEMO
Medzinárodné sústredenie pred IMO a MEMO

Vydané publikácie:
60. ročník Matematickej olympiády, IUVENTA 2012, 160-180 s., náklad 500 ks.
Olympiáda v informatike (OI) je určená žiakom stredných škôl a osemročných gymnázií. Má dve kategórie A
a B. Olympiáda v informatike sa organizuje v troch kolách: školské kolo, krajské kolo a celoštátne kolo.
Najvyšším kolom v rámci SR je celoštátne kolo, ktoré sa organizuje v najvyššej kategórii A. Najlepší študenti z CK
OI postupujú na Medzinárodnú informatickú olympiádu (IOI) a na Stredoeurópsku informatickú olympiádu
(CEOI). Informatická olympiáda bola pôvodne súčasťou Matematickej olympiády pod názvom Matematická
olympiáda v kategórii P. Od školského roku 1985/1986 funguje olympiáda samostatne pod názvom Olympiáda
v informatike.

Zrealizované podujatia

Miesto
konania

Termín
konania

Počet
účastníkov

Celoštátne kolo OI

Rakovice

28. – 31. 3. 2012

45

Výberové sústredenie pred IOI

Bratislava

25. 4. - 1. 5. 2012

20

Trojstretnutie (CPSPC)

Bílovec, ČR

10. - 16. 6. 2012

8

Tata, Maďarsko

7. – 13. 7. 2012

6

Sirmione/Montichiari,
Taliansko

23. – 30. 9. 2012

7

Žilina

5. 10. 2012

10

Stredoeurópska OI (CEOI 2012)
24. Medzinárodná OI (IOI)
Spoločné zasadnutie SK MO a SK OI
Vydané publikácie:

Dvadsiaty siedmy ročník Olympiády v informatike, IUVENTA 2012, 128 s., náklad 300 ks.

17

Olympiáda v anglickom jazyku (OAJ) je predmetová súťaž žiakov základných a stredných škôl organizovaná v
Slovenskej republike ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov a je neoddeliteľnou súčasťou
výchovno-vzdelávacieho procesu na týchto školách. OAJ je postupová súťaž, organizuje sa v 4 súťažných kolách
(školské, obvodné, krajské a celoštátne) v zmysle Organizačného poriadku olympiády v cudzích jazykoch a
Metodicko-organizačných pokynov Olympiády v anglickom jazyku pre školský rok 2011/2012. Od školského
roku 2009/2010 bola vytvorená nová kategorizácia súťažiacich: žiaci súťažia v kategóriách 1A, 1B, 1C, 2A, 2B,
2C1, 2C2 a 2D.
Celoštátne kolo 22. ročníka Olympiády v anglickom jazyku pozostávalo z dvoch častí, písomnej a ústnej. Cieľom
písomnej časti bolo otestovať jazykové kompetencie súťažiacich, ústna časť preverila komunikatívne zručnosti
žiakov, plynulosť ich vyjadrovania, jazykovú úroveň a rozsah slovnej zásoby a jej použitia. Podujatie podporili
Oxford University Press, Cambridge University Press a Macmillan Education a The Slovak Spectator .
Zrealizované podujatia
Celoštátne kolo OAJ

Miesto
konania

Termín
konania

Počet
účastníkov

Bratislava

23. – 24. 4. 2012

93

Olympiáda v nemeckom jazyku (ONJ) je určená pre žiakov základných škôl, všetkých typov gymnázií
a stredných škôl. Súťaž sa člení na 8 kategórií, a to na 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E. Organizuje sa v 4 súťažných
kolách – školskom, obvodnom, krajskom a celoštátnom v zmysle Organizačného poriadku olympiády v cudzích
jazykoch a Metodicko-organizačných pokynov Olympiády v nemeckom jazyku pre školský rok 2010/2011.
Najlepší súťažiaci sa zúčastňujú Medzinárodnej olympiády v nemeckom jazyku (IDO), ktorá sa spravidla
uskutočňuje spravidla každé 2 roky. Informácie o Olympiáde v nemeckom jazyku sú zverejnené na
www.olympiady.sk v časti ONJ.
Celoštátne kolo ONJ sa uskutočnilo už tradične na Gymnáziu sv. Uršule v Bratislave, pod záštitou primátora
Bratislavy M. Ftáčnika, veľvyslanca SRN A. Hartmana, veľvyslanca Rakúska M. Wuketicha a veľvyslanca
Švajčiarska Ch. M. Fotscha. Ku každoročným podporovateľom podujatia pribudla aj spoločnosť Dell.
Miesto
konania

Termín
konania

Počet
účastníkov

Celoštátne kolo ONJ

Bratislava

18. – 19. 3. 2012

92

Sústredenie pred IDO

Bratislava

16. – 20. 4. 2012

10

Zrealizované podujatia

Olympiáda v ruskom jazyku (ORJ) je postupová súťaž, je 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 spravidla každé 2 roky. Informácie o Olympiáde v ruskom jazyku sú zverejnené na
www.olympiady.sk v časti ORJ.
Celoštátne kolo vecnými cenami podporilo Ruské centrum vedy a kultúry so sídlom v Bratislave.
Miesto
konania

