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1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE   

  

Názov:  IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže  

Sídlo:  Karloveská 64, 842 58 Bratislava 4 

Rezort:  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a 

športu SR  

Kontakty:  Tel.: +421 2 592 96 108  

Web: www.iuventa.sk  

E-mail: iuventa@iuventa.sk  

Forma hospodárenia:  príspevková organizácia  

  

       

       Vedenie organizácie k  31. 12. 2017: 

Generálny riaditeľ PaedDr. Alena Minns, PhD.  

Riaditeľ  NA Erasmus+ pre oblasť mládeže a šport  Mgr. Peter Kupec 

Riaditeľ odboru podpory prace s mládežou Mgr. Rastislav Haľko 

Riaditeľ odboru olympiád a postupových súťaží RNDr. Roman Lehotský 

Riaditeľka  odboru ekonomiky a rozpočtu Ing. Veronika Karabínoš Juračková  

Riaditeľka Odboru vnútornej správy Adriana Končická 

 

 2. POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE   

  

NAŠA MISIA 

Podporujeme mladých ľudí, aby poznali, vedeli a mohli využívať príležitosti pre kvalitnejší život. 

  

Základným cieľom činností organizácie IUVENTA je podporovať rozvoj mládežníckej politiky na národnej, 

regionálnej a miestnej úrovni a práce s mládežou ako jej špecifického nástroja. Tento cieľ dosahuje prípravou 
a realizáciou rôznych činností:  

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

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

 Administrácia grantového programu Európskej Komisie Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu, 
zameraného na rozvoj medzinárodnej spolupráce v týchto oblastiach.  

 Administrácia dotačných  Programov pre mládež na roky 2014 – 2020.  

 Vytváranie nových koncepcií pre prácu s deťmi a mládežou a metodické usmerňovanie organizácií a 
subjektov, ktoré sú aktívne v oblasti práce s mládežou.  

 Príprava vzdelávacích a školiacich aktivít pre profesionálnych a dobrovoľných pracovníkov s deťmi a 

mládežou na miestnej, regionálnej a národnej úrovni v prioritných témach štátnej politiky voči 
mládeži (participácia, dobrovoľníctvo, neformálne vzdelávanie v práci s mládežou a i.), ako aj 
pre lepšie využitie grantových programov administrovaných organizáciou IUVENTA.   

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

 Sledovanie udržateľnosti národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax a národného 
projektu PRAKTIK – Praktické zručnosti cez neformálne vzdelávanie v práci s mládežou. 
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 Realizácia vzdelávacích aktivít zameraných na rozvoj LP a prevenciu voči násilnej radikalizácie 

a extrémizmu. 

 Spravovanie majetku štátu a využívanie priestorov na plnenie hlavných úloh organizácie, prípadne 

prenajímanie za účelom ich hospodárneho a efektívneho využitia.  

 Spolupráca s európskymi národnými agentúrami Erasmus + pre mládeže a šport a inštitúciami 
pracujúcimi  v oblasti mládežníckej politiky v Európe. 

 Podieľanie sa na príprave projektov spolupráce v oblasti mládežníckej politiky.  

  

NAŠA VÍZIA 
Byť jedným z kľúčových aktérov podieľajúcim sa na vytváraní modernej, inkluzívnej a participatívnej 
mládežníckej politiky a v zavádzaní nových trendov v práci s mládežou. 
Byť efektívne fungujúcou verejnou inštitúciou s dôrazom na kvalitu činnosti a odbornosť zamestnancov. 

  

Strednodobý výhľad činnosti organizácie predpokladá skvalitniť metodické a informačné pôsobenie smerom 
k subjektom aktívnym v práci s mládežou na miestnej, regionálnej a národnej úrovni nasledovnými formami:   

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

 Realizovať vzdelávania v akreditovaných vzdelávacích programoch, tréningy a informačné semináre 
pre pracovníkov s mládežou, mladých vedúcich a mládež. 

 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  a zintenzívniť spoluprácu na úrovni krajov.  

 Skvalitňovať koordináciu všetkých úrovní predmetových olympiád a postupových súťaží žiakov 
základných a stredných škôl, a to najmä z pohľadu zabezpečenia nižších kôl prostredníctvom 
spolupracujúcich subjektov.   

  

3. CHARAKTERISTIKA KONTRAKTU ORGANIZÁCIE  S ÚSTREDNÝM ORGÁNOM A JEHO PLNENIE  

  

Ministerstvo uzatvorilo s organizáciou IUVENTA pre rok 2017 dva kontrakty:  

 Kontrakt pre zabezpečenie úloh v oblasti štátnej politiky voči mládeži v Slovenskej republike, 

rozvoja práce s mládežou, programu EÚ Erasmus + v oblasti mládeže a športu a projektu 
EURODESK. 

 Kontrakt pre zabezpečenie predmetových olympiád a postupových súťaží žiakov základných  a 
stredných škôl.  

  

V súlade s obsahom týchto kontraktov IUVENTA spolupracovala s vecne príslušnými sekciami a odbormi 
ministerstva. Plán hlavných úloh organizácie bol formulovaný na základe úloh uvedených  v kontraktoch a 

vyplývajúcich zo Stratégie Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020. Spoločným cieľom všetkých 

aktivít a úloh realizovaných organizáciou IUVENTA v roku 2017 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:  

  

a) Administratívne zabezpečiť Programy pre mládež na roky 2014 – 2020. 

b) Pripravovať projekty zamerané na rozvoj modernej, participatívnej a inkluzívnej politiky voči mládeži. 

c) Rozvíjať podmienky a zvyšovať kvalitu práce s mládežou. 

d) Zabezpečiť úlohy vyplývajúce z akreditácie špecializovaných činností v práci  s mládežou a z činnosti 

Akreditačnej komisie.   

e) Zabezpečiť úlohy v oblasti medzinárodnej spolupráce. 
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f) Zabezpečiť programy EÚ ERASMUS+ v oblasti mládeže a športu. 

g) Zabezpečiť Európsky informačný projekt EURODESK. 

h) Riešiť úlohy súvisiace s podporou talentovanej mládeže  - administratívne zabezpečenie olympiád 

a postupových súťaži. 
 

 

3.1  ADMINISTRATÍVNE ZABEZPEČENIE PROGRAMOV PRE MLÁDEŽ NA ROKY 2014 – 2020 

  

Úloha rieši podporu projektov zvyšujúcich spoločenskú angažovanosť mladých ľudí a ich neformálnu výchovu 
a vzdelávanie. Základom pre podporu sú výzvy na predkladanie projektov vyhlasované MŠVVaŠ SR. 

 

Od roku 2014 sa začali realizovať nové Programy pre mládež na roky 2014 – 2020 (ďalej len „programy“) 
s dôrazom na rôznorodosť oblastí podpory samotných aktivít organizácií pracujúcich pre mládež. Programy 

priamo nadväzujú na Zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou, Stratégiu Slovenskej republiky 
pre mládež 2014 – 2020, Európsku stratégiu pre mládež, ktoré zdôrazňujú podporu väčšej investície 

do oblastí života mladých ľudí. Samotné programy majú za cieľ zvýšiť kompetencie mladých ľudí v oblasti ich 

prípravy na ďalší život a na posilnenie ich postavenia v spoločnosti. Hlavný dôraz sa kladie na rozvoj aktívneho 
občianstva, podporu dobrovoľníctva medzi mladými ľuďmi, uznanie neformálneho vzdelávania v oblasti 
práce s mládežou a napĺňanie stratégie EURÓPA 2020 s podporou mladej generácie ako základu modernej, 
vedomostnej a na znalostiach založenej spoločnosti. 

 

Odbor pre podporu práce s mládežou zabezpečoval: 

a) administráciu  6 otvorených programov (t. j. prijímanie žiadostí v elektronickej aj písomnej forme, ich 
formálnu kontrolu, informačné semináre a konzultácie so žiadateľmi o dotáciu ako aj s prijímateľmi  

dotácie počas priebehu projektu, archiváciu projektovej dokumentácie, elektronickú databázu 
dokumentujúcu priebeh podporených projektov s dôrazom na ich konkrétne výstupy a výsledky); 

b) hodnotenie 110 predložených projektov expertmi v danej oblasti s cieľom odporučiť/neodporučiť ich 

podporu formou dotácie MŠVVaŠ SR, ako aj hodnotenie záverečných správ; 
c) monitorovacie návštevy podporených projektov (57) s cieľom zistiť informácie o priebehu a stave 

realizácie projektov.  
 

Výzvy v rámci „Programov pre mládež na roky 2014 – 2020" v roku 2017  

  

V priebehu roka 2017 bolo v rámci 6 otvorených programov zverejnených 12 výziev: 

 

a) Program PODPORA mládežníckych organizácií rozvíja činnosť mládežníckych organizácií, ktoré 

pracujú na členskom princípe a vykonávajú pravidelnú a systematickú prácu s mládežou. Cieľom 
programu je posilnenie strategického rozvoja mládežníckych organizácií a napĺňanie cieľov aktuálnej 
národnej stratégie pre mládež. Program sa zameriava na cieľavedomý a systematický rozvoj 
kľúčových kompetencií mladých ľudí, mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou. Medzi 

oprávnených žiadateľov o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu patria občianske združenia detí 
a mládeže, ktoré svoju činnosť vyvíjajú minimálne na území troch samosprávnych krajov, majú viac 
ako 300 registrovaných členov, svoju činnosť vykonávajú systematicky viac ako rok a mládež tvorí 

aspoň 75 percent z celkového počtu členov organizácie. V rámci výziev o dotáciu 
č. PODPORA/D/2017  a PODPORA/R/2018 bolo podporených 36 mládežníckych organizácií. 

 

b) Program PRIORITY mládežníckej politiky podporuje aktivity zamerané na zvyšovanie kvality práce 

s mládežou a na napĺňanie cieľov mládežníckej politiky podľa aktuálnej Stratégie Slovenskej republiky 
pre mládež na roky 2014 – 2020. V roku 2017 bolo v rámci výziev č. PRIORITY/D/1/2017-ŠD,  
PRIORITY/D/2/2017 a PRIORITY/D/3/2017 podporených 16 projektov. 
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c) Program HLAS mladých podporuje činnosť štruktúr zastupujúcich záujmy mládeže na úrovni 

samosprávnych krajov alebo na celoštátnej úrovni. Cieľom programu HLAS mladých je zohľadňovať 

potreby a záujmy mladých ľudí v rôznych regionálnych a národných politikách, zvyšovať úroveň 
participácie mladých ľudí a povedomia o aktívnom občianstve, posilňovať reprezentáciu mládeže 
v rôznych štruktúrach na úrovni samosprávnych krajov a na celoštátnej úrovni, posilňovať dostupnosť 
činnosti zastupiteľských štruktúr mládeže pre všetkých mladých ľudí a zabezpečovať pravidelný zber 
podnetov a potrieb mládeže pre tvorbu regionálnej, národnej a európskej mládežníckej politiky. 

Za účelom napĺňania týchto cieľov programu bolo v rámci výzvy č. HLAS/R/2018 podporených 7 
projektov. 
 

d) Program SLUŽBY mladým podporuje informačné a poradenské služby pre mládež a služby v oblasti 
dobrovoľníctva mládeže. Cieľom programu je podpora systémov poskytovania informácií a 

poradenstva, tvorba informačných zdrojov o možnostiach aktivácie mládeže, podpora aktívnej 

spolupráce subjektov  zameraných na tvorbu a zabezpečenie opatrení mládeže,  propagácia práce 
s mládežou s dôrazom na neformálne vzdelávanie a rozvoj kľúčových kompetencií, podpora aktivít 

v rámci mládežníckej politiky na regionálnej a národnej úrovni, možnosť zapojiť sa 
do štruktúrovaného dialógu a vytváranie príležitostí na dobrovoľníctvo mladých ľudí. V rámci výziev 
č. SLUZBY/1/R/2018 a SLUZBY/2/R/2018 bolo podporených 17 projektov. 
 

e) V roku 2017 bol otvorený aj program KOMUNITA mladých, ktorý podporuje aktivity zamerané 
na tvorbu opatrení, ktoré sú predpokladom pre systémovú a strategickú mládežnícku politiku 
na miestnej úrovni (t. j., zavádzanie nových trendov v práci s mládežou,  tvorbu medzi sektorovej 
politiky voči mládeži, posilnenie synergického efektu pôsobenia všetkých zainteresovaných strán 
aktívnych v oblasti starostlivosti o mládež, posilnenie validácie a uznania prínosu práce s mládežou a 
neformálneho vzdelávania, rozvoj dialógu medzi mladými ľuďmi a osobami zodpovednými 
za mládežnícku politiku a zapájanie mládeže do rozhodovacích procesov na miestnej úrovni). 
V súlade s cieľmi tohto programu boli zverejnené výzva č. KOMUNITA II/D/1/2017 a KOMUNITA 
I/D/2/2017, v rámci ktorých bolo podporených 8 projektov.  
 

f) Program DÔKAZY o mladých sa zameria na získavanie relevantných a dôveryhodných informácií 
o mladých ľuďoch pre potreby tvorby opatrení mládežníckej politiky na rôznych úrovniach (a to 
prostredníctvom výskumu). V rámci výziev č. DÔKAZY/D/1/2017 a DÔKAZY/D/2/2017 boli 
podporené 3 projekty. 

 
Prehľad počtu žiadostí o dotáciu spracovaných v roku 2017 podľa jednotlivých výziev: 

  

Program  
Počet prijatých 

žiadostí 2017 

Počet podporených 

projektov 2017 

Celková finančná 

podpora 2017 

PODPORA mládežníckych 

organizácií  
38 36 1 656 418 € 

PRIORITY mládežníckej politiky  36 16 180 448 € 

HLAS mladých  8 7 146 760 € 

SLUŽBY mladým  19 17 254 853 € 

KOMUNITA mladých 10 8 58 999 € 

DÔKAZY o mladých 4 3 38 060 € 

Celkovo 115 87 2 155 090 € 

  

V rámci Programov bolo v roku 2017 podporených spolu 87 projektov vo celkovej výške 2 155 090 €.  
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Verejné prezentácie v rámci „Programov pre mládež na roky 2014 – 2020" v roku 2017 

 
V rámci vyhlásených výziev Odbor podpory práce s mládežou v roku 2017 zorganizoval v priestoroch IUVENTY 
v priebehu mesiacov november a december verejné prezentácie organizácií žiadateľov o registráciu, ktorí 
prešli formálnou kontrolou žiadosti. V rámci verejných prezentácii prezentovalo 45 organizácii svoju činnosť, 

ciele a výsledky organizácie v súlade s podanou žiadosťou o registráciu. Verejných prezentácií sa zúčastnili 
zástupcovia IUVENTY, odboru mládeže MŠVVaŠ SR a hodnotiteľov. 
 

Informačné semináre a konzultácie v rámci „Programov pre mládež na roky 2014 – 2020" v roku 2017 
 

Po vyhlásení výziev v rámci jednotlivých programov uvedených vyššie Odbor podpory práce s mládežou 
zorganizoval 2 informačné semináre pre potenciálnych žiadateľov o dotáciu (v rámci výziev 
PRIORITY/D/2/2017, PRIORITY/D/3/2017) a 2 informačné semináre pre potenciálnych žiadateľov 
o registráciu na roky 2018-2020 (v rámci výziev PODPORA/R/2018, HLAS/R/2018, SLUZBY/1/R/2018, 

SLUZBY/2/R/2018). Informačné semináre boli vysielané aj naživo cez facebook, aby bol zabezpečený širší 

okruh potenciálnych žiadateľov. V rámci informačných seminárov boli poskytnuté aj verejné konzultácie. 
Zúčastnilo sa ich cca 113 záujemcov z radov mládežníckych organizácií, občianskych združení, nadácii a iných 

mimovládnych organizácii pôsobiacich v rôznych regiónoch Slovenska. 
 
Okrem informačného seminára boli žiadateľom a záujemcom poskytnuté aj individuálne konzultácie 

k aktuálnym výzvam a to osobne, telefonicky alebo elektronickou formou (emailom). Konzultácie boli 
priebežne poskytované aj aktuálnym prijímateľom dotácie podporených  v jednotlivých programoch.   
 

Poskytnuté individuálne konzultácie: 

Obsah konzultácií  / spôsob: osobne telefonicky emailom 

A - konzultácie pre žiadateľov o dotáciu týkajúce sa 
formálnych náležitostí  

134 104 111 

B - konzultácie so žiadateľmi o dotáciu týkajúce sa obsahu 
žiadosti (nastavenie cieľov, cieľových skupín a pod.) 

107 50 100 

C - konzultácie pre prijímateľov dotácie týkajúce sa 
priebehu / realizácie a finalizácie projektov 

14 79 143 

 
Archivácia dokumentov v rámci „Programov pre mládež na roky 2014 – 2020" v roku 2017 

 

Celá dokumentácia k Programom pre mládež, t. j. predložené písomné žiadosti s prílohami, všetky písomné a 
elektronické výstupy z informačného seminára a pod. sú priebežne archivované. Databáza dokumentujúca 
priebeh podporených projektov a ich výsledkov je k dispozícii zainteresovaným stranám a kontrolným 

úradom.  
 