Termín
konania

Počet
účastníkov

Bratislava

13. – 14. 4. 2012

69

Banská Bystrica

15. 11. 2012

14

Zrealizované podujatia
Celoštátne kolo ORJ
Zasadnutie celoštátnej odbornej komisie ORJ

Olympiáda vo francúzskom jazyku (OFJ) je predmetová súťaž určená žiakom základných a stredných škôl. Od
školského roku 2010/2011 sa člení na 6 kategórií ( 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C) a organizuje sa v 3 kolách – školskom,
krajskom a celoštátnom. Olympiáda vo francúzskom jazyku má písomnú aj ústnu časť .
Spoluorganizátorom celoštátneho kola 22. ročníka OFJ bola ZŠ Dr. M. Hodžu s MŠ, Škarniclová 1 v Bratislave,
kde prebiehala písomná aj ústna časť súťaže. Súťažiacich v každej kategórií hodnotila trojčlenná porota
pozostávajúca z pedagógov a pracovníkov Francúzskeho inštitútu. Podujatie podporila Slovenská asociácia
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učiteľov francúzštiny, Francúzsky inštitút v Bratislave Veľvyslanectvo Francúzskej republiky v SR, SENOBLE
Central Europe, s.r.o. a Zvolenský, spol. s r.o.
Zrealizované podujatia
Celoštátne kolo OFJ

Miesto
konania

Termín
konania

Počet
účastníkov

Bratislava

16. – 17. 4. 2012

78

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. Za prípravu, finančné, organizačné a
obsahové zabezpečenie školského kola zodpovedajú riaditeľ školy a príslušné predmetové komisie. Krajské kolo
OŠJ zabezpečuje po obsahovej a odbornej stránke krajská komisia OŠJ, ktorú vymenuje príslušný KŠÚ. Krajského
kola sa zúčastňujú žiaci stredných škôl, ktorí sa umiestnili v školskom kole Olympiády v španielskom jazyku na 1.
a 2. mieste. Do celoštátneho kola postupujú žiaci, ktorí sa v krajskom kole vo svojej kategórii umiestnili na
prvom mieste a dosiahli bodovú hranicu vo výške najmenej 50% z celkového počtu 80 bodov.

Zrealizované podujatia
Celoštátne kolo OŠJ

Miesto
konania

Termín
konania

Počet
účastníkov

Bratislava

29. – 30. 4. 2012

49

Olympiáda ľudských práv (OĽP) je dobrovoľnou, záujmovou činnosťou študentov stredných škôl v Slovenskej
republike a je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na školách. Motivuje k cieľavedomému pôsobeniu,
založenému na systematickej práci s talentovanými študentmi. OĽP sa realizuje každoročne a možno ju
organizovať na všetkých typoch stredných škôl v SR. Súťaž je postupová a organizuje sa v troch súťažných
kolách (školské, krajské a celoštátne) v súlade s Organizačným poriadkom Olympiády ľudských práv
a Metodicko-organizačnými pokynmi Olympiády ľudských práv pre aktuálny školský rok.
Zrealizované podujatia
Celoštátne kolo OĽP
Zasadnutie komisie k XV. ročníku CK OĽP

Miesto
konania

Termín
konania

Počet
účastníkov

Liptovský Ján

21. – 23. 3. 2012

94

Bratislava

5. 12. 2012

14

Vydané publikácie:
Kronika Olympiády ľudských práv XIV. ročník, IUVENTA 2012, 56 s., náklad 1000 ks.
Pytagoriáda (PYT) je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za
ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. Za správnosť a za čas vypočítaných príkladov sa prideľujú príslušné body.
Výsledné hodnotenie bodov sa teda skladá z dvoch položiek, z bodov za správnosť a z bodov za čas. Účastníkmi
vyššieho kola súťaže môžu byť len žiaci, ktorí úspešne absolvovali nižšie kolo súťaže. Súťaž je organizovaná v
šiestich kategóriách podľa jednotlivých ročníkov.
V roku 2012 sa uskutočnil 33. ročník Pytagoriády. Súťaže sa celkovo zúčastnilo v troch kategóriách 26 žiakov
z celého Slovenska, ktorí prešli postupne školským a okresným kolom. Slávnostné vyhodnotenie ako aj samotná
súťaž sa uskutočnili v budove IUVENTY na Karloveskej ulici v Bratislave.