V 3. a 4. štvrťroku 2017 sa uskutočnilo 5 pracovných stretnutí so zástupcami firmy PoSam za účelom prípravy 

nového elektronického systému na predkladanie žiadostí o dotáciu. Zároveň boli uskutočnené viaceré 
elektronické konzultácie so špecialistami firmy PoSam.  
 

Monitoring prijímateľov dotácie v rámci „Programov pre mládež na roky 2014 – 2020" v roku 2017  

 
V priebehu roka 2017 bolo zrealizovaných 57 monitorovacích návštev. Monitorovacie návštevy sa konali buď 
v sídlach organizácií alebo sledovali realizáciu projektových aktivít. Okrem toho bolo zrealizovaných 13 
telefonických monitoringov so zameraním na náhodnú kontrolu a overenie členskej základne žiadateľa 
o registráciu v programoch HLAS MLADÝCH a SLUŽBY PRE MLADÝCH na roky 2018-2020. 
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Počet monitorovaných prijímateľov dotácie: 

Program/výzva 

monitoring 

v sídle 
organizácie 

monitoring 

projektovej 
aktivity 

telefonický 
monitoring 

spolu 

PODPORA/D/2017 20 15  35 

HLAS/D/1/2017  2 8 10 

SLUZBY/D/1/2017 12 4 1 17 

SLUZBY/D/2/2017   4 4 

PRIORITY/D/2/2017  4  4 

 

Obsahový monitoring zisťoval priebežný stav realizácie projektových aktivít, napĺňanie cieľov projektov 
a mieru napĺňania sledovaných ukazovateľov a výstupov. Pri monitoringoch organizácií s nízkym počtom 
získaných bodov (v tabuľke označené *) boli zistené nedostatky najmä v oblasti plnenia si povinností 
organizácie vyplývajúcich z usmernení k čerpaniu dotácie a publicite, nedostatočnej komunikácii 

a plánovaniu aktivít v organizácii, nesúladu medzi stanovenými cieľmi a realizovanými aktivitami zo 

strany organizácie. Monitorovacie správy sú archivované na Odbore podpory práce mládeže a budú 
predložené hodnotiteľom pri posudzovaní predložených záverečných správ organizácií. 

 

 

Vypracovanie hodnotiacej správy v polovici implementácie Programov pre mládež 2014 – 2020 

 

V roku 2017 členovia odboru podpory práce s mládežou vrátane regionálnych koordinátorov vypracovali 

hodnotiacu správu v polovici implementácie Programov pre mládež 2014 – 2020. V priebehu septembra až 
októbra boli spracované štatistické údaje z podaných žiadostí o dotáciu v rámci jednotlivých výziev 

zverejnených v sledovanom období: október 2013 – august 2017. Následne boli vyhodnotené sledované 
ukazovatele zrealizovaných projektov, príklady dobrej praxe a pod. Hodnotiaca správa o doterajšom 
priebehu realizácie programov pre mládež v rokoch 2014-2017 bola odovzdaná 5.12.2017. 

 

3.2 PRÍPRAVA PROJEKTOV ZAMERANÝCH NA ROZVOJ MODERNEJ, PARTICIPATÍVNEJ A INKLUZÍVNEJ 

POLITIKY VOČI MLÁDEŽI   

  

Úloha podporuje neformálne vzdelávanie mládeže ako súčasť celoživotného vzdelávania. Podporuje tiež 
účasť a zvyšovanie angažovanosti mládeže pri tvorbe opatrení politiky mládeže, ako aj tvorbu politiky voči 
mládeži na základe poznatkov o skutočných potrebách cieľových skupín. 

 

Vytvárať podmienky pre medzisektorovú spoluprácu v rámci implementácie Stratégie Slovenskej republiky 
pre mládež na roky 2014 – 2020. V tejto súvislosti najmä poskytovať organizačnú a logistickú podporu 
pri stretnutiach kľúčových partnerov podľa tematických oblastí uvedenej stratégie. Výstupom bude návrh 
krátkodobých a strednodobých projektov v stanovených oblastiach Stratégie. 
 

V roku 2017 sa konali stretnutia Medzirezortnej pracovnej skupiny MŠVVaŠ SR pre tvorbu štátnej politiky 
mládeže, na ktorých sa IUVENTA podieľala organizačne a logisticky. 8. júna 2017 bola súčasťou programu 
stretnutia prezentácia spoločnej práce pracovných skupín pre oblasti Stratégie pre mládež na roky 2014 - 
2020: Vzdelávanie, Dobrovoľníctvo, Zdravie a zdravý životný štýl. 13.10.2017 sa konalo v IUVENTE ďalšie 
stretnutie Medzirezortnej pracovnej skupiny MŠVVaŠ SR pri, ktorej súčasťou bola aj participácia na podujatí 
Neformálne k úspechu mladých, ktoré organizovala IUVENTA v rámci Týždňa celoživotného učenia (9.–
15.10.2017), ktoré organizuje AIVD - Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike. 
 
V sledovanom období sa uskutočnila komunikácia s Nadáciou pre deti Slovenska za účelom prepájania 
IUVENTY a programu Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom s cieľom lepšie dosahovať napĺňanie 
Stratégie v Banskobystrickom aj Prešovskom kraji. 
 



9  

  

IUVENTA ako neformálny partner spolupracovala v odbornej rovine pri tvorbe projektu s Nadáciou otvorenej 
spoločnosti, Inštitútom pre aktívne občianstvo (IPAO)  a Asociáciou krajských rád mládeže (AKRAM) v rámci 
operačného programu Efektívna verejná správa Ministerstvo vnútra SR, ktorého riadiacim orgánom je 
Ministerstvo vnútra SR. Projekt bol podaný 21.8.2017. 
 
IUVENTA v roku 2017 zahájila spoluprácu so Slovenskou akadémiou vied. Dňa 29. novembra 2017 sa GR 
IUVENTY a zástupcovia Odboru podpory práce s mládežou zúčastnili prvého diskusného stretnutia Panel 
mladých v rámci medzinárodného výskumného projektu Horizont 2020 - ENLIVEN o celoživotnom 
vzdelávaní (Encouraging Lifelong Learning for an Inclusive and Vibrant Europe, Podpora celoživotného 
vzdelávania  pre inkluzívnu a pulzujúcu Európu) https://h2020enliven.org/home/. Panelu mladých sa 
zúčastnili aj zástupcovia mimovládnych organizácii, mladí ľudia, doktorandi z VŠ a zástupcovia biznis sektora. 
 
Propagácia aktivít IUVENTY aktívne prebiehala aj v online priestore. V skupine na sociálnej sieti s názvom „Bol 
raz jeden KomPrax a my ideme ďalej“, ktorú administrujú zamestnanci IUVENTY, bolo ku koncu roka 2017 
evidovaných 550 členov z rôznych sektorov, ktorí prejavili záujem pracovať na implementácií strategických 
dokumentov mládežníckej politiky. S 83 jednotlivcami a zástupcami organizácií prebiehala aktívna 
komunikácia nielen na sociálnej sieti, ale aj e-mailom, telefonicky  a osobne pri navrhovaní krátkodobých a 
strednodobých projektov v  oblastiach Stratégie pre mládež 2014 - 2020. Intenzita týchto aktivít výrazne 
stúpla po voľbách do regionálnych samospráv v novembri 2017. V Prenčove v okrese Banská Štiavnica sa 
vďaka konzultáciám so zamestnancami IUVENTY podarilo pripraviť a podať projekt Erasmus+ pre oblasť 
mládeže a športu, v Heľpe v okrese Brezno podali a získali dotáciu vo výzve v programe Komunita, 
v Dražiciach sa cez Komunitné centrum zaktivizovali mladí ľudia a začali po absolvovaní vzdelávacích školení 
organizovaných IUVENTOU pripravovať mládežnícku výmenu s Českom a Maďarskom. 
 
Dňa 24. novembra 2017 sa v Bratislave konala konferencia "Aktivizácia mládeže - od ambície k úspechu“, 
ktorú organizovala Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vďaka projektu financovaného NA Erasmus+ 
pre mládež a šport. GR IUVENTY úvodným príhovorom otvorila konferenciu. V rámci podpory inklúzie sa 
členovia Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska aktívne zúčastňovali vzdelávacích aktivít IUVENTY. 

 
V spolupráci s IUVENTOU začali OZ HANS a A-Centrum s prípravou projektov zameraných primárne na ľudí 
s autizmom a Aspergerovým syndrómom vďaka projektu financovanému z programu PRIORITY v rámci 
Programov pre mládež. V Prešove sa uskutočnila prvá zo série konferencii „Cesta k inklúzii“ určená 
pre pedagógov, odborníkov, zástupcov inštitúcii, mladých ľudí a rodičov. Ďalšie konferencie sú naplánované 
v Bratislave a Zvolene.  (PRIORITY-2017/3/015/D) 
 
IUVENTA aktívne spolupracovala s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácii na príprave Koncepcie 
výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu. Súčasťou projektu podporeného cez program 
DOKAZY v rámci Programov pre mládež bol aj výskum zameraný na dobrovoľníctvo mládeže na Slovensku a 
jeho aktuálne trendy a mapovanie existujúcich príkladov dobrej praxe v tejto oblasti. (DOKAZY-
2017/2/002/D) 
 
V rámci medzinárodného projektu Europe Goas Local (EGL) - podpora práce s mládežou na úrovni samospráv 
sa pristúpilo k napĺňaniu harmonogramu, v rámci ktorého sa realizoval prieskum trhu na školiace zariadenie 
a na základe výzvy prebehol výber školiteľov lokálnych tímov 3-fázového vzdelávania. Medzinárodný projekt 
Europe goes local je projekt strategického partnerstva vyše 20 národných agentúr Erasmus+ pre oblasť 
mládeže a športu a ďalších 9 dôležitých inštitúcií na európskej úrovni – napr. SALTO YOUTH, Rada Európy, 
ktoré začali dlhodobú spoluprácu zameranú na zvýšenie kvality práce s mládežou najmä prostredníctvom 
zlepšenia spolupráce medzi rôznymi zúčastnenými stranami.  V 3. kvartáli prebiehali bilaterálne stretnutia a 
komunikácia medzi členmi pracovnej skupiny a finalizácia návrhu 3-fázového vzdelávania lokálnych tímov 
s českými partnermi. Pracovné stretnutie národnej pracovnej skupiny sa uskutočnilo v prvej polovici októbra 
2017. Projekt prebieha od júla 2016 do mája 2019. 
 
IUVENTA spolupracuje s neziskovou organizáciou EPIC na pilotnom projekte - strategické partnerstvá 
Erasmus+ “Záruky pre mladých v regióne Zvolena”. 

https://h2020enliven.org/home/
https://nelson.iedu.sk/nelson/appeals/PRIORITY-2017_3_015_D
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IUVENTA pilotne overila dotazník ohľadne žiackej samosprávy a participácie mladých na živote miestnej 
komunity adresovaný najmä, ale nielen študentom ZŠ, SŠ a žiackym školským radám, ale aj ich 
koordinátorom, mládežníckym organizáciám, pracovníkom s mládežou a pod. Prieskum úrovne participácie 
mladých ľudí na Slovensku nadväzuje na interný prieskum vypracovaný organizáciou AKRAM a na celoštátny 
prieskum realizovaný CVTI. 

 
V sledovanom období sa zamestnanci Odboru podpory práce s mládežou zúčastnili diskusie mladých ľudí 
s novým predsedom KSK s cieľom analýzy postoja k mládežníckej politike a nadviazaniu spolupráce. 
 
V Nitrianskom kraji sa uskutočnilo stretnutie so zástupcami mesta - primátorom, referentkou pre mládež 
a šport a referentom pre šport a tiež so zástupcami NRSK - vedúcou oddelenia mládeže, telesnej kultúry 
a športu a odbornou referentkou pre prácu s mládežou a mimoškolské aktivity za účelom predstavenia aktivít 
pripravovaných IUVENTOU na rok 2018 a  obnovenia spolupráce v  NRSK 
(https://www.unsk.sk/zobraz/obsah/9952). 
 
Regionálni zamestnanci IUVENTY tiež aktívne komunikovali s odborom školstva Úradu Prešovského 
samosprávneho kraja, s odborom školstva a kultúry Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja a odborom 
školstva, športu a cestovného ruchu MÚ v Prešove ohľadom plánovaných aktivít, vzdelávaní a začatia 
spolupráce. 

 
V Trenčianskom kraji sa uskutočnilo bilaterálne aj multilaterálne stretnutie s Radou mládeže Trenčianskeho 
kraja a ďalšími aktérmi práce s mládežou, ktorých účelom bolo najmä prerokovanie spolupráce a sieťovanie 
mládežníckych organizácií v kraji. Uskutočnilo sa tiež stretnutie s koordinátorkou práce s mládežou TSK. 
 
V Trenčianskom regióne sa v júli 2017 uskutočnilo stretnutie medzisektorovej pracovnej skupiny 
na mestskom úrade Považská Bystrici so zástupcami mesta, občianskych združení, dobrovoľníkov, ÚPSVaR, 
CPPPaP v Dubnici nad Váhom. Ďalšie stretnutie sa uskutočnilo v auguste 2017. Účastníkmi tohto stretnutia 
boli riaditelia stredných škôl, zástupcovia Červeného kríža, Policajného zboru SR, Hasičského zboru SR, 
zástupcovia silných zamestnaneckých partnerov v regióne. 
 
V Trnavskom kraji sa tiež uskutočnilo stretnutie so zástupcom mesta Trnava a mládežníckych organizácií 
(NODAM, DOMKA).  Počas sledovaného obdobia sa  stretla 13. júna skupina "Pomoc marginalizovaným" 
a v rámci nej prebehlo sieťovanie s možnými partnermi v Trnave a poslancom z Komisie mládeže a športu 
Mestského zastupiteľstva v Trnave. 

 
Zabezpečovať fungovanie a priebežné dopĺňanie dataarchívu výskumov o mládeži, poskytovať relevantné 
informácie z výskumov rôznym aktérom mládežníckej politiky. 
 

V oblasti participácie na výskume sa IUVENTA podieľala na medzinárodnom výskume Research-Based 

Analyses of Youth in Action. Cieľom výskumu je kvantitatívna výskumná analýza a monitoring programu 
Erasmus+. Analýza zozbieraných dát sa zameriava na sledovanie dopadu mládežníckych projektov Erasmus+ 

a vzdelávacích aktivít v rámci programov Erasmus+ na účastníkov a na rozvoj ich kľúčových kompetencii. 
Hlavnými cieľmi RAY Monitoringu je prispieť k väčšej efektivite a rozvoju implementácie programov 
Erasmus+, podporiť rozvoj mládežníckej politiky založenej na objektívnych podkladoch z analýz empirických 

dát a lepšie pochopiť procesy a podmienky neformálneho vzdelávania. V predmetnom období boli upravené 

slovenské preklady elektronických dotazníkov, elektronické dotazníky boli odoslané účastníkom programov 
Erasmus+ v období 2016 až jún 2017 a následne boli zozbierané štatisticky relevantné dáta o účastníkoch 
a vedúcich projektov Erasmus+. 

 

 

 

https://www.unsk.sk/zobraz/obsah/9952
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Podieľať sa na činnosti Národnej pracovnej skupiny pre štruktúrovaný dialóg v SR v spolupráci s Radou 
mládeže SK ako koordinátorom štruktúrovaného dialógu v SR. 
 

Rok 2017 bol obdobím, keď sa končil V. a začínal VI. cyklus Štruktúrovaného dialógu. V týchto intenciách 

pracovala aj Národná pracovná skupina pre Štruktúrovaný dialóg (ďalej len NPS) a jej členovia. Hlavnými 
témami stretnutí NPS pre Štruktúrovaný dialóg boli implementácia štruktúrovaného dialógu, výsledky Panelu 

mladých. NPS pracovala na odpočte implementácie odporúčaní IV. cyklu a tiež na úlohách súvisiacich 
s odporúčaniami V. cyklu. Na septembrovom stretnutí NPS pre Štruktúrovaný dialóg sa členovia pracovnej 
skupiny zaoberali procesom výberu delegátov na konferenciu v Taline  23.- 26.10.2017, informáciami o Paneli 

mladých, o Toolboxe k štruktúrovanému dialógu a návrhom harmonograme a priebehu zabezpečenia VI. 
cyklu štruktúrovaného dialógu. V tom období boli tiež vyzvané jednotlivé organizácie, aby zasielali návrhy na 
miesta a počty  konzultácií v rámci VI. cyklu ŠD. Samotný VI. cyklus sa realizoval od konca októbra 2017 a 

bude pokračovať v roku 2018. Mládežnícka konferencia v Talline sformulovala hlavné témy cyklu, ktoré 

riadiaci výbor preformuloval do konkrétnych otázok a vypracoval štandardizovaný formulár pre online 
prieskum. Následne sa zasadnutie NPS pre štruktúrovaný dialóg uskutočnilo 15.11.2017. 6.12.2017 sa 

uskutočnilo školenie ku konzultáciám VI. cyklu konzultácií štruktúrovaného dialógu. Samotné konzultácie sa 

realizovali od 15.11.2017 a prebiehajú do 15.2.2018. Do konzultácií sa zapája široký okruh organizácií, aby 
boli pokryté najrôznejšie skupiny mladých ľudí. Okrem toho zamestnanci IUVENTY aktívne spolupracujú 
na rozširovaní informácií o aktivitách s využitím štruktúrovaného dialógu a okrúhlych stolov v regiónoch. 

 

Zabezpečiť logistickú a administratívnu prípravu Správy o mládeži 2018, ktorej tvorba vyplýva zo Stratégie 
SR pre mládež  na roky 2014 – 2020. 
 
IUVENTA zabezpečovala koordináciu 9 pracovných skupín k príprave Správy o mládeži 2018. Skupiny sa 

aktívne stretávali a zabezpečovali zber dát k daným tematickým oblastiam. Proces tvorby jednotlivých kapitol 
Správy o mládeži 2018 bol úspešne zavŕšený odovzdaním všetkých 9 kapitol po zapracovaní pripomienok 
od externých recenzentov.  

 

3.3  ROZVÍJANIE PODMIENOK A ZVYŠOVANIE KVALITY PRÁCE S MLÁDEŽOU 

 

Cieľom úlohy je rozvíjať prácu s mládežou zohľadňujúcu potreby mladých ľudí, zvyšovať kvalitu práce 
s mládežou v súlade s Koncepciou rozvoja práce s mládežou na roky 2016 – 2020 a ďalších relevantných 
strategických dokumentov. 

 

V priebehu apríla a mája 2017 sa realizovalo pripomienkovanie a následné schvaľovanie Akčného plánu 
na roky 2017– 2018 pre napĺňanie Koncepcie rozvoja práce s mládežou na roky 2016 – 2020.  
 
V priebehu júla až septembra 2017 bol na základe schváleného Akčného plánu na roky 2017 - 2018 
pre napĺňanie Koncepcie rozvoja  práce s mládežou na roky 2016 – 2020 vypracovaný harmonogram aktivít, 
podľa ktorého sa realizujú stanovené ciele. (Pozri schválený akčný plán.)   

 

Rozvíjať aktivity v nadväznosti na závery Rady o podpore rozvoja nových prístupov v PSM s cieľom odhaliť 
a rozvíjať potenciál mladých ľudí prijatých počas SK PRES v Rade EÚ. 
 

V nadväznosti na závery Rady o podpore rozvoja nových prístupov v PSM s cieľom odhaliť a rozvíjať potenciál 
mladých ľudí IUVENTA v roku 2017 realizovala aktivity v podobe vzdelávacích podujatí, ktoré boli zamerané 
aj na rozvoj nových prístupov v PSM a na odhaľovanie a rozvoj potenciálu mladých ľudí.  

Propagácia plánovaných ako aj realizovaných vzdelávaní bola adresovaná pracovníkom s mládežou, 
mládežníckym vedúcim, mladým vedúcim, členom mládežníckych organizácií,  absolventom vzdelávaní 
národných projektov KomPrax a PRAKTIK, žiadateľom a prijímateľom dotácií v rámci programov EÚ Erasmus+ 
a Programov pre mládež. Propagácia neformálnych vzdelávaní prebiehala priebežne prostredníctvom 

sociálnej siete Facebook, prostredníctvom práce regionálnych zamestnancov ich elektronickou komunikáciou   
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s organizáciami v krajoch, ako aj organizovaním  informačných seminárov a workshopov, ktorých cieľom bolo 

odovzdať účastníkom informácie o možnostiach v Erasmus+, o dotačných schémach PPM, o neformálnom 

vzdelávaní a jeho prínosoch pre mladých ľudí a v neposlednom rade o možnostiach participácie mladých ľudí. 
Worskhopy zrealizovala IUVENTA prostredníctvom svojich regionálnych zamestnancov:  

 6.7.2017 pre členov mestského mládežníckeho parlamentu, 

 27.9.2017 pre žiakov, študentov a dospelých zo všetkých breznianskych škôl, 

 8.9.2017 sa regionálny zamestnanec IUVENTY zapojil do projektu stretnutia mladých ľudí 
z 5 partnerských miest mesta Brezno za účasti 2 dobrovoľníkov, ktorí sú na Slovensku z Portugalska 
v rámci Európskej dobrovoľníckej služby,  

 8.9.2017 IUVENTA v spolupráci s OZ Záhrada nezávislej kultúry realizovala odborné stretnutie 
s cieľom poskytnúť účastníkom informácie o činnosti IUVENTY (vysvetliť viac detailov o prínosoch 
neformálneho vzdelávania, zvýšiť motiváciu k príprave žiadostí o dotácie z programov pre mládež, 
sieťovať sa s organizáciami a s pracovníkmi s mládežou). 

 

Pripraviť a realizovať aktivity smerujúce k uznávaniu práce s mládežou z kvalifikácie pracovníka 
s mládežou, vrátane medzinárodnej spolupráce. 
 

V roku 2017 IUVENTA realizovala viacero aktivít smerujúcich k naplneniu tejto úlohy. Ako jeden z partnerov 
medzinárodného projektu “Networking of Erasmus+ NAs for Mainstreaming Human Rights Education in the 
field of Youth” (kód projektu: 580279-EPP-1-2016-1-EE-EPPKA3-IPI-SOC-IN) IUVENTA na základe 
projektového stretnutia realizovaného v dňoch 18. až 20. septembra 2017 v Záhrebe získala úlohu 
koordinátora a následne v priebehu ďalších mesiacov koordinovala prácu tímu expertov pri vytváraní 
vzdelávacích programov pre pracovníkov s mládežou, ktoré reflektovali na potrebu implementácie 
vzdelávania k ľudským právam do  všeobecnej profesijnej prípravy. Vďaka úzkej spolupráci s expertnou 
skupinou bude možný efektívny prenos skúseností a odporúčaní do kontextu profesijnej prípravy pracovníkov 
s mládežou na Slovensku. 
 
V priebehu roka 2017 IUVENTA prostredníctvom regionálnych koordinátorov, za účelom napĺňania úlohy, 

zrealizovala pracovné stretnutia a workshopy so zamestnávateľmi zamerané na vytvorenie partnerstva, 

spoluprácu pri propagácii aktivít IUVENTY a podporu Deklarácie o uznávaní prínosu neformálneho 
vzdelávania. Cieľom týchto stretnutí bola zároveň prezentácia príležitosti pridať sa k jej signatárom. V rámci 
zrealizovaných stretnutí uvádzame stretnutia s firmou A4 a SPINEA. Potenciálni signatári boli zástupcom 

IUVENTY oslovení aj na workshope Nadácie pre deti Slovenska. Prostredníctvom regionálneho koordinátora 
sa uskutočnilo aj pracovné stretnutie so zástupcom Karpatskej nadácie, na ktorom boli prezentované aktivity 

a vzdelávacie podujatia IUVENTY v období september - december 2017 a navrhnutá spolupráca pri propagácii 
aktivít. Zároveň v priebehu roka 2017 prebehli pracovné stretnutia na národnej úrovni medzi vedením 

IUVENTY (zástupkyňa generálneho riaditeľa A. Minns) a Odborom celoživotného vzdelávania MŠVVaŠ SR 
zamerané na uznávanie výsledkov neformálneho vzdelávania. 

 

Realizovať odborné a vzdelávacie podujatia v oblasti práce s mládežou a prípravy mladých vedúcich, 
mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou, ktoré prispejú k zvyšovaniu kvality. 
 

V máji 2017 IUVENTA prijala do pracovného pomeru regionálnych koordinátorov. Aj vďaka tomuto kroku sa 
IUVENTE podarilo opäť obnoviť realizáciu vzdelávacích podujatí na území takmer celého Slovenska (trnavský, 
trenčiansky, žilinský, banskobystrický, prešovský a košický kraj). Pri plnení tejto úlohy IUVENTA postupovala 

podľa vypracovaného plánu vzdelávaní na rok 2017. V ponuke boli vzdelávania realizované v rámci 

udržateľnosti národných projektov Praktik (Štartér) a KomPrax (Aktívne občianstvo pre mladých vedúcich 
a vybrané témy nadstavbových vzdelávaní, NV, pre mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou).  

Okrem toho IUVENTA realizovala vzdelávanie Projektový manažment, vhodný pre žiadateľov o dotáciu v PPM 
a prácu s príručkou Kompasito, ako nástrojom pre pedagogických pracovníkov a pracovníkov s mládežou 
na výchovu detí k tolerancii a ľudským právam. Zrealizovalo sa aj vzdelávanie pre členov žiackych školských 
rád. 
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Vzdelávaniam predchádzal nábor účastníkov formou realizovania informačno-motivačných podujatí 

pre mladých vedúcich, mládežníckych vedúci, členov mládežníckych parlamentov, pracovníkov s mládežou; 

stretnutí so zástupcami mládežníckych organizácií; účasťou a prezentovaním aktivít IUVENTY na rôznych 
podujatiach na celom Slovensku, ale aj formou propagácie aktivít na sociálnych sieťach, webovej stránke 
IUVENTY alebo telefonicky či priamou elektronickou poštou.  

 

V roku 2017 sa uskutočnilo 30 trojdňových vzdelávacích podujatí, ktorých sa zúčastnilo spolu 497 účastníkov.  

 

Za sledované obdobie boli zrealizované nasledujúce vzdelávacie podujatia: 

Vzdelávacie podujatie 
Počet 

podujatí 
Počet 

účastníkov 

Aktívne občianstvo (1. a 2. fáza) 7 120 

Kompasito - výchova detí k tolerancii a ľudským právam 2 32 

NV - Ako komunikovať s mládežou o drogovej závislosti a o sexualite 1 19 

NV - Globálne vzdelávanie mladých 1 16 

NV - Mládež a rovesnícke programy - soft skills 1 16 

NV - Outdoor aktivity a ich využitie v práci s mládežou 2 27 

NV - Rómski lídri v oblasti mládeže 2 31 

NV - Vzdelávanie pre potreby mládeže na trhu práce 1 16 

NV - Vzdelávanie reflektujúce potreby mládeže so zdravotným 
postihnutím 

2 33 

NV - Vzdelávanie v oblasti mládeže ohrozenej radikálnym 
extrémizmom a nacionalizmom 

1 16 

Projektový manažment v PSM - I. modul 4 73 

Projektový manažment v PSM - II. modul 3 47 

Vstupný vzdelávací program pre mládežníckych vedúcich - Štartér 2 29 

Vzdelávanie žiackych školských rád 1 22 

 

Spolu sa v Košickom kraji konali 3 vzdelávacie podujatia s celkovým počtom účastníkov 45 osôb. 

Spolu sa v Prešovskom kraji konali 4 vzdelávacie podujatia s celkovým počtom účastníkov 76 osôb. 

Spolu sa v Trenčianskom kraji konali 3 vzdelávacie podujatia s celkovým počtom účastníkov 43 osôb. 

Spolu sa v Trnavskom kraji konali 2 vzdelávacie podujatia s celkovým počtom účastníkov 41 osôb. 

Spolu sa v Žilinskom kraji konalo 8 vzdelávacích podujatí s celkovým počtom účastníkov 136 osôb. 

Spolu sa v Banskobystrickom kraji konalo 10 vzdelávacích podujatí s celkovým počtom účastníkov 156 osôb. 

 

Na vzdelávacích podujatiach IUVENTA uplatňuje inkluzívny prístup (vzdelávaní sa zúčastňovali aj zdravotne 
znevýhodnení mladí ľudia). 

 

Zabezpečiť diskusie so zainteresovanými stranami mládežníckeho sektora o potrebách, oblastiach 
a formách podpory štátu smerom k realizátorom práce s mládežou. 

 

K zabezpečeniu danej úlohy sa v regiónoch Slovenska realizovali viaceré diskusie a podujatia 
so zainteresovanými stranami mládežníckeho sektora o potrebách, oblastiach a formách podpory štátu 

smerom k realizátorom práce s mládežou.  

 

IUVENTA participovala na týchto podujatiach: 

 Veľtrh organizácií pracujúcich s mládežou (22.9.2017, Turčianske Teplice); 

 Týždeň celoživotného vzdelávania (október 2017; Bardejov, Banská Štiavnica, Bratislava); 

 Konferencia „Východ nie je exit“ venovaná téme odlivu mladých a šikovných ľudí z regiónu 
Východného Slovenska (28.11.2017, Košice); 



14  

  

 Panel mladých v spolupráci so SAV (29.11.2017, Košice); 

 Konferencia „Bez Teba to nejde“ v spolupráci s RMTNK (29.11.2017,  Považská Bystrica); 

 Záverečná konferencia k projektu „Spoza brány k politikom“ (11.12.2017, Trenčín); 

 Konferencia „Spolu dokážeme viac“ v spolupráci s RMKK (12.12.2017, Košice); 

 

V rámci podujatí boli propagované vzdelávacie a grantové príležitosti pre mladých a pracovníkov s mládežou. 
Účasťou na podujatiach IUVENTA nadväzuje nové kontakty a sieťuje aktérov mládežníckej politiky. 

 

V regiónoch Slovenska boli ďalej zrealizované: 

 stretnutie v organizácii Relevant k spolupráci na projekte NDS – Komunita priateľská deťom a mladým 
ľuďom v rámci združenia Synapsia (júl, Prešov) 

 stretnutie so zástupcami Karpatskej nadácie (júl, Prešov) 

 2 okrúhle stoly – pozvaní zástupcovia ÚPSVaR Nové Mesto nad Váhom, Považská Bystrica a Trenčín, 
CPPPaP Dubnica nad Váhom, ZIPCEM Prievidza (jún, Trenčín); 

 stretnutie s predsedom Rady mládeže Trnavského kraja o prioritách a možnostiach spolupráce 

(2.8.2017, Trnava);  

 stretnutie so zástupcami mládežníckych organizácií v Trnavskom samosprávnom kraji (9.8.2017, 
Trnava); 

 stretnutie so zástupcom CVČ za účelom informovania o aktuálnych a plánovaných aktivitách IUVENTY 

a dohodnutia prezentácie aktivít IUVENTY pre mládežnícky parlament, zástupca CVČ sa následne 
zúčastnil vzdelávania Projektový manažment v PSM (5.9.2017, Košice); 

 okrúhly stôl zástupcov žiackych školských rád zameraný na neformálne vzdelávanie a konzultácie 

projektov (september, Považská Bystrica a Púchov); 

 stretnutie so zástupkyňou RMŽK za účelom dohodnutia spolupráce v téme participácia mladých – 
navrhnutie účasti v pracovnej skupine k prieskumu školskej participácie a plánovanie vzdelávaní ŽŠR 

na roky 2017-2018 (september, Žilina) 

 stretnutie s predstaviteľmi NODAM (september); 

 stretnutie so zástupcom organizácie DOMKA (22.9.2017, Trnava); 

 individuálne stretnutia s riaditeľmi ZŠ a SŠ za účelom zistenia potrieb v oblasti neformálneho 
vzdelávania ich žiakov a predstavenia ponuky vzdelávaní IUVENTA (november, Žilina) 

 

Cieľom stretnutí bola najmä výmena informácií o potrebách partnerov (mesta a mládežníckych organizácií) 

a dohoda o poskytovaní informačného servisu o podujatiach IUVENTY. 

 

Realizovať aktivity pre posilnenie práce s mládežou v oblastiach, ktoré reflektujú aktuálne spoločenské 
výzvy spojené s migračnou vlnou, teroristickými útokmi, životom v multikultúrnom prostredí, 
rešpektovaním ľudských práv a dôstojnosti vrátane spolupráce s národným výborom kampane Rady EÚ 
„Bez nenávisti na internete“. 

 

V spolupráci s Nadáciou otvorenej spoločnosti realizovala IUVENTA workshop a pracovné stretnutie 

zamerané na problematiku radikalizácie mládeže (10.10.2017, IUVENTA) určené pre výskumných 
pracovníkov a pracovníkov s mládežou. Cieľom pracovného stretnutia bolo zosumarizovanie poznatkov 
o kľúčových faktoroch ovplyvňujúcich radikalizáciu mladých ľudí na Slovensku a v Českej republike a príprava 
vhodnej metodiky nadväzujúcich výskumných činností a foriem vzdelávania v tejto oblasti. V nadväznosti 
na výstupy workshopu bola zrealizovaná prvá fáza kvalitatívneho výskumu zameraného na porozumenie 

príčinám radikalizácie mládeže na Slovensku, postojom a potrebám mladých ľudí s cieľom nastavenia 
preventívnych krokov v oblasti práce s mládežou. V decembri 2017 prebehli dve fokusové skupiny 
v banskobystrickom a bratislavskom samosprávnom kraji s pracovníkmi s mládežou a učiteľmi dejepisu 
a občianskej náuky, k realizovaným fokusovým skupinám bola odovzdaná priebežná výskumná správa.  
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Počas roka boli zrealizované nasledujúce aktivity: 

Téma Názov vzdelávacej aktivity 
Počet 

absolventov 

Počet 

realizovaných 
projektov 

Globálne vzdelávanie 
mladých 

Globálne vzdelávanie mladých 16 16 

Aktívny občan 40 40 

Prevencia násilného 
extrémizmu 

KOMPASITO 30 30 

 

Spolupracovať a podporovať samosprávne orgány pri výkone ich kompetencií v oblasti starostlivosti o deti 
a mládež na miestnej a regionálnej úrovni vrátane podpory a rozvoja práce s mládežou. 
 