Zrealizované podujatia
Celoštátne kolo Pytagoriády

Miesto
konania

Termín
konania

Počet
účastníkov

Bratislava

7. – 8. 6. 2012

43

Technická olympiáda (TO) je súťaž určená žiakom 8. a 9. ročníka základných škôl a 3. a 4. ročníka osemročných
gymnázií v Slovenskej republike, ktorá svojim obsahom motivuje žiakov k tvorivej činnosti. Súťaž má postupový
charakter a teoretickú a praktickú časť.
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Do 2. ročníka CK TO sa z krajských kôl prebojovalo 16 žiakov ZŠ. Zoznam postupujúcich z krajských kôl tvorilo
osem dvojíc, z každého kraja postúpila jedna dvojica. Samotná súťaž prebiehala jeden deň. Po slávnostnom
otvorení boli súťažiaci rozdelení do dvoch učební, kde každý samostatne riešil úlohy teoretickej časti. Počas 30
minút museli súťažiaci odpovedať na 20 otázok v ktorých bolo možné získať maximálne 50 bodov. Následne sa
súťažiaci premiestnili do dielní, kde mali k dispozícii 90 minút na riešenie zadaní praktickej časti – Úloha č. 1
Zhotoviť a vytvarovať z tenkého oceľového drôtu basketbalový kôš s odrazovou doskou na zvislom stojane a
Úloha č. 2 – Zhotoviť a vytvarovať z tenkého oceľového plechu zvieratko – lasičku na základe technického
výkresu. Body získané v teoretickej a praktickej časti sa žiakom následne sčítali, úspešnými riešiteľmi sa stali
žiaci, ktorí získali minimálne 120 bodov zo súčtu bodov oboch častí. V tomto ročníku sa úspešnými riešiteľmi
stalo 7 súťažných dvojíc. Víťazmi sa stala dvojica Štefan Goráz a Martin Tačár zo základnej školy T. J. Moussona
v Michalovciach s počtom bodov 147,50.
Miesto
konania

Termín
konania

Počet
účastníkov

Celoštátne kolo TO

Banská Bystrica

14. – 15. 5. 2012

29

Zasadnutie SK TO

Banská Bystrica

14. 5. 2012

8

Zrealizované podujatia

Turnaj mladých fyzikov (TMF) je súťaž družstiev žiakov stredných škôl v riešení fyzikálnych úloh, ktoré
modelujú problémy prinášané vedecko-technickou praxou a súčasne svojou formuláciou motivujú žiakov k
náročnej tvorivej práci. Turnaj mladých fyzikov je súťaž spravidla päťčlenných družstiev. Najúspešnejší súťažiaci
reprezentujú Slovenskú republiku na Medzinárodnom turnaji mladých fyzikov a na Otvorenom kole Rakúskeho
turnaja mladých fyzikov, ktoré sa konajú každoročne. Celoštátnych kôl sa zúčastňujú 5 členné družstvá plus
vedúci družstva (učiteľ), ktorý družstvo pripravuje. Súťaž prebieha formou vedeckej diskusie o vopred určených
problémoch.
Miesto
konania

Termín
konania

Počet
účastníkov

Leobene, Rakúsko

16. 4. - 18. 4. 2012

7

Bratislava

1. – 4. 5. 2012

73

Zrealizované podujatia
14. Rakúsky turnaj mladých fyzikov
Celoštátne kolo TMF

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry (OSJL) je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov
základných a stredných škôl, je organizovaná ako postupová súťaž a je rozdelená do kat. A, B a C. Jej cieľom je
prehĺbiť, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov základných a stredných škôl v slovenskom
jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť a zvýšiť záujem o slovenský
jazyk a literatúru. Informácie o Olympiáde zo slovenského jazyka a literatúry sú zverejnené na
www.olympiady.sk v časti OSJL.
Zrealizované podujatia
Celoštátne kolo OSJL

Miesto
konania

Termín
konania

Počet
účastníkov

Bratislava

25. – 26. 4. 2012

38

Dejepisná olympiáda je určená žiakom ZŠ, OGY a SŠ so záujmom o históriu a príbuzné vedné odbory. Členená
je na 4 kategórie – A, B, C a D. Organizuje sa v 4 kolách – školskom, okresnom, krajskom a celoštátnom. Kat.
A a B okrem testu obhajujú samostatné písomné práce podľa vopred stanovenej alebo voliteľnej témy.
Informácie o Dejepisnej olympiáde sú zverejnené na www.olympiady.sk v časti DO.
Celoštátne kolo sa uskutočnilo s podporou Historického ústavu SAV a SNM v Bratislave.
Zrealizované podujatia
Zasadnutie SK DO

20

Miesto
konania

Termín
konania

Počet
účastníkov

Bratislava

17. 4. 2012

10

Celoštátne kolo DO – kat. A,B,C,D

Bratislava

4. - 6. 5. 2012

48

Zasadnutie užšieho výboru SK DO

Bratislava

6. 5. 2012

8

Zasadnutie SK DO

Bratislava

17. 10. 2012

10

Účasť na medzinárodných olympiádach
V školskom roku 2011/2012 dosiahli slovenskí študenti významné úspechy na medzinárodných súťažiach.
Kompletný zoznam úspechov je zverejnený v časti Dokumenty webovej stránke www.olympiady.sk
Distribúcia úloh a materiálov vydávaných v rámci súťaží
Spôsob distribúcie úloh, riešení a neperiodických materiálov je pre všetky súťaže jednotný. Je zabezpečovaný
v súlade so schváleným harmonogramom. Úlohy a riešenia sú distribuované elektronicky, v zaheslovaných
súboroch v pdf formáte, zodpovedným pracovníkom KŠÚ resp. povereným CVČ, pedagógom na stredných
školách a predsedom krajských komisií olympiád. Na základe rozhodnutia komisií sú súťažné úlohy a ich
riešenia priebežne počas školského roka zverejňované na stránke www.olympiady.sk. Tu je možné nájsť aj
všetky výsledkové listiny a vydávané nesúťažné materiály.
Na základe požiadaviek z niektorých regiónov boli organizátorom zasielané aj preklady úloh a riešení do
maďarského jazyka.
Medzinárodné informačné centrum Medzinárodnej chemickej olympiády (MIC MCHO)
MIC MCHO je koordinačným centrom pre krajiny, ktoré sa pravidelne zúčastňujú Medzinárodnej chemickej
olympiády, organizovanej v niektorej krajine sveta. MIC MCHO je od roku 1994 začlenené do organizačnej
štruktúry IUVENTY a pravidelne spolupracuje s Riadiacim výborom a organizátorom príslušného ročníka
Medzinárodnej chemickej olympiády. Úlohou MIC MCHO je taktiež archivovať prípravné a súťažné úlohy
MCHO. Viac informácií o činnosti centra nájdete na stránke www.icho.sk.
8. PROJEKT EURÓPA V ŠKOLE
EURÓPA V ŠKOLE je medzinárodným projektom, ktorého gestormi sú medzinárodné organizácie: Rada Európy,
Európsky parlament a Komisia Európskej únie. V Slovenskej republike projekt prebieha nepretržite od roku
1992 za stálej podpory Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Medzi stálych
podporovateľov projektu v SR patria aj zastúpenia gestorských organizácií projektu v Slovenskej republike.
V roku 2012 v SR projekt oslávil už jubilejný 20. ročník.
Projekt je považovaný za jeden z nástrojov výchovy k demokratickému občianstvu a implementácie európskej
dimenzie do procesu výchovy a vzdelávania, za tvorivú činnosť detí a mládeže. Je súčasťou aktivít v rámci
dlhodobého projektu Rady Európy – Výchova k demokratickému občianstvu k ľudským právam. Projekt je
spojený so súťažnou časťou, ktorá je postupová a je určená deťom a mládeži vo veku 6 - 19 rokov. V školskom
roku 2011/2012 sa do rôznych aktivít projektu Európa v škole zapojilo spolu 9 782 žiakov, študentov a
školských kolektívov zo 612 škôl - všetkých typov a stupňov, zo školských zariadení a centier voľného času na
väčšine územia Slovenskej republiky. Celoslovenská porota hodnotila spolu 1348 prác, ktoré postúpili z
okresných, resp. krajských kôl a navrhla na ocenenie cenou a diplomom Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky a Slovenského výboru Európa v škole spolu 84 cien za individuálne práce žiakov
a študentov, projekty žiackych resp. študentských kolektívov a ocenila štyroch pedagógov. Z uvedeného počtu
ocenených bolo 9 študentov stredných škôl navrhnutých na vycestovanie do Európskych mládežníckych
táborov Europe at School. Čestnými uznaniami bolo ocenených ďalších 100 individuálnych a kolektívnych prác.
Vyvrcholením projektu bol Deň EURÓPY V ŠKOLE, ktorý sa uskutočnil 10. mája 2012 v priestoroch IUVENTY na
Búdkovej 2 v Bratislave. Podujatie, na ktorom boli oficiálne vyhlásené výsledky a odovzdané ceny víťazom 59.
ročníka súťažnej časti projektu, bolo organizované v spolupráci so zastúpeniami gestorských organizácií
projektu v Slovenskej republike. Výsledky sú zverejnené na www.iuventa.sk – Európa v škole – 59. ročník.
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Účasť v projekte ELOS - Education stretching borders
Slovenská republika zastúpená IUVENTOU a PdF UK Bratislava, bola v roku 2009 prijatá za člena
medzinárodného projektu ELOS. Projekt ELOS prebieha v 26 krajinách Európy. Cieľom projektu je vytvoriť a
implementovať do praxe kompetenčne orientované kurikulum, t.j. vytvoriť základný referenčný rámec
európskych kompetencií, ktoré by mal mať každý mladý človek pre získanie zručností a schopností potrebných
pri jeho postupnom prechode zo základnej školy na všetky typy stredných škôl a ďalej na vysoké školy alebo do
praxe. Zmyslom kompetenčne orientovaného kurikula je zlepšiť kariérny rast a uplatnenie sa mladých ľudí na
európskom trhu práce. Projekt EURÓPA V ŠKOLE je prierezovou aktivitou projektu ELOS a je považovaný za
jeden z nástrojov získavania uvedených kompetencií. V aktivitách projektu ELOS, ktorý v roku 2012 vstúpil do
tretej etapy svojho rozvoja, sme pokračovali aj v roku 2012.
Účasť v projekte UNESCO ESD – Education for Sustainable Development
Slovenská republika zastúpená IUVENTOU – Slovenským sekretariátom EURÓPA V ŠKOLE a PdF UK Bratislava,
bola v roku 2009 prijatá za riadneho člena BBCC konzorcia (Baltic Black Sea Circle Consortium), ktoré sa venuje
problematike trvalo udržateľného rozvoja v oblasti vzdelávania a výchovy. V roku 2010 sa IUVENTA a PdF UK
stali členmi skupiny UNESCO – ESD, ktorá v súčasnosti koordinuje aktivity v rámci Dekády ESD (do roku 2014).
Základnou témou rokovaní medzinárodnej skupiny expertov UNESCO – ESD sú možnosti implementácie
výchovy a vzdelávania k trvalo udržateľnému rozvoju vo formálnom a neformálnom vzdelávaní a výchove.
V správach pravidelne informujeme partnerov o aktivitách a skúsenostiach, ktoré má Slovenská republika