Od 15.5.2017 k plneniu tejto úlohy významne prispievajú noví regionálni koordinátori IUVENTY (zamestnanci 

organizácie), ktorí komunikujú so zástupcami samosprávy a propagujú možnosti zapojenia obcí a miest 
do programu KOMUNITA mladých a do medzinárodného projektu Europe Goes Local (projekt Národných 
agentúr Erasmus+).   

V sledovanom období sa naštartovala komunikácia, spolupráca a podpora aktivít realizovaných IUVENTOU:  

 Dohodnutá bola spolupráca pri propagácii aktivít medzi strednými školami, ktoré sú v zriaďovateľskej 
pôsobnosti samosprávnych krajov a pri šírení informácií o Deklarácii o uznávaní neformálneho 
vzdelávania. 

 Prebehla tiež komunikácia s regionálnym koordinátorom aktivít Úradu vlády pre rómske komunity 
v Košickom samosprávnom kraji. Bola predstavená agenda regionálnych koordinátorov a aktivít 
na najbližšie obdobie.  

 Zrealizované bolo stretnutie regionálneho koordinátora s vedúcim referátu mládeže Košického 
samosprávneho kraja a za jeho účasti prebehla diskusia mladých ľudí s novým predsedom Košického 
samosprávneho kraja, ktorá bola zameraná na analýzu postoja Vyššieho územného celku 
k mládežníckej politike a na nadviazanie vzájomnej spolupráce.  

 Regionálni koordinátori z Košického a Prešovského samosprávneho kraja sa zúčastnili na workshope 
Nadácie pre deti Slovenska "Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom"; na porade riaditeľov 
stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja; na konferencii 
spojenej so založením mládežníckeho parlamentu Bardejova, na ktorej prezentovali programy 
pre mládež. 

 V Trenčianskom samosprávnom kraji bol realizovaný zber údajov zo žiackych školských rád (Považská 
Bystrica, Handlová, Prievidza, Partizánske, Bánovce nad Bebravou) za účelom mapovania úrovne 
žiackej samosprávy a miery angažovania sa, participácie. Prieskum úrovne participácie a angažovania 
sa mladých na verejnom živote bude rozšírený na celé Slovensko v ďalších mesiacoch. 

 O činnosti IUVENTY bolo v banskobystrickom samosprávnom kraji informovaných 210 subjektov 
a jednotlivcov na úrovni lokálnej samosprávy, a to priebežne telefonicky, na sociálnej sieti Facebook 
v jednotlivých tematických skupinách, e-mailom i na podujatiach IUVENTY.  

 S najmladším poslancom (26 rokov) Banskobystrického samosprávneho kraja vypracovala regionálna 
koordinátorka pre nové vedenie a zastupiteľstvo kraja návrh a argumenty na vytvorenie Oddelenia 
pre prácu s mládežou v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2018 - 2023. 
Predpokladá sa, že návrh sa dostane na rokovanie zastupiteľstva v apríli 2018. Dovtedy sú plánované 
stretnutia s členmi zastupiteľstva, ktoré budú zamerané na získanie podpory návrhu.  

 V Žilinskom samosprávnom kraji na Veľtrhu organizácií pracujúcich s mládežou v Turčianskych 
Tepliciach boli prezentované neformálne vzdelávacie podujatia IUVENTY, nadviazané kontakty 
s pracovníkmi s mládežou, koordinátormi žiackych školských rád a inými mládežníckymi 
organizáciami v Žilinskom samosprávnom kraji. Uskutočnené boli pracovné stretnutia v Púchove 
a v Považskej Bystrici so zástupcami mesta, na ktorých sa diskutovalo o možnostiach participácie 
mládeže. 
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 V Nitrianskom kraji zorganizovala regionálna koordinátorka stretnutie so zástupcami mesta 
(primátorom mesta, referentkou pre mládež a šport, referentom pre šport) a Nitrianskeho 
samosprávneho kraja (vedúcou  oddelenia mládeže, telesnej kultúry a športu, odbornou referentkou 
pre prácu s mládežou a mimoškolské aktivity). Toto stretnutie malo za cieľ nadviazať vzájomnú 
spoluprácu a informovať o vzdelávacích podujatiach IUVENTY. 

 

Pripraviť návrhy a zámery na využitie štrukturálnych fondov pre oblasť mládeže 
 

IUVENTA pripravila dva dopytovo-orientované projekty reflektujúce plánovanú výzvu „Podpora 

implementácie štátnej politiky vládnych a rezortných úloh v oblasti reformy školstva a realizácie programov 
rozvoja výchovy a vzdelávania zameraných na rozvoj a podporu práce s mládežou v spoločensky 

požadovaných oblastiach rozvoja kritického myslenia, prevencie radikalizácie vedúcej k násilnému 
extrémizmu, mediálnej gramotnosti, ľudskoprávnej výchovy a uplatniteľnosti na trhu práce.“ 

V tejto oblasti prebieha online spolupráca s EPIC n.o. na pilotnom projekte Záruky pre mladých v regióne 
Zvolen, a to telefonicky, výmenou informácií na Facebooku, v tematickej skupine: Záruky pre mladých 

vo zvolenskom regióne i účasťou na zasadnutiach pracovnej skupiny. Ide o pilotný projekt na Slovensku 
podporený z E+ v spolupráci EPIC n.o, mesta Zvolen a mesta Turku vo Fínsku. 

 

Zabezpečiť sledovanie napĺňania dopadových ukazovateľov národných projektov realizovaných 
v programovom období 2007 – 2013 a realizovať aktivity vyplývajúce so záväzku trvalej udržateľnosti 
projektov, ktoré zároveň vedú k napĺňaniu dopadových ukazovateľov. 

 

V priebehu februára bola ministerstvu odovzdaná 1.Následná monitorovacia správa za NP 

Komprax  a začiatkom apríla 1.Následná monitorovacia správa za NP Praktik. V nej boli vyhodnotené 
sledované indikátory a dopady oboch projektov. V priebehu roka sa naďalej sledovali určené indikátory 

prostredníctvom systému Google Analytics a posilňovala udržateľnosť projektov propagáciou výstupov 
(publikácií a metodík) na našich portáloch a ďalším vzdelávaním. Každý mesiac bola propagovaná 
na facebookovej stránke IUVENTY vždy jedna z metodík vypracovaných v rámci NP Praktik.  

IUVENTA pokračovala v realizácii školení, ktoré nám vyplývajú z udržateľnosti projektu, ktoré boli overené 
v rámci NP KomPrax (nadstavbové školenia). 

 

Počas roka bolo zrealizovaných: 

Vzdelávacie podujatie 
Počet 

podujatí 
Počet 

účastníkov 

Projektové myslenie a Aktívne občianstvo (15-17r.) 6 104 

Vzdelávanie žiackych školských rád (15-17r.) 1 22 

NV - Vzdelávanie v oblasti mládeže ohrozenej radikálnym extrémizmom 
a nacionalizmom 

1 16 

NV - Mládež a rovesnícke programy (prevencia) - Rozvoj soft skills (18+)   1 16 

NV - Rómski lídri v oblasti mládeže (18+)   2 31 

NV - Vzdelávanie reflektujúce potreby mládeže so zdravotným 

postihnutím (18+)   
2 33 

NV - Drogy a sex v práci s mládežou (18+)   1 19 

NV - Outdoor aktivity a ich využitie v práci s mládežou (18+)   2 27 

NV - Globálne vzdelávanie mladých (18+)   1 16 

NV - Vzdelávanie pre potreby mládeže na trhu práce (18+)   1 16 

NP Praktik (Štartér - vstupné vzdelávanie pre MlV a PsM) 2 24 

Projektový manažment v práci s mládežou (pozostávajúci z 2 modulov) 6 140 

Celkový počet 26 464 

 

Počas roka musela IUVENTA plán vzdelávaní viackrát korigovať  kvôli komplikáciám spojeným s verejným 
obstarávaním ubytovacích a stravovacích služieb. 



17  

  

Vzhľadom na skutočnosť, že viacerým overeným vzdelávaniam začiatkom roka 2018 končí akreditácia, 

z dôvodu udržateľnosti národného projektu IUVENTA pripravila 6 vybraných nadstavbových vzdelávaní 

na opätovnú akreditáciu v spolupráci s odbornými garantmi a lektormi. Zároveň IUVENTA ponúkla na 
prevzatie niektoré overené nadstavbové vzdelávania mládežníckym organizáciám a subjektom pôsobiacim 
v oblasti neformálneho vzdelávania. 

IUVENTA v spolupráci s lektormi priebežne zbierala príklady dobrej praxe a follow-up aktivít z NP KomPrax 
a NP PRAKTIK, ktoré budú prezentované na konferencii v  júni 2018. 

V priebehu roka sa priebežne zbierali príklady dobrej praxe a follow-up aktivít z NP KomPrax a NP PRAKTIK, 
ktoré budú prezentované na konferencii KomPrax REVIVAL 2018. 

 

3.4 ZABEZPEČENIE ÚLOH VYPLÝVAJÚCICH Z AKREDITÁCIE ŠPECIALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ V PRÁCI 

S MLÁDEŽOU A Z ČINNOSTI AKREDITAČNEJ KOMISIE  

 

S cieľom informovať o význame akreditácie činností v práci s mládežou vzhľadom na zabezpečenie uznávania 
výsledkov neformálneho vzdelávania v práci s mládežou IUVENTA zabezpečila propagačné aktivity a 
konzultácie pri príprave vzdelávacích programov na akreditáciu. IUVENTA zabezpečila archiváciu dokumentov 
súvisiacich s činnosťou Akreditačnej komisie. Výstupom sú programy vzdelávania, pripravené na akreditáciu. 
 

Propagačné aktivity.  

Organizácie pracujúce s mládežou a pôsobiace v oblasti neformálneho vzdelávania boli vyzývané 

k predkladaniu vzdelávacích programov k akreditácii za účelom zvyšovania špecifických kompetencií mladých 
lídrov, mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou a zvyšovania kvality ich pôsobenia v oblasti práce 

s mládežou. Propagácia prebiehala prostredníctvom priameho oslovovania, emailom, počas informačných 
seminárov a prostredníctvom facebookovej stránky IUVENTY. Všetky potrebné informácie pre záujemcov 

o akreditáciu vzdelávacích programov boli zverejnené a priebežne aktualizované na internetových portáloch: 
www.iuventa.sk ako aj na www.minedu.sk. 

 

Konzultácie. 

Konzultácie k formálnej stránke žiadostí o akreditáciu a k povinnostiam akreditovanej vzdelávacej inštitúcie 
poskytuje tajomník akreditačnej komisie priebežne a podľa potreby. Obsahové konzultácie koordinuje 
tajomník komisie podľa organizačného a rokovacieho poriadku a prideľuje ich členom komisie podľa ich 

odbornosti v danej téme. Konzultácie so žiadateľmi prebiehajú osobne, telefonicky a najčastejšie 
prostredníctvom emailu. Konzultácie sa týkajú 4 oblastí:  

A. formálne náležitosti spojené s predkladaním žiadosti o akreditáciu (registrácia žiadosti v systéme 
NELSON, povinné prílohy...),  

B. obsah žiadosti (nastavenie cieľov vzdelávania, cieľové skupiny, neformálny charakter vzdelávania, formy 
vzdelávania, použité metódy...),  

C. formálne náležitosti spojené s udelením akreditácie (zapracovanie príp. podmienok do vzdelávacieho 
programu pri podmienečnej akreditácii, potvrdenia o akreditácii...); 

D. náležitosti spojené s realizáciou akreditovaného vzdelávania (povinnosti akreditovanej vzdelávacej 
inštitúcie: vedenie dokumentácie, ohlasovacia povinnosť, zmeny a doplnenia v akreditovanom 
programe). 
 

Poskytnuté konzultácie – PREHĽAD (počet konzultácií) spôsob: 

zameranie:                                                             osobne telefonicky emailom 

A - formálne náležitosti spojené s predkladaním žiadosti 
o akreditáciu 

14 26 43 

B - obsah žiadosti (nastavenie cieľov, cieľových skupín) 6 9 23 

C - formálne náležitostí spojených s udelením akreditácie  0 15 19 

D - náležitosti spojené s realizáciou akreditovaného 
vzdelávania 

4 15 31 

  

http://www.iuventa.sk/
http://www.minedu.sk/
http://www.minedu.sk/
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Archivácia.  

IUVENTA zabezpečuje archiváciu dokumentov súvisiacich s činnosťou akreditačnej komisie (predložené 

žiadosti o akreditáciu, posudky žiadostí, komunikáciu so žiadateľmi, kópie rozhodnutí o udelení akreditácií 

a kópie potvrdení o akreditácii, prezenčné listiny zo zasadnutí AK, protokoly o hlasovaní komisie, zápisnice 
zo zasadnutí komisie, záznamy o ohlasovacej povinnosti akreditovaných inštitúcií, sumár zrealizovaných 
akreditovaných vzdelávaní.  Archív sa nachádza v sídle organizácie. 
 

IUVENTA je sekretariátom Akreditačnej komisie MŠVVaŠ pre špecializované činnosti v práci s mládežou. 
Výstupom činnosti sú najmenej tri zasadnutia komisie, ktorá MŠVVaŠ SR odporučí programy 
na akreditovanie.  

 

Žiadosti o akreditáciu programov neformálneho vzdelávania v práci s mládežou je možné predkladať 
v priebehu roka cez elektronický systém NELSON v štyroch predkladacích termínoch:  

  

Prehľad - počet žiadostí 

 

R1/2017 R2/2017 R3/2017 R4/2017 celkovo 

Termín vyhlásenia výzvy 15.11.2016 15.2.2017 15.5.2017 15.08.2017 4 

Termín predkladania žiadostí 15.01.2017 15.4.2017 15.7.2017 15.10.2017 4 

Počet predložených žiadostí 
o akreditáciu                                                      

5 3 5 3 16 

Počet žiadostí odporúčaných 

na akreditáciu (bez podmienky) – 
ÁNO  

1 0 3 2 6 

Počet žiadostí odporúčaných 
na akreditáciu podmienečne – 
ÁNO AK 

2 3 2 0 7 

Počet žiadostí odporúčaných 
k zamietnutiu akreditácie  - NIE 

2 0 0 1 3 

 

Predložené vzdelávacie programy boli zamerané na: 

 zvyšovanie špecifických kompetencií mládežníckych dobrovoľníkov, koordinátorov dobrovoľníkov, 
koordinátorov komunít priateľských deťom a mladým ľuďom, animátorov na prácu s deťmi 
v letných táboroch, radcov malých skautov, animátorov saleziánskeho systému edukácie, 
inštruktorov zážitkovej pedagogiky, lektorov vzdelávacích aktivít pre participáciu, mládeže 
multiplikátorov kampane Rady Európy "Bez nenávisti na internete“, 

 rozvoj kritického myslenia, vnímavosti a inkluzívneho prístupu, 

 vedenie debatného klubu, 

 projektový manažment v práci s mládežou, 

 poradenstvo pre mladých ľudí v oblasti pracovného uplatnenia. 
 

Okrem žiadostí o akreditáciu komisia posudzovala aj žiadosti o doplnenie 27 lektorov do 12 akreditovaných 
vzdelávacích programov. Komisia posudzovala odbornosť lektorov pre konkrétne vzdelávacie programy 

na základe deklarovaného vzdelania, absolvovaných formálnych a neformálnych kurzov, skúseností v 
lektorskej činnosti a v práci s mládežou.  

 

Súčasťou činnosti sekretariátu bol aj monitoring realizácie akreditovaných vzdelávaní a plnenia podmienok 
podľa vydanej akreditácie. Osobne monitorovaný bol počas roka 2017 priebeh 6 akreditovaných vzdelávaní 

v mieste ich realizácie. Monitoring nezaznamenal významné porušenie podmienok akreditácie.  

 

Okrem toho sekretariát zaznamenal v priebehu roka 2017 realizáciu 125 vzdelávacích podujatí 
organizovaných akreditovanými inštitúciami, na ktorých sa zúčastnilo 2 894 účastníkov. Údaje boli získané na 
základe elektronického oznámenia o konaní akreditovaného vzdelávacieho programu. 
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3.5 ZABEZPEČENIE ÚLOH V OBLASTI MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE  

  

Cieľom úlohy je rozvíjať partnerstvá s podobnými inštitúciami v iných krajinách a v rámci  partnerských sietí 
a to v oblastiach činnosti organizácie IUVENTA.  

 

IUVENTA je partnerom v medzinárodnom projekte národných agentúr Erasmus+ pre oblasť mládeže s 

názvom “Networking of Erasmus+ NAs for Mainstreaming Human Rights Education in the field of Youth” 
(kód projektu: 580279-EPP-1-2016-1-EE-EPPKA3-IPI-SOC-IN), na ktorom participujú národné agentúry v 
Estónsku (hlavný riešiteľ projektu), Belgicku, Lotyšsku, Chorvátsku, Rakúsku a Nemecku.   

Jedným z hlavných cieľov medzinárodných projektov národných agentúr v rámci Kľúčovej akcie 3 je rozvoj 

vzájomnej spolupráce agentúr, výmena skúseností a zvýšenie kvality práce s mládežou v oblasti 
vzdelávania k ľudským právam. V mesiacoch jún a júl bola vypracovaná národná správa v oblasti 
vzdelávania k ľudským právam ako súčasti odbornej prípravy pracovníkov s mládežou a samotnej práce 
s mládežou, predložená bola v mesiaci august.  

Národná správa bola vypracovaná na základe prieskumu a interpretácie výsledkov v tímom odborníkov 
a bude zverejnená v rámci výstupov projektu do konca kalendárneho roka 2018. Závery národnej správy 

sú zapracované v medzinárodnej správe o vzdelávaní k ľudským právam, ktorá je jedným z výstupov 

projektu. Správy na národnej a medzinárodnej úrovni poskytujú východisko pre ďalšie fázy projektu a 
prácu medzinárodného tímu odborníkov v oblasti vzdelávania k ľudským právam, ktorých úlohou je 
vypracovanie vzdelávacích konceptov profesijnej prípravy pracovníkov s mládežou a odporúčaní pre 
profesijnú prípravu pracovníkov s mládežou.  

V októbri 2017 sa uskutočnilo expertné stretnutie k vypracovaniu výstupov projektu (vzdelávací koncept 

pre školiteľov a pracovníkov s mládežou, vzdelávací koncept pre zamestnancov národných agentúr, 
odporúčania pre formálne vzdelávanie pracovníkov s mládežou) v Rige. IUVENTA prevzala úlohu 

koordinovania pracovnej skupiny expertov zameranej na vypracovanie odporúčaní a spolupracuje 
s partnermi projektu na príprave školenia školiteľov, ktoré bude realizované v júni 2018 na Slovensku. 
Ako partner projektu sa IUVENTA podieľa na nastavení vzdelávacieho modulu a implementácie v oblasti 
práce s mládežou. 

IUVENTA rozvíjala medzinárodnú spoluprácu s Európskym Wergeland Centrom (European Wergeland 
Centre), organizáciou Rady Európy, so sídlom v Osle a Národnou Agentúrou v Nórsku za účelom prípravy 

medzinárodného školiaceho podujatia so zameraním na rozvoj kompetencií pre demokratickú kultúru 
(podľa vypracovaného Rámca pre kompetencie pre demokratickú kultúru Radou Európy v roku 2016) a 

prevenciu násilného extrémizmu. Obe aktivity sa budú konať v prvom polroku 2018 a sú zapracované vo 
Work Plan 2018 pod názvom Building Democratic Competences to Prevent Violent Extremism 1 a 2. 

IUVENTA vyslala delegátku na medzinárodnú konferenciu Youth Cooperation for Peace: Building bridges 
to counter radicalization and extremism (13. – 14. decembra, Nicosia), na ktorej bola odprezentovaná 

Koncepcia boja proti extrémizmu SR, najnovší vývoj v tejto oblasti na Slovensku a aktivity v oblasti 
prevencie extrémizmu prostredníctvom práce s mládežou. Výstupy konferencie boli odoslané 
veľvyslanectvám zúčastnených krajín. 

 

 

Zabezpečiť účasť expertov v tematických pracovných skupinách Európskej komisie a Rady Európy 
(napr. zastúpenie v znalostnom centre pre mládežnícku politiku, prípravné práce a stretnutia počas 
predsedníctva SR v Rade EÚ a i.).  

 

V sledovanom období IUVENTA nevyslala žiadnych expertov na špecializované expertné pracovné 
skupiny.  

IUVENTA pripomienkovala zaslané dokumenty, ktoré sú prerokúvané na úrovni Pracovnej skupiny pre 
mládež Rady EÚ a spolupracovala na vypracovaní EU Youth Report. 
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Zabezpečiť aktivity rozvíjajúce bilaterálne a multilaterálne vzťahy a participovať na medzinárodných 
projektoch v oblasti politiky mládeže, práce s mládežou, informáciách o mládeži a výskumu mládeže.  

 

V sledovanom období sa uskutočnila medzinárodná kick-off konferencia v Slovinsku v rámci projektu 

Europe Goes Local. Na konferencii sa zúčastnilo 150 účastníkov z 22 krajín Európy vrátane zamestnancov 
IUVENTY. Zástupcovia IUVENTY sa tiež zúčastnili TCA mítingu národných agentúr Erasmus+ v Prahe. 

V roku 2017 intenzívne pracovala národná pracovná skupina pre medzinárodný projekt Europe Goes 
Local.  

Od júla 2017 prebiehala komunikácia s Českou národnou agentúrou Erasmus+ ohľadne zostavenia 
medzinárodného expertného tímu pre 3-fázové vzdelávanie lokálnych tímov v oblasti práce s mládežou 

na Slovensku za účelom prispenia k plneniu cieľov projektu Europe Goes Local a rozvoja práce s mládežou 
na Slovensku. Spolu s českými partnermi bol finalizovaný plán  3-fázového vzdelávania lokálnych tímov. 

Boli predpripravené procesné podklady na spustenie vzdelávania lokálnych tímov ako pilotného projektu 
v rámci Slovenska.  

V novembri 2017 vybraní členovia pracovnej skupiny absolvovali pracovnú cestu do Belgicka – Intercity 

Youth Conference 2017 – Youth work in urban context, kde získali desiatky nových kontaktov a príkladov 
dobrej praxe v oblasti práce s mládežou špeciálne v mestskom prostredí.  

Koncom roka bol vytvorený podrobný harmonogram činností a aktivít na rok 2018 v rámci projektu 
Europe goes local tak, aby boli naplnené plánované ciele projektu za Slovensko.  

Priebežne boli získavané príklady dobrej praxe z oblasti práce s mládežou na lokálnej úrovni zo Slovenska 
a zo zahraničia, ktoré sú podkladmi pre lokálne tímy v rámci pilotného vzdelávania v oblasti podpory 
práce s mládežou na úrovni samosprávy.  

 

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

 

IUVENTA je Národnou agentúrou programu EÚ Erasmus+ v oblasti mládeže a športu, ktorý je určený najmä 
mladým ľuďom. Podporuje ich mobilitu, participáciu, rozvoj kľúčových kompetencií prostredníctvom 

neformálneho vzdelávania, interkultúrny dialóg a začlenenie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí do 
spoločnosti. Programové obdobie je naplánované na roky 2014 – 2020. 

 

ŠTRUKTÚRA PROGRAMU 

 

KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov – Projekt mobility pre mladých ľudí a pracovníkov s mládežou 

 
Kľúčová akcia 1 podporuje projekty zamerané na mobilitu mladých ľudí a pracovníkov s mládežou. Mladí 
ľudia majú možnosť zapojiť sa do projektov Mládežníckych výmen a Európskej dobrovoľníckej služby. 
Pracovníkom s mládežou otvára možnosti profesionálneho rozvoja a budovania partnerstiev v oblasti práce 
s mládežou prostredníctvom školení, seminárov, pracovných stáží a podobne. 

 

V roku 2016 bolo podporených 141 projektov, v ktorých participovalo 3179 účastníkov – mladých ľudí do 30 
rokov. Približne tretina z nich boli mladí ľudia s nedostatkom príležitostí. Najčastejšie témy projektov boli 

Mládež (participácia, mládežnícka politika) a Kreativita a kultúra. V roku 2016 sme zaznamenali vysoký dopyt 
po spolupráci s partnerskými krajinami, najčastejšie partnerstvá boli realizované s Ukrajinou, Gruzínskom a 

Srbskom. 

 
KA2 – Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov – Strategické partnerstvá v oblasti 
vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže 
 
Kľúčová akcia 2 podporuje projekty zamerané na aktuálne potreby a výzvy v oblasti mládeže (práca s 
mládežou a mládežnícka politika), ktoré prinášajú inovatívne postupy a riešenia v oblasti mládeže v rámci 
medzisektorovej spolupráce (štátny, verejný a súkromný sektor). Kľúčová akcia 2 umožňuje uskutočňovať aj 
projekty Nadnárodných mládežníckych iniciatív. 
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Z celkového počtu 17 predložených projektov bolo podporených 6. Národná agentúra za rok 2016 

propagovala akciu KA2 prostredníctvom rôznych informačných aktivít v spolupráci s Národnou agentúrou pre 
vzdelávanie a odbornú prípravu  SAAIC. 

 

 

KA3 – Podpora reformy politiky – Štruktúrovaný dialóg: stretnutia mladých ľudí so zástupcami 
rozhodujúcich subjektov v oblasti mládeže 

 

Kľúčová akcia 3 podporuje dialóg medzi mladými ľuďmi a tvorcami politík v oblasti mládeže a aktivity 

zamerané na témy štruktúrovaného dialógu. V širšom kontexte podporuje aktívne participáciu mladých ľudí 
na verejnom živote. 

 

V priebehu roka 2016 boli podporené 4 projekty zamerané na tému štruktúrovaného dialógu a prípravu 
mládežníckych organizácií na predsedníctvo SR v Rade EÚ. Dva z podporených projektov boli zamerané 

na aktivizáciu mladých ľudí Rómskeho pôvodu. Národná agentúra bola taktiež súčasťou Medzirezortnej 
pracovnej skupiny k štruktúrovanému dialógu.  

 

 

ŠPORT 

 

Na európskej úrovni sú pre oblasť športu určené akcie Spolupracujúce partnerstvá a Neziskové európske 
športové podujatia. Projekty sa podávajú na centralizovanej úrovni do Výkonnej agentúry pre 
vzdelávanie, audiovizuálnu oblasť a kultúru v Bruseli. 

 

Národná agentúra programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu v Slovenskej republike počas roku 
2016 zabezpečovala nasledujúce činnosti: 

 

 Administrácia grantového programu Erasmus+: výber a evidencia žiadostí o finančný príspevok 
v troch predkladacích termínoch (4. február, 30. apríl, 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, 
reportovanie správ pre Európsku komisiu o stave čerpania finančných prostriedkov, spravovanie 
online nástrojov Európskej komisie 

 Informačné aktivity pre mládež a odbornú verejnosť v spolupráci s partnerskými organizáciami 
a inštitúciami na regionálnej aj národnej úrovni zamerané na propagáciu programu EÚ Erasmus+ 

 Vzdelávacie aktivity na medzinárodnej úrovni zamerané na podporu zvýšenia kvality projektov 
v programe Erasmus+ 

 Informačné a konzultačné aktivity zamerané na propagáciu centralizovaných aktivít v oblasti Športu 

 Vydávanie publikácií na témy súvisiace s prioritami programu 
 

 

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1288/2013 z 11. decembra 2013 sa zriadil program 
Erasmus+: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport (ďalej len Program). 

Na európskej úrovni Program riadi Európska komisia cez Programový výbor Erasmus+ a na národnej 

úrovni je Program riadený Národnou autoritou (NAU) zriadenou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 

a športu SR (MŠVVaŠ) – Sekciou medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí, ktorá zodpovedá za 
celkovú realizáciu Programu v súlade s vypracovaným plánom práce v príslušnom kalendárnom roku a 
zároveň za obsahovú časť zodpovedá Odbor mládeže v Sekcii štátnej starostlivosti o šport a mládež. Z 
poverenia MŠVVaŠ je IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže hostiteľskou organizáciou Národnej agentúry 
(NA) programu Európskej únie Erasmus+ pre oblasť mládeže, ktorý je zameraný na mladých ľudí a 
pracovníkov s mládežou. 
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NA ERASMUS+ pre mládež a šport je zodpovedná za úspešnú realizáciu Programu na národnej úrovni 

z pohľadu kvality a dlhodobého dopadu. NA ako taká musí napĺňať úlohy, ktoré prispejú k návratnosti 

investovaných prostriedkov z EU fondov, ktoré spravuje, zároveň zaisťuje, že program sa realizuje v 
súlade s politickými prioritami a napomáha ku kvalitným výsledkom a trvalo udržateľnému vplyvu 
Programu. 

Program je navrhnutý tak, aby mal pozitívny a dlhodobý vplyv na politiku voči mládeži. Systematický vplyv 

by mal byť dosiahnutý cez aktivity programu, ktoré podporujú zmenu na úrovni  inštitúcií a ktoré vedú 
k inováciám na systémovej úrovni. Individuálne projekty podporené cez program nemusia mať takýto 
dopad avšak celkové výsledky podporených projektov by mali byť súčasťou zmeny. Program podporuje 

medzinárodnú dimenziu mobilít, participácie, rozvoj kľúčových kompetencií prostredníctvom 
neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa mládeže a pracovníkov s mládežou ako aj 

interkultúrny dialóg a začlenenie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí do spoločnosti. Program taktiež 
podporuje vytváranie strategických partnerstiev v oblasti práce s mládežou a podporu reformy 
mládežníckych politík. 

Cieľovou skupinou sú mladí ľudia vo veku od 13 do 30 rokov, prioritne mladí ľudia s nedostatkom 

príležitostí z rôznych hľadísk (sociálne, ekonomické, zdravotné, geografické hľadisko). Programové 
obdobie je naplánované na obdobie 2014 – 2020 

 

Informácie ohľadom uskutočnených fáz v rámci Dlhodobého plánu vzdelávania pre zamestnancov NA 

 

Na základe informácií, ktoré poskytla NAU v októbrovej správe a komentárov Národnej autority počas 
bilaterálneho stretnutia s EK, ktoré sa konalo 6.12.2016 je zrejmé, že v Národnej agentúre bol vážny 
nedostatok pracovníkov. Národná autorita by mala zabezpečiť, že dostatočné zdroje sú k dispozícii na 

chod programu prostredníctvom obsadzovania voľných pozícií, vytvárania nových pracovných pozícií 
a poskytovania adekvátneho vzdelávania pracovníkom. 

 

Vzdelávanie v roku 2017 pozostávalo z 3 prezenčných modulov a 2 dištančných medzifáz. 

 

Špecifické ciele fáz: 

1. Porozumieť politike mládeže na európskej a národnej úrovni. 

2. Zvýšiť povedomie o širšom kontexte práce s mládežou a neformálneho vzdelávania. 

3. Porozumieť grantovej politike EÚ so zameraním na oblasť vzdelávania. 

4. Byť schopný/schopná manažovať svoju agendu v prepojení na agendu kolegov/kolegýň 

 

V rámci dlhodobého plánu vzdelávania NA sa uskutočnilo dvojdňové školenie (21.-22.11.2017) na tému 
projektový manažment. Modul "Projektový manažment v práci s mládežou" prispieva k zvýšeniu kvality 
projektov prostredníctvom prípravy absolventov na samostatné riadenie projektov v prostredí 
neformálneho vzdelávania v práci s mládežou. Okrem technických (projektová logika, riadenie rizík, 

vzťahy so záujmovými skupinami, manažment zmien, meranie výkonnosti projektu, IT kolaboratívne 
nástroje), a sociálnych aspektov manažmentu (vedenie a motivácia tímov, komunikácia, vyjednávanie a 

leadership) sa zameriava na individuálne potreby účastníkov a na reflexiu ich skúseností. Praktické časti 

zohľadňujú aktuálne podmienky v Slovenskej republike, najmä požiadavky na projekt kladené 
v Programoch pre mládež 2014-2020 a kľúčových akciách Erasmus+, ako aj vybrané otázky právnych 
záležitostí, účtovníctva a finančného riadenia. Vzdelávanie napĺňa čl. 3., ods. 2, písm. c) kontraktu 
uzatvoreného medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a IUVENTOU pre zabezpečenie 

úloh v oblasti štátnej politiky voči mládeži v Slovenskej republike, rozvoja práce s mládežou, programu 
EÚ Erasmus+ v oblasti mládeže a projektu EURODESK na rok 2017.  

 

Školenia TEC realizované v roku 2017 

 

Národná agentúra programu EÚ Erasmus + pre oblasť mládeže a športu zabezpečuje podporné aktivity 
pre dobrovoľníkov, podľa nasledujúcich typov: 
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On-arrival školenia sú určené pre dobrovoľníkov EDS, v úvode ich služby, zamerané na získanie spätnej 
väzby ohľadne ich projektov, ich pobytu na Slovensku a tiež ich víziu do budúcnosti. 

 

Midterm evaluation školenia sú určené pre dobrovoľníkov EDS, v prostriedku ich služby, zamerané na 
získanie spätnej väzby ohľadne ich projektov, ich pobytu na Slovensku a tiež ich víziu do budúcnosti.  

 

Annual event je podujatie určené pre účastníkov EDS , ktorý sa vrátili po svojej službe zo zahraničia aby 

zhodnotili  svoju skúsenosť, potvrdili si získané kompetencie a spoznali ďalšie možnosti programu 
Erasmus+. 