v súvislosti s prebiehajúcim procesom implementácie školskej reformy a o možnostiach, neformálneho
vzdelávania, ktoré ponúka Zákon o podpore práce s mládežou.
Spolupráca Slovenského sekretariátu EURÓPA V ŠKOLE s ďalšími organizáciami:
Slovenský sekretariát EURÓPA V ŠKOLE v rámci časti svojej práce s učiteľmi a pracovníkmi s mládežou
(semináre, konferencie) regulárne spolupracuje so Slovenskou komisiou UNESCO, CEP, PEU v SR, ŠPÚ, UMC MŠ
a Pedagogickou fakultou UK.
9. REALIZÁCIA NÁRODNÉHO PROJEKTU KOMPRAX – KOMPETENCIE PRE PRAX
IUVENTA realizuje od 3. januára 2011 Národný projekt KomPrax – Kompetencie pre prax. Projekt je zameraný
na rozvoj kľúčových kompetencií mládeže a podporu kvality práce s mládežou. Národný projekt sleduje dva
hlavné ciele – podpora kvality neformálneho vzdelávania v oblasti práce s mládežou a uznanie prínosu práce
s mládežou pre spoločnosť a samotného aktéra v práci s mládežou. Cieľovou skupinou projektu, v línii
vzdelávania v práci s mládežou, sú mladí vedúci, mládežnícki vedúci, pracovníci s mládežou. Cieľovou skupinou
v línii uznania prínosu práce s mládežou sú zamestnávatelia, zástupcovia formálneho vzdelávania a aj verejnosť.
Vzhľadom k logistickej a časovej náročnosti procesu verejného obstarávania IUVENTA požiadala RO o možnosť
predĺženia realizácie projektu do 30.6. 2015.
Projekt je realizovaný prostredníctvom nasledovných aktivít:
Vzdelávanie mladých vedúcich pre oblasť práce s mládežou
Cieľom aktivity je definovať a uznať systém neformálneho vzdelávania mladých lídrov vo veku 15-17 rokov
v oblasti práce s mládežou. Pre kvalitné nastavenie vzdelávacieho programu bolo potrebné uskutočniť najprv
prieskum pre potreby štandardizácie minimálneho kompetenčného profilu a na základe záverov tohto
prieskumu vytvorila pracovná skupina minimálny kompetenčný profil mladých vedúcich. Minimálny
kompetenčný profil bol následne základom pre tvorbu metodiky vzdelávacieho programu Vzdelávanie mladých
vedúcich. Vzdelávanie sa realizuje formou troch víkendových školení a výstupom vzdelávania je realizácia
malých miestnych projektov každým účastníkom vzdelávania. V roku 2012 bolo zrealizovaných 38 víkendových
školení. V roku 2012 ukončilo vzdelávanie 396 mladých ľudí vo veku 15 – 17 rokov a podporených bolo 238
malých projektov.
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Vzdelávanie profesionálnych a dobrovoľných pracovníkov s mládežou
Cieľom aktivity je vytvoriť, nastaviť a overiť kvalifikačné a hodnotiace štandardy, koncepciu a systém
základného vzdelávania dobrovoľných a profesionálnych pracovníkov s mládežou, ktorého kvalita bude
predpokladom spoločenského a odborného uznania prínosu neformálneho vzdelávania v práci s mládežou. Na
základe zrealizovaných prieskumov pre potreby štandardizácie minimálnych kompetenčných profilov (r. 2011),
bola v rámci projektu vytvorená pracovná skupina pre zadefinovanie minimálnych kompetenčných profilov pre
skupinu mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou. Minimálne kompetenčné profily boli následne
základom pre tvorbu metodiky jednotlivých vzdelávacích programov – Základné vzdelávanie mládežníckych
vedúcich a Základné vzdelávanie pracovníkov s mládežou. Vzdelávanie je realizované formou dvoch
víkendových školení a výstupom je malý projekt realizovaný každým účastníkom v rámci miestnej komunity.
V roku 2012 bolo zrealizovaných 8 víkendových školení, na ktorých ukončilo základné vzdelávanie
mládežníckych vedúcich 99 účastníkov. V skupine pracovníkov s mládežou boli zrealizované 3 školenie
a vzdelávanie ukončilo spolu 42 účastníkov. Úspešní účastníci školení získali osvedčenia o absolvovaní
akreditovaného vzdelávania, ktorými im bolo potvrdené dosiahnutie minimálnych kompetencií mládežníckeho
vedúceho, resp. pracovníka s mládežou v rámci projektu KomPrax.
Nadstavbové, doplnkové a záujmové vzdelávanie mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou
Cieľom aktivity je zabezpečiť v systéme vzdelávania dobrovoľných a profesionálnych pracovníkov priestor pre
systematické rozvíjanie kvality práce s mládežou prostredníctvom rozvoja kľúčových kompetencií osôb, ktoré sú
do práce s mládežou zapojené. Súčasťou realizácie bolo počas roka 2012 bola príprava vzdelávacích modulov
pre nadstavbové vzdelávania v spolupráci s odborníkmi na konkrétne oblasti. Pracovali sme na propagácii
a šírení povedomia o nadstavbových školeniach. V roku 2012 boli realizované 4 víkendové vzdelávacie aktivity
za účasti 48 záujemcov, ktorí získali podporu na realizáciu malých projektov. V rámci dvoch vzdelávacích aktivít
prebehlo aj jednodňové pokračovanie školenia, kde sa zúčastnilo a úspešne svoj projekt obhájilo 16
frekventantov.
Príprava podporného materiálu pre vytvorenie funkčných partnerstiev
Aktivita bola ukončená vydaním a distribúciou publikácie pre cieľové skupiny. Publikácia je dostupná
v elektronickej podobe na web stránke IUVENTY.
Regionálne okrúhle stoly k problematike uznávania výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho
učenia sa pri práci s mládežou
Cieľom aktivity je vytvoriť funkčné partnerstvo podporujúce priechodnosť formálneho a neformálneho
vzdelávania a informálneho učenia sa smerujúce k uznaniu kompetencií získaných pri práci s mládežou.
Základom pre vytvorenie funkčného partnerstva je séria okrúhlych stolov s vybranými zástupcami pracujúcimi
v oblasti vzdelávania a diskusia o „Deklarácii o uznávaní kompetencií získaných pri práci s mládežou“. V roku
2012 pokračovala identifikácia zamestnávateľov a zástupcov formálneho vzdelávania, ktorí prijali spoluprácu
v tejto oblasti. Uskutočnilo sa 105 pracovných stretnutí a 5 regionálnych okrúhlych stolov v Košickom,
Prešovskom, Bystrickom, Nitrianskom a Trnavskom kraji.

Národná konferencia a veľtrh k uznaniu neformálneho vzdelávania v oblasti práce s mládežou
Cieľom aktivity je prostredníctvom príkladov dobrej praxe podporiť vytvorenie nových funkčných partnerstiev
smerujúcich k uznaniu neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa v oblasti práce s mládežou.
Národná konferencia sa pripravuje ku koncu realizačného obdobia projektu v roku 2015.
Kampaň „Uznanie“
Uznanie práce s mládežou je potrebou a nutnosťou pre podporu motivácie osôb, pracujúcich s mládežou,
k rozvoju svojich kompetencií, ako aj v záujme rozvoja kvality práce s mládežou. Cieľom aktivity je podporiť
spoločenské uznanie práce s mládežou prostredníctvom komplexnej aktivity, zahŕňajúcej participačné aj
advokačné prvky. Aktivita bola realizovaná v roku 2012 formou 18 panelových diskusií za účasti 1562
účastníkov na vysokých školách v Trnave, Nitre, Prešove, Banskej Bystrici a Žiline a na stredných školách
v Komárne, Žiline, Svite, Vranove nad Topľou, Snine, Brezne, Poprade, Prešove, Myjave, Revúcej, Nitre,
a Prievidzi. Súčasťou realizácie aktivity je aj súťaž tvorivých prác ku konkrétnym projektom mladých vedúcich.
Túto aktivitu podporilo mnoho známych osobností z oblasti showbiznisu a športu.
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Zabezpečenie absentujúcich prieskumov a výskumov o mládeži
Rozvoj práce s mládežou a výchova mládeže závisí od dostupnosti neustále aktualizovaných informácií
o mládeži, jej špecifických potrebách a problémoch pri zaradení sa do spoločnosti. Dostatok platných informácií
je nevyhnutnou potrebou pre zabezpečenie kvality ďalšieho vzdelávania v oblasti práce s mládežou,
reflektujúceho na novo vynárajúce sa potreby mládeže, vyplývajúce z rýchleho rozvoja spoločnosti. V roku 2012
sa začalo s realizáciou 16 výskumov, ktorých cieľom je získať také informácie a poznatky, ktoré budú užitočné
pri tvorbe nových vzdelávacích programov a taktiež pri tvorbe dokumentov o stave mládeže na Slovensku.
V roku 2012 bola ukončená prvá fáza výskumných aktivít – terénny zber údajov. V roku 2013 budú výskumy
dokončené.
Databáza pre uznanie práce s mládežou
Vytvorenie databázy, poukazujúcej súčasne na kvalitu aj kvantitu osôb zapojených do oblasti práce s mládežou,
je chýbajúcim krokom k uznaniu práce s mládežou a jedným z krokov k podpore priechodnosti medzi
formálnym a neformálnym vzdelávaním. Cieľom aktivity je preto zabezpečiť databázu pre uznanie práce
s mládežou ako overiteľný a flexibilný informačný systém kontroly kvality neformálneho vzdelávania. V roku
2012 bolo realizované verejné obstarávanie na zabezpečenie databázy. Po jeho úspešnom zavŕšení bola
podpísaná zmluva s dodávateľom a začala sa analýza a návrh implementácie celého elektronického systému.
Nakoľko ide o dlhodobý proces, bol vytvorený dočasný systém evidencie informácií o účastníkoch projektu
a priebehu projektu.
Publicita projektu
V roku 2012 boli uskutočnené aktivity smerujúce k publicite projektu. Zverejnené boli články v jednom lifestylovom a dvoch odborných časopisoch a vysielaná bola reportáž v Slovenskom rozhlase. Projekt bol
prezentovaný na 18 podujatiach pre mladých aktívnych ľudí, pracovníkov s mládežou a pokrokových učiteľov.
V rámci spolupráce s ECDL (European Computer Driving Licence) je projekt prezentovaný na školách
a zamestnávateľom medzi záujemcami o tento certifikát. V roku 2012 prešla zásadnou aktualizáciou aj web
stránka projektu.