 

 

Mid-term evaluation I 2.-5.2.2017 

Mid-term evaluation II 2.-5.2.2017 

Mid-term evaluation III 24.-27.4.2017 

On-arrival training IV 15.-19.2.2017  

Mid-term evaluation IV 14.-17.6.2017 

On-arrival training V 15.-19.3.2017 

Mid-term evaluation V 3.-6.7.2017 

On-arrival training VI 24.–28.5.2017  

Mid-term evaluation VI 27.-30.9.2017 

On-arrival training VII 26.-30.09.2017  

On-arrival training VIII 23.-27.8.2017 

Mid-term evaluation VIII 14.-17.12.2017 

Annual EVS meeting 1.-3.12.2017 

 

Zmluvný proces 

 

V súvislosti s agendou zmluvného procesu, boli vystavené a podpísané Zmluvy o poskytnutí grantu v rámci 
všetkých Kľúčových akcií za všetky tri predkladacie termíny .  

 

KA105 315 

12
4 

3 021 
869,00 

Prípravná návšteva – EDS 1 

Prípravná návšteva – Mládežnícka výmena 15 

EDS - Partnerské krajiny 15 

EDS - Programové krajiny 36 

Mobilita pracovníkov s mládežou- Partnerské 
krajiny 

5 

Mobilita pracovníkov s mládežou- 
Programové krajiny 

19 

Mládežnícke výmeny - Partnerské krajiny 10 

Mládežnícke výmeny- Programové krajiny 48 

KA135 7 5 
773 

967,68 

Prípravná návšteva - EDS 1 

EDS - Partnerské krajiny 0 

EDS - Programové krajiny 5 
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Spolu 

KA1 

Mláde
ž 

322 
12
9 

3 795 
836,68 

Spolu - KA1 Mládež 129 

 

 

 

 

  Prijaté Podporené 

KA1 - Vzdelávacia mobilita 
jednotlivcov 

KA105 315 124 

KA135 7 5 

Medzisúčet KA1 322 129 

KA2 
Strategické partnerstvá v oblasti 
mládeže (KA205) 27 6 

Medzisúčet KA2 27 6 

KA3 - Reforma politík KA347 13 5 

Medzisúčet KA3 13 5 

Spolu 362 140 

 

 

Aktivity NA E+ 

 

V dňoch 18.9.-20.9.2017 sa GR IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže a riaditeľ NA zúčastnili stretnutia 

ohľadom prípravy udalosti “YouthLab”. Stretnutia sa zúčastnili organizátori udalosti, a to predstavitelia 
českej NA a potom členovia tímu, a to slovenská NA, írska NA, maltská NA, francúzska NA.  Youthlab je 

udalosť, ktorá sa bude konať v dátum od 4.12-7.12.2017 v Prahe, ide o pracovné stretnutie pracovníkov 
všetkých NA, témou stretnutia bude hodnoty mladých ľudí a Európy, kritické myslenie a komunikačné 
metódy mladých ľudí.   

 

 

TCA aktivity z hľadiska „hosťovania“ slovenských pracovníkov s mládežou na medzinárodné 
vzdelávacie podujatia/školenia:  

 

English language training course for youth workers, 12.5. - 16.5.2017 

Školenie bolo určené pre pracovníkov s mládežou, ktorí chcú zlepšiť svoje komunikačné zručnosti v 
angličtine, ako aj IT zručnosti potrebné na realizáciu medzinárodných projektov, najmä v rámci programu 
Erasmus +. Hlavným cieľom bolo odstrániť jazykovú bariéru a motivovať pracovníkov s mládežou 
aktívnych na miestnej / národnej úrovni, aby začali organizovať projekty v rámci programu Erasmus +.  
Účastníci sa naučili riadiť všetky fázy medzinárodného projektu v angličtine. 

 

All 4 Inclusion (fáza 1.) 9.10.-13.10.2017 

Školenie sa zameriavavalo na propagáciu Programu Erasmus+ s cieľom bolo podporiť účasť 
znevýhodnených účastníkov na projektoch EDS, povzbudiť a posilniť pracovníkov s mládežou a sociálnych 

pracovníkov, aby začali inkluzívne projekty EDS. Cieľom bolo urobiť program Erasmus + inkluzívnejším a 
prístupnejším pre mladých ľudí s nedostatkom príležitostí. 

 

Mall – Mobility Academy for Local Leaders 15.11- 20.11.2017 Medzinárodné školenie MALL – Mobility 
Academy for Local Leaders, koncipované do troch na seba nadväzujúcich modulov, bolo zamerané na 
podporu mládežníckych lídrov, ale aj začínajúcich mládežníckych pracovníkov, ktorí majú z hľadiska 
implementácie projektov záujem rozvíjať sa z národnej úrovne až po medzinárodnú. 
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Medzinárodné školenie MALL – Mobility Academy for Local Leaders, koncipované do troch na seba 

nadväzujúcich modulov, bolo zamerané na podporu mládežníckych lídrov, ale aj začínajúcich 

mládežníckych pracovníkov, ktorí majú z hľadiska implementácie projektov záujem rozvíjať sa z národnej 
úrovne až po medzinárodnú. 

 

Peer Learning - From Innovation to Strengthening Life Skills, 29. 11. - 2. 12. 2017 

Seminár sa zameriaval na propagáciu Programu Erasmus+. Cieľom bolo podporiť účasť pracovníkov 

s mládežou, ktorí využívajú inovatívne prístupy na zapojenie mladých ľudí ako nástroj lepšieho prepojenia 
a zabezpečenia plynulejšieho prechodu mladých ľudí do dospelosti a ich následná využiteľnosť na 
pracovnom trhu. 

 

TCA vysielacie aktivity: 

 

Mobility Taster for Inclusion Organisations New to Erasmus+ : Training Course : 26.-30. september 2017  
Misaktsieli, Georgia 

Školenia s názvom Mobility Taster ponúka návod ako zorganizovať medzinárodný mládežnícky projekt 
pre mladých ľudí zo znevýhodneného prostredia. Školenie ponúka príklady, ako projekt zorganizovať, 

sprostredkuje kontakty na iné organizácie venujúce sa inklúzii a ukazuje, aké sú možnosti financovania 
takéhoto typu projektu. Zo Slovenska bola na tento projekt vyslaná jedna účastníčka. 

 

12th Economic Forum of Young Leaders : Seminár/konferencia : 5.-7. september 2017 Nowy Sącz, 

Poland 

Ekonomické fórum mladých lídrov je jedným z najväčších medzinárodných sociálnych a ekonomických 

stretnutí mladých lídrov. Hlavným cieľom je posilniť medzisektorovú spoluprácu medzi mladými lídrami 

z programových krajín a krajinami EECA a tvorcami politík. Zo Slovenska boli na tento projekt vyslaní dvaja 
účastníci. 

Medzinárodný projekt Europe Goes Local.  

Medzinárodný projekt Europe Goes Local je projekt strategického partnerstva vyše 20 národných agentúr 
Erasmus+ a ďalších 9 dôležitých inštitúcií na európskej úrovni – napr. SALTO YOUTH, Rada Európy, ktoré začali 
dlhodobú spoluprácu zameranú na zvýšenie kvality práce s mládežou najmä prostredníctvom zlepšenia 
spolupráce medzi rôznymi zúčastnenými stranami.  

Mladí ľudia čelia väčšine sociálnych problémov v ich bezprostrednom miestnom kontexte. Podpora ich kvality 
života a samostatnosti je preto vo všeobecnosti organizovaná na miestnej úrovni. Vo väčšine európskych 
krajín zodpovednosť za prácu s mládežou spočíva vo veľkej miere na lokálnych samosprávach, keďže táto 
politická a administratívna štruktúra je najbližšie k mladým ľuďom. Lokálne samosprávy prispievajú 
k zlepšeniu životných podmienok mladých ľudí rôznymi spôsobmi a okolnosťami: podporou praktík 
a štruktúrou práce s mládežou alebo samotným vykonávaním práce s mládežou.  

Vzdelávanie lokálnych tímov na Slovensku prispeje k podpore uznania práce s mládežou, k mapovaniu potrieb 
mladých ľudí, k realizácii práce s mládežou a k zvyšovaniu kvality práce s mládežou ako súčasti lokálnej 
mládežníckej politiky na Slovensku.  

Projekt spolupráce prebieha od júla 2016 do mája 2019 a vzdelávanie Europe Goes Local bude pre lokálne 
tímy na Slovensku pokračovať roku 2018.  
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4.1 ZABEZPEČENIE EURÓPSKEHO INFORMAČNÉHO PROJEKTU EURODESK 

 

Systematické plnenie úloh projektu v zmysle plánu aktivít na r. 2017, schváleného Európskou komisiou 
a odborom mládeže MŠVVaŠ SR. 
 

Stav plnenia 

EURODESK je európska informačná sieť pre mladých ľudí. Počas roka 2017 Eurodesk koordinátor 
spolupracoval s regionálnymi koordinátormi NA E+ a Odboru podpory práce  s mládežou, ktorí okrem 
pomoci NA pri prieskume a šírení informácií, robili propagačné aktivity aj v rámci Eurodesku. Eurodesk 

Slovensko zabezpečuje informačný servis na národnej a regionálnej úrovni pre organizácie, ktoré pracujú 
s mládežou v oblasti neformálneho vzdelávania. Úlohou siete Eurodesk bolo najmä šírenie informácií a 
popularizácia možností pre mladých ľudí vycestovať do zahraničia za prácou, štúdiom, stážami, 
dobrovoľníctvom či akýmkoľvek iným typom medzinárodnej mobility. 

Eurodesk v roku 2017 dal do tlače propagačný materiál s informáciami a návodom, ako postupovať pri 

príprave mládežníckej výmeny v programe E+. Cieľom propagačného materiálu s názvom Hviezda Európy 

je získať odporúčania, ako naplánovať projekt, ako sa naň pripraviť, uskutočniť ho a ako požiadať NA o 
finančné prostriedky. Eurodesk počas roka 2017 úzko spolupracoval  s Národnou agentúrou programu 
Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu na podporných informačných aktivitách programu Erasmus+. 

Webová stránka Eurodesku bola naďalej vedená pod oficiálnou stránkou IUVENTY – Inštitútu mládeže.  

Počas roka 2017 sme sa zúčastnili dvoch medzinárodných stretnutí siete Eurodesk – v mesiaci marec v 
Essene, Nemecko a v mesiaci október vo Varne, Bulharsko.  

Eurodesk sa pravidelne zúčastňoval pracovných stretnutí štruktúrovaného dialógu, ktoré organizuje Rada 

mládeže Slovenska, kde je súčasťou Národnej pracovnej skupiny. Cieľom bolo zvýšenie záujmu mladých 
ľudí o aktívnu účasť v tvorbe miestnych, regionálnych aj európskych politík voči mládeži. 

NA E+ v spolupráci s koordinátorom Eurodesku pokračovala v spolupráci so zastúpením Európskej 

komisie na Slovensku a jej informačných stredísk - Europe Directs. Spolupracovalo sa  pri podpore 
európskych informačných zdrojov / sietí organizovaním verejných podujatí a podporou programu 

Erasmus+ prostredníctvom prezentácie osvedčených postupov. Eurodesk sa zúčastnil napríklad 
informačných dní Europe Direct, Bratislavského hudobného festivalu, Dňa Európy, festivalu Pohoda alebo 
udalosti "Majáles", ktorá bola súčasťou Európskeho týždňa mládeže. 

Slovenský koordinátor Eurodesku sa zúčastnil medzinárodného tréningu na ostrove Utoya v Nórsku, ktorý 

bol venovaný kampani Rady Európy - kampaň "Bez nenávisti". Školenie sa uskutočnilo v spolupráci s 
European Wergeland center. Koordinátor Eurodesk zabezpečil implementáciu na regionálnej úrovni 

prostredníctvom organizovania workshopu na tému predchádzania radikalizácii mládeže počas odbornej 

prípravy, ktorú organizoval Inštitút neformálneho vzdelávania v spolupráci s Radou Európy. Vedúci 
predstavitelia mládeže a pracovníci s mládežou boli pozvaní, aby sa zúčastnili na školeniach, ktoré budú 

akreditované pre kampaň Rady Európy "Bez nenávisti". Ako súčasť školenia koordinátor Eurodesku 
prezentoval Eurodesk ako jeden z kanálov na šírenie informácií o kampani. 

Počas roka 2017 Koordinátor Eurodesku nadviazal úzku spoluprácu s TCA- Transnational Cooperation 
Activities s cieľom podpore práce s mládežou na úrovni miestnej samosprávy v rámci projektu KA2 Europe 

Goes Local and Europeers – čo sú mladí ľudia, ktorí si v rámci programu EÚ pre mládež získali vlastné 
európske skúsenosti a chcú ich zdieľať s ich kolegami. Koordinátor Eurodesku sa stal kontaktnou osobou 
pre túto novú iniciatívu na Slovensku. 

Počas prvého kvartálu 2017 sa Eurodesk koordinátor zameral na hodnotenie pracovného programu 

Eurodesk 2016, výročnej správy za rok 2016 a na naplánovanie nadchádzajúcich aktivít. V januári  2017 
sa koordinátor Eurodesk rozhodol ukončiť činnosť v národnej agentúre ako koordinátor a celý mesiac 
február bol v procese hľadania nového národného koordinátora na plný úväzok. 

V marci 2017 nastúpil do NA E+ nový národný koordinátor Eurodesku na plný úväzok. Marec a apríl boli 
prechodné mesiace v podmienkach poskytovania know-how. Nový koordinátor bol vyučovaný on-line 

procesy súvisiace s činnosťou Eurodesku, ako napr. ovládanie  FirstClass, EYP, Eurodesk Database a ako 
komunikovať s partnermi. Eurodesk Brussels Link poskytol individuálny on-line webinár ako podporu pre 
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koordinátora Eurodesku. Koordinátor Eurodesku mal pravidelné stretnutia s mentorom - bývalým 

zamestnancom NA a bývalým koordinátorom siete Eurodesk, ktoré trvali do júna 2017. Nový koordinátor 

Eurodesku dokončil plán dlhodobého vzdelávania a situácia sa stabilizovala a plán Eurodesku bol splnený 
v druhom kvartáli, dokonca sa pridali niektorá aktivity, ako napríklad študentský veľtrh VAPAC alebo 
kampaň Eurodesku Time to Move. 

Počas druhého kvartálu 2017, sa Eurodesk koordinátor zúčastnil Európskeho týždňa mládeže (EYW) 

01.- 7.05.2017. Počas EYW 2017 koordinátor Eurodesk v spolupráci s krajským multiplikátorom pripravil 
stretnutie s názvom Erasmus + coffee v meste Prešov. E + coffee sú neformálne stretnutia v regiónoch, 
ktoré sa konajú v kaviarni. Cieľom je zvýšiť povedomie o programe a spojiť mládežníckych pracovníkov s 

mladými ľuďmi v spolupráci s NA. Počas EYW národný koordinátor Eurodesku v spolupráci s 
koordinátorom EDS propagoval európske mobility počas hudobného festivalu v Bratislave. Toto 
podujatie sa konalo pod záštitou Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. 

Eurodesk počas roka 2017 podporil medzinárodný prieskum siete Eurodesk, ktorý trval od apríla do 
septembra 2017. Prieskum Eurodesk je on-line celoeurópsky prieskum, ktorý realizuje a uverejňuje 
Eurodesk Brussels Link. Prieskum dosiahol 939 respondentov v 30 krajinách Európy vrátane Slovenska. 

Hlavný dotazník bol navrhnutý tak, aby sa zameriaval na mobilných aj nemobilných ľudí. Použité 
demografické a identifikačné premenné boli veková skupina, krajina pobytu a to, či mladí ľudia mali alebo 

nemali skúsenosť s mobilitou. Eurodesk koordinátor  sa zapojil aj do hudobnej kultúrnej akcie Bažant na 
Mlynoch v Bratislave. Počas tejto udalosti boli mladí ľudia informovaní o možnostiach cestovania, učenia 
a získavania čo najviac zo spoločného európskeho priestoru. 

Počas tretieho kvartálu 2017 bol Eurodesk koordinátor súčasťou niekoľkých propagačných udalostí.  

V spolupráci so Zastúpením EK na SR členovia NA E+ a národný koordinátor Eurodesk-u zúčastnili 

najväčšieho hudobného festivalu na Slovensku: 6. 7 – 9.7. 2017 Festival Pohoda. Počas 4 dní sa zo 
stanovišťa umiestneného v stane EK organizovali rôzne druhy aktivít, šírili informácie o programe E+ 

a súťažili o propagačné materiály E+. Počas festivalu sa zároveň organizovalo množstvo diskusií na tému 
budúcnosti mladých ľudí v Európe, čo zabezpečilo veľké množstvo účastníkov cieľovej vekovej skupiny 
a teda aj potenciálnych účastníkov mobilít programu Erasmus+.  

Eurodesk v spolupráci s regionálnymi koordinátormi sa zúčastnil prvého festivalu svojho druhu, ktorý 

zorganizovala dobrovoľníčka počas svojej Európskej dobrovoľníckej služby: 12. 8. 2017 Festival Europe 

Under The Castle / Európa pod hradom. Cieľom bolo šíriť myšlienky zdieľania európskych hodnôt medzi 

ľuďmi a solidaritu, ktoré sa sprostredkúvajú aj cez program Erasmus+ mládež a šport.  Festival sa 
uskutočnil v Spišskom Podhradí a regionálny koordinátori mali počas celého dňa možnosť prezentovať 
účastníkom možnosti mobilít programu Erasmus+. 

Počas športovej akcie: Šváby v akcii, na Prešovskom sídlisku Šváby 26.8 – 27.8. 2017 boli v spolupráci 

s regionálnym koordinátorom odprezentované aj možnosti mobilít programu Erasmus+. Vďaka tomuto 
podujatiu sa tak podporili aj dobrovoľnícke aktivity v športe, ktoré spolu so sociálnym začlenením, 

rovnakými príležitosťami a informovanosťou o dôležitosti zdraviu prospešných pohybových aktivít, sú 
jedným z kľúčových bodov NA pre mládež a šport.  

Eurodesk v spolupráci s regionálnymi koordinátormi a pracovníkmi NA E+ sa zúčastnil týchto aktivít  

16. 9. 2017 Trh dobrovoľníctva v Starej tržnici a 22. 9. 2017 Veľtrh organizácií pracovníkov s mládežou, 

s cieľom udržania dobrých partnerstiev na regionálnej úrovni a zároveň aby zvýšil povedomie mládeži 
o mobilitách programu Erasmus+ a relevantných príležitostiach propagujúcich participáciu mladých ľudí. 

Počas štvrtého kvartálu 2017 sa Eurodesk venoval  propagácii kampane  Eurodesku: Time to Move. 

V rámci aktivít Eurodesku v mesiaci október, bola propagovaná aj táto kampaň, ktorej cieľom je 

propagovať medzinárodné mobility a vzdelávacie možnosti predovšetkým v zahraničí. 

Veľtrh: Študentský veľtrh AKADÉMIA & VAPAC (Bratislava, 10. – 12. 10. 2017) ponúkol  unikátny priestor 

pre študentov stredných škôl, budúcich maturantov, ale aj pre mladých ľudí, ktorí sa rozhodujú, ako a čo 
ďalej. IUVENTA sa počas všetkých dní veľtrhu zúčastnila a prezentovala jednotlivé odbory v zastúpení 
pracovníkov NA E+ a Eurodesku.  

,,IUVENTA – neformálne k úspechu mladých“ (Bratislava, 13. 10. 2017) bolo podujatie, ktoré pripravila 

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v rámci sprievodného programu Týždňa celoživotného učenia 
(9.– 5.10.2017), ktorého tretí ročník organizuje AIVD - Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v 



28  

  

Slovenskej republike. Cieľom podujatia bolo do podpory vzdelávania detí a študentov zapojiť v čo 

najväčšej miere školy a pedagógov a poskytnúť cenné informácie o úspešných projektoch programu 

Erasmus+ a jednotlivých odboroch IUVENTY. Eurodesk tam prezentoval možností mobilít a kampaň 
Time2move.  

Eurodesk Slovensko sa v spolupráci s Národnou agentúrou pre vzdelávanie a odbornú prípravu SAAIC  
zúčastnilo na Informačných dňoch v Bratislave, Zvolene a Košiciach. (Bratislava, Zvolen, Košice,  24. – 27. 
10. 2017) Cieľom bolo informovať organizácie o možnostiach pre mladých ľudí. 

V spolupráci s Europe Directa Zastúpením EK na SR sa uskutočnili Informačné dni (Trenčín, Senica,  6. 11. 
a 9.  11. 2017). V rámci podujatia sa spolu so 7 ďalšími partnermi Eurodesku v spolupráci s pracovníkmi 
NA E+  informovalo stredoškolákov o možnostiach v zahraničí.  

Eurodesk bol súčasťou školenia multiplikátorov kampane Rady Európy "Bez nenávisti" (Kráľová Lehota, 
16.– 19. 11. 2017). Školenie zorganizoval Inštitút neformálneho vzdelávania v spolupráci s Odborom 
Mládeže Rady Európy, kde pozval mládežníckych lídrov a pracovníkov s mládežou na akreditované 

školenie multiplikátorov kampane Rady Európy "Bez nenávisti". V rámci školenie Eurodesk viedol 
workshop o svojej činnosti a prezentoval Eurodesk ako jeden z kanálov šírenia informácií o kampani.  

,,Zmení ma pobyt v zahraničí?“ Aj o tomto bola Diskusia v spolupráci s Euroguidance/SAAIC (Bratislava, 

20. 11. 2017) Diskusie,  ako spôsobu zatraktívnenia zahraničnej mobility v očiach študentov/absolventov 
a rovnako ako platforma, v rámci ktorej by sa dalo diskutovať o tom, ako vlastne pobyt v zahraničí 
(štúdium, stáž, dobrovoľníctvo) môže prispieť k osobnostnému rozvoju človeka sa zúčastnil Eurodesk 
koordinátor, ako príklad dobrej praxe. Zároveň mal priestor na prezentáciu činnosti Eurodesku a spolu 
s koordinátorom Európskej dobrovoľníckej služby prezentoval neformálnu časť programu E+.  

Koncom roka sa Eurodesk koordinátor zúčastnil školenia Annual - každoročné stretnutie dobrovoľníkov 
(Liptovský Ján, 1. – 3. 12. 2017). V rámci programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu bol Eurodesk 

súčasťou výročného stretnutie bývalých dobrovoľníkov Európskej dobrovoľníckej služby, známe aj pod 
názvom Annual EVS Event 2017 počas  ktorých dobrovoľníci zhodnotili svoje skúsenosti, nadobudnuté 
kompetencie a naučili sa, ako ich čo najefektívnejšie využiť v pracovnom aj osobnom živote.  

 

 

 

5. RIEŠENIE ÚLOH PODPORY PRÁCE TALENTOVANEJ MLÁDEŽE A KOORDINÁCIA MEDZINÁRODNÝCH ÚLOH  

 
MŠVVaŠ SR poverilo zabezpečením predmetových olympiád a postupových súťaží organizáciu IUVENTA – 
Slovenský inštitút mládeže. Pre tento účel s organizáciou IUVENTA uzatvorilo kontrakt, ktorý určil rozsah 

úloh, spôsob ich zabezpečenia a termíny plnenia. 
  
Biologická olympiáda (BiO) je určená žiakom ZŠ, OG a SŠ so záujmom o biológiu, geológiu, 

environmentalistiku a iné biologické vedy. Členená je na 6 kategórií – A, B, C, D, E a F. Organizuje sa  
v 4 kolách – školskom, okresnom, krajskom a celoštátnom. Projektová časť celoštátneho kola BiO pre 

kategórie A, B a C je realizovaná formou vedeckej konferencie. Najlepší súťažiaci z teoreticko-praktickej časti 
sa zúčastňujú Medzinárodnej biologickej olympiády (IBO) a projektovej časti Medzinárodnej olympiády 
mladých výskumníkov (IYIPO). 

Zrealizované podujatia 
Miesto 
konania 

Termín 
konania 

Počet 
účastníkov 

Celoštátne kolo BiO – kat. A, B, C – P časť Košice 28. – 30. 4. 2017 55 

Celoštátne kolo BiO – kat. A, B, C – TP časť Košice 26. – 28. 4. 2017 53 

1. sústredenie pred IBO Bratislava 14. – 20. 5. 2017 24 

2. sústredenie pred IBO Bratislava 25. – 30. 6. 2017 19 
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Celoštátne kolo BiO – kat. E Bratislava 14. – 15. 6. 2017 34 

Zasadnutie SK BiO Bratislava 26. 10. 2017 8 

 

Fyzikálna olympiáda (FO) je určená žiakom základných škôl, nižších ročníkov osemročných gymnázií – 
kategórie E, F a G a žiakom stredných škôl – kategórie A, B, C a D. Organizuje sa v 5 kolách – domácom, 
školskom, okresnom, krajskom a celoštátnom. Žiaci, ktorí dosiahnu na celoštátnom kole najlepšie výsledky, 
reprezentujú Slovensko na Medzinárodnej fyzikálnej olympiáde (IPhO). 

Zrealizované podujatia 
Miesto 
konania 

Termín 
konania 

Počet 
účastníkov 

Celoštátne kolo FO Žilina 6. – 9. 4. 2017 46 

Výberové sústredenie pred IPhO Žilina 23. – 28. 4. 2017 14 

Prípravné sústredenie pred IPhO Košice 4. – 16. 6. 2017 11 

 

Geografická olympiáda (GO) je určená žiakom ZŠ, OG a SŠ so záujmom o geografiu a iné geografii príbuzné 

vedné odbory. Členená je na 7 kategórií – A, B, CD, E, F, G a Z. Organizuje sa v 4 kolách – školskom, okresnom, 

krajskom a celoštátnom. Najlepší súťažiaci zo stredných škôl sa zúčastňujú Medzinárodnej geografickej 

olympiády (IGEO). Pre súťažiacich základných škôl a osemročných gymnázií je určený Svetový šampionát 

National Geographic (NGWC), ktorý sa koná nepravidelne.  

Zrealizované podujatia 
Miesto 
konania 

Termín 
konania 

Počet 
účastníkov 

Celoštátne kolo GO – kat. A, B, CD, Z Košice 21. – 23. 4. 2017 74 

Celoštátne kolo GO – kat. E Košice 19. – 20. 5. 2017 41 

1. sústredenie pred IGEO Bratislava 9. – 12. 5. 2017 16 

2. sústredenie pred IGEO Bratislava 19. – 22. 6. 2017 13 

Zasadnutie SK GO Bratislava 28. 9. 2017 13 

 

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

Zrealizované podujatia 
Miesto 
konania 

Termín 
konania 

Počet 
účastníkov 

Celoštátne kolo ChO Bratislava 8. – 11. 3. 2017 84 

1. sústredenie pred ICHO Bratislava 9. – 15. 4. 2017 19 

2. sústredenie pred ICHO Bratislava 23. – 29. 4. 2017 17 
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3. sústredenie pred ICHO Bratislava 28. – 31. 5. 2017 17 

Zasadnutie SK ChO  Bratislava 9. 11. 2017 23 

 

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

a Stredoeurópskej matematickej olympiáde (MEMO). 

Zrealizované podujatia 
Miesto 
konania 

Termín 
konania 

Počet 
účastníkov 

Celoštátne kolo MO Žilina 26. – 29. 3. 2017 59 

Výberové sústredenie pred IMO a 
MEMO 

Bratislava 23. – 29. 4. 2017 27 

2. zasadnutie úlohovej komisie MO Bratislava 24. – 26. 5. 2017 21 

Prípravné sústredenie pred IMO a 
MEMO 

Bratislava 4. – 9. 6. 2017 19 

Spoločné zasadnutie SK MO a SK OI Žilina 6. 10. 2017 8 

 

Olympiáda v informatike (OI) je určená žiakom stredných škôl a osemročných gymnázií. Má dve kategórie – 
kategóriu A a kategóriu B. Olympiáda v informatike sa v rámci kategórie A organizuje v troch kolách: 

domácom, krajskom a celoštátnom. V kategórii B sa organizujú domáce kolá a krajské kolo. Najvyšším kolom 

v rámci Slovenskej republiky je celoštátne kolo, ktoré sa organizuje v rámci kategórie A. Najlepší študenti z 

CK OI postupujú na Medzinárodnú olympiádu v informatike (IOI) a na Stredoeurópsku olympiádu v 

informatike (CEOI). 

Zrealizované podujatia 
Miesto 
konania 

Termín 
konania 

Počet 
účastníkov 

Celoštátne kolo OI Žilina 29. 3. – 1. 4. 2017 50 

Výberové sústredenie pred IOI a CEOI Bratislava 8. – 14. 5. 2017 20 

Spoločné zasadnutie SK MO a SK OI Žilina 6. 10. 2017 7 

 

Olympiáda v anglickom jazyku (OAJ) je postupová súťaž, organizuje sa v 4 súťažných kolách –školské, 

okresné, krajské a celoštátne. Člení sa na 8 kategórií – 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C1, 2C2 a 2D. 

Zrealizované podujatia 
Miesto 
konania 

Termín 
konania 

Počet 
účastníkov 

Celoštátne kolo OAJ Bratislava 28. – 29. 3. 2017 91 

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

Zrealizované podujatia 
Miesto 
konania 

Termín 
konania 

Počet 
účastníkov 

Celoštátne kolo ONJ Bratislava 19. – 20. 3. 2017 81 

 
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.  

Zrealizované podujatia 
Miesto 
konania 

Termín 
konania 

Počet 
účastníkov 

Celoštátne kolo ORJ Bratislava 11. – 12. 4. 2017 71 

Zasadnutie COK ORJ Ružomberok  26. 10. 2017 11 

 

Olympiáda vo francúzskom jazyku (OFJ) je predmetová súťaž určená žiakom základných a stredných škôl a 

príslušných ročníkov osemročných gymnázií. Člení sa na 6 kategórií – 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C a organizuje sa v 
3 kolách – školskom, krajskom a celoštátnom.  

Zrealizované podujatia 
Miesto 
konania 

Termín 
konania 

Počet 
účastníkov 

Celoštátne kolo OFJ Bratislava 30. – 31. 3. 2017 61 

 

Olympiáda v španielskom jazyku (OŠJ) je predmetová súťaž určená žiakom základných a stredných 

škôl, ktorá sa realizuje v troch súťažných kolách – školské, krajské a celoštátne a člení sa na 4 kategórie – A, 
B, C, D.  

Zrealizované podujatia 
Miesto 
konania 

Termín 
konania 

Počet 
účastníkov 

Celoštátne kolo OŠJ Bratislava 21. – 22. 3. 2017 46 

 

Olympiáda ľudských práv (OĽP) je dobrovoľnou, záujmovou činnosťou študentov stredných škôl v Slovenskej 

republike. OĽP sa organizuje pre všetky typy stredných škôl. Súťaž sa organizuje v troch súťažných kolách – 
školské, krajské a celoštátne. 

Zrealizované podujatia 
Miesto 
konania 

Termín 
konania 

Počet 
účastníkov 

Celoštátne kolo OĽP Modra-Harmónia 5. – 7. 4. 2017 80 

Zasadnutie CK OĽP Bratislava 15. – 16. 6. 2017 15 

 

Pytagoriáda (PYT) je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, 
za ktorý žiaci vypočítajú dané úlohy. Súťaž je organizovaná v šiestich kategóriách podľa jednotlivých ročníkov 

– P3, P4, P5, P6, P7 a P8 v troch kolách – školskom, okresnom a celoštátnom. 
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Zrealizované podujatia 
Miesto 
konania 

Termín 
konania 

Počet 
účastníkov 

Celoštátne kolo PYT Bratislava 7. – 8. 6. 2017 56 

 

Technická olympiáda (TO) je súťaž určená žiakom 8. a 9. ročníka základných škôl a 3. a 4. ročníka 
osemročných gymnázií v Slovenskej republike. 
 

Zrealizované podujatia 
Miesto 
konania 

Termín 
konania 

Počet 
účastníkov 

Celoštátne kolo TO Košice 3. – 4. 5. 2017 22 

Zasadnutie SK TO Nitra 15. 5. 2017 8 

 
Turnaj mladých fyzikov (TMF) je súťaž päťčlenných družstiev žiakov stredných škôl v riešení fyzikálnych úloh, 
ktoré modelujú problémy prinášané vedecko-technickou praxou. Najúspešnejší súťažiaci reprezentujú 
Slovenskú republiku na Medzinárodnom turnaji mladých fyzikov (IYPT) a na otvorenom kole Rakúskeho 
turnaja mladých fyzikov (AYPT). Súťaž prebieha formou vedeckej diskusie o vopred určených problémoch. 

Zrealizované podujatia 
Miesto 
konania 

Termín 
konania 

Počet 
účastníkov 

Celoštátne kolo TMF Bratislava 18. – 21. 4. 2017 52 

Výberové sústredenie pred IYPT Bratislava 14. – 17. 5. 2017 18 

Prípravné sústredenie pred IYPT Bratislava 30. 6. – 4. 7. 2017 9 

 

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

Zrealizované podujatia 
Miesto 
konania 

Termín 
konania 

Počet 
účastníkov 

Celoštátne kolo OSJL Bratislava 22. – 23. 3. 2017 36 

Zasadnutie SK OSJL Bratislava 13. 11. 2017 12 

 

Dejepisná olympiáda (DO) je určená žiakom ZŠ, OG a SŠ so záujmom o históriu a príbuzné vedné odbory. 

Členená je na 6 kategórií – A, B, C, D, E a F. Organizuje sa v 4 kolách – školskom, okresnom, krajskom 

a celoštátnom. Do celoštátneho kola postupujú žiaci v kat. A, B, C a D. Žiaci v kat. A a B okrem testu obhajujú 
vlastné projekty podľa vopred stanovenej alebo voliteľnej témy. 

Zrealizované podujatia 
Miesto 
konania 

Termín 
konania 

Počet 
účastníkov 

Zasadnutie SK DO Bratislava 11. 4. 2017 6 

Celoštátne kolo DO Trenčianske Teplice 3. – 5. 5. 2017 54 
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Olympiáda Európskej únie v prírodných vedách (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. V rámci kontraktu na 
zabezpečenie národných predmetových olympiád a postupových súťaží zabezpečujeme jedno sústredenie 
pred EUSO. Sústredenie pred EUSO sa v roku 2017 nekonalo. 