10. PRODUKTY ORGANIZÁCIE
6

Vzdelávacie a školiace aktivity
Informačné aktivity
Výskumné a prieskumné štúdie
Publikácie, informačné a metodické materiály
Predmetové olympiády a postupové súťaže
Program EÚ Mládež v akcii
Administrácia Programov ADAM
Národný projekt KomPrax – Kompetencie pre prax
Európsky informačný projekt EURODESK
Projektu Európa v škole
Správa majetku štátu

6

V roku 2012 sa zúčastnilo na vzdelávacích aktivitách 3185 účastníkov a účastníčok
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11. ROZPOČET ORGANIZÁCIE
Výnosy z hlavnej činnosti príspevkovej organizácie

3 454 363

Prevádzkové dotácie - bežné transfery (681)
Výnosy z kapitálových transferov (682)
Výnosy od ostatných subjektov verejnej správy (683)
Výnosy z bežných transferov od EÚ (685)
Výnosy z bežných transferov od iných subjektov mimo verejnej správy (687)

2 133 397
278 709
0
522 242
15 762

Tržby za predaj služieb (602)

404 629

Ostatné výnosy (648)

49 975

Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti (652)
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti (657)

43 197
6 452

Náklady na hlavnú činnosť príspevkovej organizácie

3 518 390

Spotrebované nákupy (50)

380 261

Služby (51)

1 153 697

Osobné náklady (52)

1 550 431

Iné náklady (53+54+55+56+59)

434 001

Hospodársky výsledok

-

64 027

V roku 2012 obdržala IUVENTA zo štátneho rozpočtu príspevok (bežný transfer) na mzdy, odvody a bežnú
činnosť vo výške 1 334 422 EUR a na investičnú činnosť (kapitálový transfer) dostala organizácia v roku 2012
príspevok 47 000 EUR. Prevádzkové dotácie boli v roku 2012 čerpané v sume 1 317 330,20 EUR, zvyšok bol
použitý do 31.3.2013. Kapitálové prostriedky boli čerpané v roku 2012 v sume 46 970,12 EUR zvyšok v sume
29,88 EUR bol vrátený do štátneho rozpočtu.
Okrem príspevku zo Štátneho rozpočtu dostala IUVENTA prostriedky od Agentúry na podporu vedy a výskumu,
účelovo určené na projekt Talent v akcii vo výške 5 941,71 EUR. Od Mapa Slovakia dostala IUVENTA príspevok
1 660 EUR na realizácii Geografickej olympiády. Na realizáciu projektu Grundtvig – Učiace sa partnerstvá
v rámci Programu celoživotného vzdelávania, ktorý je realizovaný v období rokov 2010-2012 obdržala IUVENTA
od Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu - Národnej agentúry programu
celoživotného vzdelávania doplatok vo výške 3 600 EUR. Realizačné obdobie projektu je do 31.7.2012. Do roku
2012 sa preniesli nevyčerpané prostriedky vo výške 7 103,86EUR. Skutočne dosiahnuté príjmy z prenájmu
nebytových priestorov a zariadení a zo vstupného boli vo výške 404 629,19 EUR. Príjmy z EÚ v sume
3 079 651,03 EUR boli čerpané na administráciu a školenia programu EÚ Mládež v akcii, na administráciu
a činnosť informačného projektu EURODESK a na príspevky pre podporené granty v rámci Programu Mládež
v akcii. Na základe zmluvy s EK dostala IUVENTA doplatok na projekt Európsky rok dobrovoľníctva v sume
23 338,07 EUR.
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12. PERSONÁLNE OTÁZKY
Organizačná štruktúra k 31.12.2012:
Útvar

počet pracovníkov

Generálny riaditeľ

1

Pozície priamo riadené GR

4

Organizačné činnosti

4

Oddelenie podpory práce s mládežou

6

Národná agentúra „Mládež v akcii“

10

Oddelenie rozvoja práce s mládežou

5

Kancelária národného projektu „KomPrax“

18

Kancelária národného projektu „Praktik“

3

Ekonomické oddelenie

5,5

Oddelenie prevádzky a správy majetku

16,5

Veková štruktúra zamestnancov k 31.12.2012:
18-30 rokov

31-40 rokov

41-50 rokov

51-59 rokov

nad 60 rokov

25

20

15

11

4

Starostlivosť o zamestnancov:
V rámci pravidelnej 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 a personálne.
Pre novoprijatých zamestnancov boli zabezpečované školenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
a ochrane pred požiarmi. 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 a sauny na
regeneráciu síl zamestnancov. Tiež umožňovala zamestnancom využívať objekt lodenice Zlaté Piesky.
Zamestnanci majú možnosť ubytovania sa na Karloveskej ulici za zvýhodnené cenové relácie.
Okrem pravidelnej komplexnej starostlivosti o zamestnancov IUVENTA zabezpečila pre 10 zamestnancov
vzdelávanie v oblasti „Rozvoj tímovej spolupráce a komunikácie“. Zámerom kurzu bolo poznať procesy
prebiehajúce v tíme a poznať význam a vplyv komunikácie na spoluprácu v tíme.
13. HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA ORZANIGÁCIE
Prehľad o zdrojoch financovania:
2008
(v tis. Sk)
Bežný transfer
Kapitálový transfer
CELKOM zo štátneho
rozpočtu

2009
(v EUR)

2010
( v EUR )

2011
(v EUR)

2012
(v EUR)

28 565

1 297 006

1 235 411

1 433 258

1 334 422

9 000

149 110

0

0

47 000

37 565

1 446 116

1 235 411

1 433 258

1 381 422
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Prehľad o nákladoch a výnosoch:
2008
(v tis. Sk)

2009
(v EUR)

2010
(v EUR)

2011
(v EUR)

2012
(v EUR)

Náklady

87 111

2 941 298

2 733 742

3 444 420

3 518 390

Vlastné výnosy

25 422

807 580

676 783

453 550

404 629

Osobné náklady

26 995

923 847

981 959

1 360 187

1 550 431

Hospodárenie organizácie bolo v roku 2012 so záporným výsledkom vo výške 64 027 EUR.
Obsah rozpočtových a účtovných ukazovateľov:
Tržby z predaja služieb (602) pozostávajú z tržieb za prenájom miestností a budov, ubytovania a zo vstupeniek
na plaváreň.
Spotrebované nákupy (50) pozostávajú z nákladov: spotreba všeobecného materiálu, spotreba pohonných
hmôt, spotreba energií všetkého druhu, spotreba tlačovín, spotreba chemikálií na bazén, drobný hmotný
majetok účtovaný do spotreby.
Služby (51) pozostávajú z nákladov: opravy a údržba áut, 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, upratovanie, poistné za majetok, školiteľské 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 (53,54,55,56,59) pozostávajú najmä z odpisov majetku, dane z nehnuteľnosti, neuplatneného
odpočtu DPH, tvorby zákonnej rezervy na nevyčerpané dovolenky, tvorba zákonnej opravnej položky a iné.

14. CIEĽOVÉ SKUPINY UŽÍVATEĽOV VÝSTUPOV ORGANIZÁCIE
Vzhľadom na rôznorodosť aktivít a cieľových skupín, ktorým sú aktivity určené, existuje viacero inštitúcií,
organizácií i jednotlivcov, ktorí využívajú pri svojej práci výstupy z našich aktivít. Výstupy výskumných
a prieskumných úloh využívajú organizácie štátnej a verejnej správy a regionálnej a miestnej samosprávy, ako
napríklad MŠVVaŠ SR, Krajské školské úrady, priamo riadené organizácie iných rezortov, Združenie miest a obcí
v SR, samosprávne kraje, mestá a obce a nimi zriaďované organizácie.
Výstupy z aktivít organizovaných v rámci predmetových olympiád a postupových súťaží sú určené
predovšetkým učiteľom všetkých typov a stupňov škôl, krajským školským úradom a miestnym samosprávam.
Sú podkladom pre mimoriadne financovanie škôl za úspechy žiakov na týchto súťažiach v rámci Slovenskej
republiky, ale aj za úspechy dosiahnuté na medzinárodných súťažiach.
Organizácie, ktoré sú aktívne v práci s mládežou na miestnej, regionálnej alebo na národnej úrovni, tvoria
ďalšiu skupinu užívateľov výstupov IUVENTY, a to najmä metodických, vzdelávacích a informačných aktivít.
Medzi ne patria Rada mládeže Slovenska, krajské rady mládeže, občianske združenia detí a mládeže v SR,
informačné centrá mladých v SR, regionálni spolupracovníci v programe Mládež v akcii, centrá voľného času
v SR, školy a niektoré ďalšie školské zariadenia, neorganizované skupiny mladých ľudí, dobrovoľníci, ale aj široká
verejnosť.
Výstupy z aktivít vzdelávania v práci s mládežou v rámci projektu KomPrax, sú určené mladým vedúcim,
mládežníckym vedúcim, pracovníkom s mládežou. Cieľovou skupinou v línii uznania prínosu práce s mládežou
sú zamestnávatelia, zástupcovia formálneho vzdelávania a aj verejnosť.
Medzi skupinu odoberateľov výstupov z našich aktivít môžeme zaradiť aj výskumníkov a výskumníčky,
študentov vysokých škôl, ktorí sa o produkty IUVENTY, predovšetkým výskumného charakteru, opierajú pri
tvorbe svojich diplomových, prípadne doktorandských prác.

27

ZA SPOLUPRÁCU V ROKU 2012 ĎAKUJEME VŠETKÝM PARTNERSKÝM ORGANIZÁCIÁM,
INŠTITÚCIÁM A SPONZOROM
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