 

Olympiáda mladých vedcov (IJSO – International Junior Science Olympiad ) je medzinárodná vedomostná 
súťaž z fyziky, chémie a biológie, ktorá je určená žiakom do 16 rokov. Výber účastníkov sa uskutočňuje z 

Biologickej, Chemickej a Fyzikálnej olympiády. Súťaž nemá národné kolá. Na národnej úrovni realizujeme len 

2 sústredenia. 

Zrealizované podujatia 
Miesto 

konania 

Termín 

konania 

Počet 

účastníkov 

1. sústredenie pred IJSO Bratislava 29. – 31. 5. 2017 25 

2. sústredenie pred IJSO Bratislava 20. – 22. 9. 2017 16 

 

Odbor predmetových olympiád a postupových súťaží zorganizoval aj dve celoštátne podujatia určené pre 
učiteľov, organizátorov súťaží, pracovníkov okresných úradov v sídle kraja a poverených centier voľného 

času a predsedov celoštátnych odborných komisií POPS. Olympiády a ich poslanie sme propagovali aj na 
dvoch podujatiach v rámci Týždňa celoživotného učenia sa.   

Zrealizované podujatia 
Miesto 

konania 

Termín 

konania 

Počet 

účastníkov 

Neformálne k úspechu mladých Bratislava 13. 10. 2017 cca 200 

Učiace sa mestá 
Banská 

Štiavnica 
12. 10. 2017 16 

Olympiády pod lupou Bratislava 14. 11. 2017 99 

Pracovné stretnutie predsedov 

COK POPS a pracovníkov OÚvSK 
a poverených CVČ 

Bratislava 30. 11. 2017 32 

    

V súlade s novou Smernicou o súťažiach č. 23/2017 MŠVVaŠ SR sme v spolupráci s predsedami celoštátnych 
odborných komisií zabezpečili preregistráciu všetkých organizačných poriadkov predmetových olympiád 

a postupových súťaží, ktoré zabezpečuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. 

B) PREDMETOVÉ OLYMPIÁDY, POSTUPOVÉ SÚŤAŽE A INÉ AKTIVITY ZABEZPEČOVANÉ NA MEDZINÁRODNEJ 
ÚROVNI 

Celkovo naši žiaci získali z medzinárodných predmetových olympiád a ďalších súťaží určených pre 

jednotlivcov a družstvá v školskom roku 2016/2017 2 zlaté medaily, 4 strieborné (z toho dve družstvá) a 24 
bronzových medailí (z toho jedno družstvo).  

Medzinárodná matematická olympiáda (IMO) 

58. ročník Medzinárodnej matematickej olympiády sa uskutočnil v dňoch 12. – 23. 7. 2017 v Hong Kongu, 
Čína. Zúčastnilo sa jej 615 súťažiacich zo 111 krajín. Naši súťažiaci získali 1 bronzovú medailu. 

Medzinárodná chemická olympiáda (ICHO) 
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49. ročník Medzinárodnej chemickej olympiády sa uskutočnil v dňoch 6. – 15. 7. 2017 v Nakhon Pathom, 

Thajsko. Zúčastnilo sa jej 297 súťažiacich zo 76 krajín. Naši súťažiaci získali 3 strieborné medaile. 

Medzinárodná fyzikálna olympiáda (IPhO) 

48. ročník Medzinárodnej fyzikálnej olympiády sa konal v dňoch 16. – 24. 7. 2017 v Yogyakarte, Indonézia. 
Zúčastnilo sa jej 394 súťažiacich z 86 krajín. Naši súťažiaci získali 1 zlatú a 4 bronzové medaile.  

Európska súťaž z dopravnej výchovy (ETEC) 

32. ročník Európskej súťaže z dopravnej výchovy sa konal 14. – 17. 9. 2017 v Tirane, Albánsko. Zúčastnilo sa 
jej 22 družstiev. Našim súťažiacim sa nepodarilo získať medailové umiestnenie. 

Medzinárodný turnaj mladých fyzikov (IYPT) 

30. ročník Medzinárodného turnaja mladých fyzikov sa konal v dňoch 5. – 12. 7. 2017 v Singapuere, Singapur. 

Zúčastnilo sa ho 31 družstiev z 31 krajín. Naše družstvo získalo bronzové medaile. 

Medzinárodná olympiáda v informatike (IOI) 

29. ročník Medzinárodnej olympiády v informatike sa konal v dňoch 28. 7. – 4. 8. 2017 v Teheráne, Irán. 

Zúčastnilo sa jej 308 súťažiacich z 85 krajín. Naši súťažiaci získali 2 bronzové medaile. 

Medzinárodná biologická olympiáda (IBO) 

28. ročník Medzinárodnej biologickej olympiády sa konal v dňoch 23. – 30. 7. 2017 v Coventry, spojené 
kráľovstvo. Zúčastnilo sa jej 245 súťažiacich zo 64 krajín. Náš súťažiaci získali 3 bronzové medaily. 

Stredoeurópska olympiáda v informatike (CEOI) 

24. ročník Stredoeurópskej olympiády v informatike sa uskutočnil v dňoch 10. – 15. 7. 2017 v Ľubľane, 

Slovinsko. Zúčastnilo sa jej 58 súťažiacich z 14 krajín. Naši súťažiaci získali 1 striebornú  a 3 bronzové medaile. 

Rakúsky turnaj mladých fyzikov (AYPT) 

19. ročník Rakúskeho turnaja mladých fyzikov sa uskutočnil v dňoch 20. – 22. 4. 2017 v Leobene, Rakúsko. 

Zúčastnilo sa ho 16 družstiev z 9 krajín.  

Olympiáda Európskej únie v prírodných vedách (EUSO) 

15. ročník Olympiády Európskej únie v prírodných vedách sa uskutočnil v dňoch 7. – 14. 5. 2017 v Kodani, 

Dánsko. Zúčastnilo sa jej 50 družstiev z 24 krajín. Naše dve družstvá získali strieborné medaile. 

Medzinárodná olympiáda v ruskom jazyku (MORJ) 

14. ročník Medzinárodnej olympiády v ruskom jazyku sa konal v dňoch 21. – 25. 11. 2016 v Moskve, Ruská 
federácia. Zúčastnilo sa jej 158 súťažiacich z 31 krajín. Na tejto olympiáde neboli udeľované medailové 

miesta. Nakoľko sa súťaž realizuje na konci kalendárneho roka, jej vyhodnotenie zaraďujeme do 
nasledujúceho roku. 

Medzinárodná geografická olympiáda (IGEO) 

14. ročník Medzinárodnej geografickej olympiády sa konal v dňoch 1. – 8. 8. 2017 v Belehrade, Srbsko. 
Zúčastnilo sa jej 174 súťažiacich zo 43 krajín. Náš súťažiaci získal zlatú medailu.  

Olympiáda mladých vedcov (IJSO) 

14. ročník Olympiády mladých vedcov sa konal v dňoch 2. – 11. 12. 2016 na Bali, Indonézia. Zúčastnilo sa jej 

267 súťažiacich zo 48 krajín. Naši súťažiaci získali 3 bronzové medaile. Nakoľko sa súťaž realizuje na konci 
kalendárneho roka, jej vyhodnotenie zaraďujeme do nasledujúceho roku. 

Stredoeurópska matematická olympiáda (MEMO) 

11. ročník Stredoeurópskej matematickej olympiády sa uskutočnil v dňoch 21. – 27. 8. 2017 vo Vilniuse, Litva. 
Zúčastnilo sa jej 66 žiakov z 11 krajín. Naši súťažiaci získali 2 bronzové medaile.  

Grand Prix Chemique (GPCH) 
13. ročník Grand Prix Chemique sa uskutočnil v dňoch 9. – 14. 10. 2017 vo Valjeve, Srbsko. Súťaže sa zúčastnilo 

20 študentov z 10 krajín. Našim súťažiacim sa nepodarilo získať medailové umiestnenie. 
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Európska fyzikálna olympiáda (EuPhO) 

1. ročník Európskej fyzikálnej olympiády sa konal v dňoch 20. – 24. 5. 2017 v Tartu, Estónsko. Zúčastnilo sa jej 

91 žiakov zo 17 európskych krajín. Naši súťažiaci získali 1 striebornú  a 2 bronzové medaile. 

Zasadnutie výkonného výboru Medzinárodnej chemickej olympiády (ICHO) sa uskutočnilo v Bangkoku, 
Thajsko, v dňoch 8. – 15. 1. 2017. Za SR sa ho zúčastnil jeden účastník. 

Zasadnutie výkonného výboru Medzinárodnej olympiády v informatike (IOI) sa uskutočnilo v Teheráne, 

Irán, v dňoch 1. – 5. 1. 2017. Za SR sa ho zúčastnil jeden účastník. 

Medzinárodné informačné centrum Medzinárodnej chemickej olympiády (MIC MCHO) 
MIC ICHO je koordinačným centrom pre krajiny, ktoré sa zúčastňujú Medzinárodnej chemickej olympiády. 
Okrem poskytovania informácií a aktualizácie svojho webového sídla bolo v roku 2017 úlohou centra 
zostavenie zbierky úloh The Preparatory Problems from the International Chemistry Olympiads (2001 – 
2005), Series 3, poskytovanie údajov z databáz MIC MChO a návrh prezentácií k 50. výročiu IChO. Viac 
informácií o činnosti centra je zverejnených na stránke www.icho.sk. 

Štipendijný pobyt v Nemecku 

Štipendijný pobyt sa realizuje v rámci nemeckého odmeňovacieho programu pre slovenských žiakov, ktorí sú 
víťazmi niekoľkých celoštátnych súťaží. Uskutočnil sa v Hamelne, Nemecko v dňoch 13. 8. – 2. 9. 2017. 
Zúčastnilo sa ho 12 žiakov. 

Európa v škole 

Európa v škole je medzinárodný projekt, ktorého gestormi sú Rada Európy, Európsky parlament a Komisia 
Európskej únie. Má aj svoju súťažnú časť. V roku 2017 sa v Slovenskej republike tento projekt nerealizoval. 

 
Distribúcia úloh a materiálov vydávaných v rámci súťaží  

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

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

 zostavenie a distribúcia termínovníka všetkých kôl predmetových olympiád a postupových súťaží 
v príslušnom školskom roku, 

 tvorba podkladov pre mimoriadne výsledky žiakov,  

 tvorba návrhov na ocenenie pamätnými listami sv. Gorazda a Literárnym fondom, 

 spolupráca so spoluorganizátormi súťaží a sponzormi, 

 členstvo v Koordinačnej rade súťaží pri MŠVVaŠ SR, 

 členstvo v Komisii pre morálne oceňovanie žiakov a pedagógov, 

 konzultácie a poradenstvo pre súťažiacich, ich rodičov a pedagógov.  
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6. ROZPOČET ORGANIZÁCIE  

  

Výnosy z hlavnej činnosti príspevkovej organizácie 2 714 657,20 

Prevádzkové dotácie - bežné transfery (681) 1 675 117,16 

Výnosy z kapitálových transferov (682) 111 291,40 

Výnosy z bežných transferov od EÚ (685) 497 754,76 

Tržby za predaj služieb (602) 423 144,16 

Ostatné výnosy (648) 1 149,72 

Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti (653) 6 200,00 

Náklady na hlavnú činnosť príspevkovej organizácie 2 269 825,42 

Spotrebované nákupy (50) 170 218,38 

Služby (51) 771 729,42 

Osobné náklady (52) 1 131 730,11 

Iné náklady ( 53+54+55+56+59) 196 147,51 

Hospodársky výsledok + 444 831,78 

 

 

Na rok 2017 bol IUVENTE schválený rozpočet na bežné výdavky mzdy, odvody a bežnú činnosť vo výške 1 929 
151 EUR, upravený rozpočtovým opatrením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na sumu  
8 832 835 EUR, z toho na bežné výdavky v sume 1 731 096 EUR, kapitálové výdavky v sume 212 992 EUR, 
vlastné zdroje vo výške 623 035 EUR,  mimorozpočtové prostriedky EÚ na program Erasmus+ v sume 4 539 
092 EUR, refundácie z NP KomPrax – Kompetencie pre prax a Praktik – Praktické zručnosti cez neformálne 
vzdelávanie v práci s mládežou v sume 17 747 EUR, zostatky rozpočtových prostriedkov z roku 2016 v sume 
167 684 EUR na bežné výdavky a 212 992 EUR na kapitálové výdavky, zostatok mimorozpočtových 
prostriedkov z EÚ v sume 1 541 188 EUR. Celkové čerpanie s mimorozpočtovými prostriedkami bolo vo výške  
5 863 916  EUR čo predstavuje 66,39 % čerpania k UR. 

Z toho čerpanie rozpočtových prostriedkov za sledované obdobie  bolo vo výške 1 758 795 EUR čo 
predstavuje 19,91 % k upravenému rozpočtu a 91,17 % k schválenému rozpočtu. Čerpanie vlastných zdrojov 
bolo vo výške 381 606 EUR čo predstavovalo 61,25 % k upravenému rozpočtu vlastných zdrojov, čerpanie 
mimorozpočtových zdrojov z EÚ bolo vo výške 3 705 768 EUR t.j. 60,95 % k upravenému rozpočtu 
mimorozpočtových zdrojov z EÚ, čerpanie refundovaných prostriedkov z NP Komprax a Praktik bolo vo výške 
17 747 EUR. 

Transfer poskytnutý zo štátneho rozpočtu k 31.12.2017 na bežné výdavky bol vo  výške 1 731 096 EUR. 

Nevyčerpané finančné prostriedky z bežného transferu z roku 2017 vo výške 238 134 € organizácia vyčerpá 
do 31. 3. 2018. 

 

7. PERSONÁLNE OTÁZKY  

 

Organizačná štruktúra k 31. 12. 2017: 

Útvar počet 
pracovníkov 

Generálny riaditeľ 1 

Útvar generálneho riaditeľa 8,5 

Odbor NA Erasmus+ 13 

Odbor predmetových olympiád a postupových 
súťaží 

5 

Odbor ekonomiky a rozpočtu 6 
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Odbor vnútornej správy 14 

Odbor podpory práce s mládežou 12,5 

 

Veková štruktúra zamestnancov k 31.12.2017: 

 

18-30 
rokov 

31-40 
rokov 

41-50 
rokov 

51-55 
rokov 

nad 56 
rokov 

15 18 11 5 10 

  
 

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, 

školenia týkajúce sa verejného obstarávania tovarov a služieb, školenia k evidencii a správy majetku 

a odborné školenia zamerané napr. na projektový manažment. Pre všetkých novoprijatých zamestnancov boli 
zabezpečované školenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrane pred požiarmi.  

V rámci starostlivosti o svojich zamestnancov organizácia IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže umožňovala 
využívanie vlastnej plavárne a sauny na regeneráciu síl zamestnancov. Zamestnanci mali možnosť ubytovania 
sa v ubytovni organizácie za zvýhodnené cenové relácie. 

 

8. HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA ORZANIGÁCIE  

  
Prehľad o zdrojoch financovania: 

 2012 

(v EUR)

) 

2013 

(v EUR) 

2014 

( v EUR 

) 

2015 

(v EUR) 

2016 

(v EUR) 

2017 

(v EUR) 

Bežný transfer 1 334 

422 

1 625 

397 

1 479 

515 

1 556 

634 

1 638 

733 

1 731 

096 

Kapitálový transfer 47 000 50 000 0 162 400 210 000 0 

CELKOM zo štátneho 

rozpočtu 

1 381 

422 

1 675 

397 

1 479 

515 

1 719 

034 

1 848 

733 

1 731 

096 

 

Prehľad o nákladoch a výnosoch: 

 2012 

(v EUR) 

2013 

(v EUR) 

2014 

(v EUR) 

2015 

(v EUR) 

2016 

(v EUR)  

2017  

(v EUR) 

Náklady 3 518 

390 

5 439 

887 

6 878 

893 

4 521 228 2 328 677 2 269 

825 

Vlastné výnosy 404 

629 

406 

602 

419 

517 

396 574 420 732 423 144 

Osobné náklady 1 550 

431 

2 505 

086 

2 703 

004 

2 182 694 1 224 650 1 131 

730 

 

Hospodárenie organizácie bolo v roku 2017 vyrovnané s kladným hospodárskym výsledkom vo výške 444 832 
EUR. 
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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 nasledovných 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 nasledovných nákladov: opravy a údržba áut, budov, strojov a zariadení 
(pravidelné revízie všetkých technických zariadení), náklady na služobné cesty zamestnancov 
a účastníkov olympiád, na cestovné, stravné, ubytovanie účastníkov školení Erasmus+, 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 rezervy na prebiehajúce súdne spory, súdne poplatky 

z neukončených sporov o majetok a iné. 
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ZA SPOLUPRÁCU V ROKU 2017 ĎAKUJEME VŠETKÝM 

PARTNERSKÝM ORGANIZÁCIÁM, INŠTITÚCIÁM A SPONZOROM. 

  


