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1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE
Názov:

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

Sídlo:

Karloveská 64, 842 58 Bratislava

Rezort:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a
športu SR

Kontakty:

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

Forma hospodárenia:

príspevková organizácia

Vedenie organizácie k 31. 12. 2018:
Generálny riaditeľ

Mgr. Róbert Hronský

Zástupca generálneho riaditeľa

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
 Administrácia iniciatívy Európsky Zbor Solidarity zameranej na implementáciu dobrovoľníctva, ktorá
poskytuje mladým ľuďom príležitosť vykonávať dobrovoľnícku prácu alebo pracovať vo svojej vlastnej
krajine či v zahraničí na projektoch, z ktorých majú prospech komunity a ľudia v celej Európe s cieľom
vytvoriť inkluzívnejšiu spoločnosť, podporovať zraniteľné osoby a reagovať na sociálne výzvy
 Administrácia dotačných Programov pre mládež na roky 2014 – 2020
 Metodické usmerňovanie organizácií a subjektov, ktoré sú aktívne v oblasti práce s mládežou
 Príprava vzdelávacích a školiacich aktivít pre profesionálnych a dobrovoľných pracovníkov s deťmi a
mládežou na miestnej, regionálnej a národnej úrovni v prioritných témach štátnej politiky voči mládeži
(participácia, dobrovoľníctvo, neformálne vzdelávanie v práci s mládežou a i.), ako aj pre lepšie využitie
grantových programov administrovaných organizáciou IUVENTA
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Koordinácia a administrácia 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
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 činností a odbornosť zamestnancov.
Strednodobý výhľad činností 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 ku skvalitneniu práce s mládežou na úrovni
miest, obcí a regiónov
 Realizovať vzdelávania v akreditovaných vzdelávacích programoch, tréningy a informačné semináre pre
pracovníkov s mládežou (ďalej PsM), 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 a administráciu 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 2018 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, Európskeho zboru solidarity 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 2018 bolo ďalšie skvalitňovanie podmienok pre prácu
s deťmi a mládežou a podpora aktivít pre deti a mládež v rámci štátneho i mimovládneho sektora.
Kontraktom uzatvoreným s MŠVVaŠ SR IUVENTA zabezpečuje úlohy v oblasti implementácie štátnej politiky vo
vzťahu k deťom a mládeži v Slovenskej republike, programu EÚ Erasmus+ v oblasti mládeže a športu, projektu
EURODESK a iniciatívy Európsky zbor solidarity. Schválený rozpočet na zabezpečenie týchto úloh v roku 2018
bol v sume 1 105 384 €.

Úlohy vyplývajúce z kontraktov je možné rozdeliť do nasledovných oblastí:
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a) Administratívne zabezpečiť dotačnú schému MŠVVaŠ SR „Programy pre mládež na roky 2014 – 2020“.
b) Rozvíjať modernú, participatívnu a inkluzívnu politiku vo vzťahu k mládeži, založenej na potrebách
mladých a nových trendoch v oblasti práce s mládežou a na spolupráci s aktérmi mládežníckej politiky.
c) Realizovať aktivity zamerané na zvyšovanie kvality práce s mládežou a na zavedenie nových prístupov
v práci s mládežou.
d) Reflektovanie aktuálnych spoločenských výziev spojených s migračnou vlnou, teroristickými útokmi,
nárastom xenofóbie a životom v multikultúrnom prostredí v oblasti práce s mládežou.
e) Zabezpečiť zviditeľňovanie a uznávania práce s mládežou.
f) Zabezpečiť úlohy vyplývajúce z akreditácie špecializovaných činností v práci s mládežou a z činnosti
Akreditačnej komisie MŠVVaŠ SR pre špecializované činnosti v oblasti práce s mládežou.
g) Zabezpečiť úlohy v oblasti medzinárodnej spolupráce.
h) Zabezpečiť programy EÚ ERASMUS+ v oblasti mládeže a športu.
i) Plnenie úloh administrátora pripravovanej iniciatívy Európskej komisie pod názvom Európsky zbor
solidarity.
j) Zabezpečiť Európsky informačný projekt EURODESK.
k) Riešiť úlohy súvisiace s podporou talentovanej mládeže - administratívne zabezpečenie olympiád
a postupových súťaži .
3.1 ADMINISTRATÍVNE ZABEZPEČENIE DOTAČNEJ SCHÉMY MŠVVaŠ SR PROGRAMOV PRE MLÁDEŽ NA
ROKY 2014 – 2020
IUVENTA ako implementačný orgán dotačnej schémy MŠVVaŠ SR „Programy pre mládež na roky 2014 –
2020“ zabezpečovala v roku 2018 administráciu k 13 vyhláseným výzvam na predloženie žiadostí o dotáciu
pre registrované organizácie v daných programoch: PODPORA/D/2018, HLAS/D/2018, SLUŽBY/1/D/2018,
SLUŽBY/1/D/2018, PODPORA/D/2/2018, PODPORA/D/2019, HLAS/D/2019, SLUŽBY/1/D/2019 a
SLUŽBY/2/D/2019, ako aj výzvy pre neregistrované subjekty: PRIORITY/D/2/2018, PRIORITY/D/3/2018,
PRIORITY/D/4/2018, DOKAZY/D/1/2018.
K jednotlivým výzvam Odbor podpory práce s mládežou (ďalej OPPM) organizoval pre oprávnených
žiadateľov informačné semináre, vypracoval k výzvam „Sprievodcu pre žiadateľov o dotáciu“, poskytoval
žiadateľom verejné aj individuálne konzultácie telefonicky, osobne a prostredníctvom emailov a soc. sietí.
Výzvy boli vložené už do nového elektronického systému (dotacie.iuventa.sk) v zmysle podmienok
stanovených externou firmou POSAM, ktorá pre IUVENTU administruje predmetný systém. Spracovanie
Sprievodcu bolo konzultované so školiteľmi pre prácu s mládežou a regionálnymi koordinátormi. Finálne
verzie dokumentu boli zaslané registrovaným žiadateľom a pre pracovníkov s mládežou a ďalším aktérom
v práci s mládežou sú dostupné na webovej stránke IUVENTY.
Celkovo bolo v roku 2018 prijatých a vyhodnotených 140 žiadostí, z ktorých bolo ministerstvom 75 finančne
podporených. Zamestnanci OPPM v roku 2018 vykonali 55 monitorovacích návštev v sídle prijímateľa
dotácie alebo priamo v mieste realizácie projektovej aktivity. V r. 2018 bolo prijatých a vyhodnotených 67
záverečných správ z realizovaných projektov. Zamestnanci OPPM poskytli organizačnú, vecnú a logistickú
podporu pri 8 zasadnutiach Riadiaceho výboru pre programy pre mládež na roky 2014 – 2020.

Výzvy v rámci „Programov pre mládež na roky 2014 – 2020" v roku 2018
V priebehu roka 2018 bolo v rámci 6 otvorených programov zverejnených 13 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
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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/2018 a
PODPORA/D/2/2018 a bolo podporených 34 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 2018 bolo v rámci výziev č. PRIORITY/D/2/2018,
PRIORITY/D/3/2018, PRIORITY/D/4/2018, podporených 16 projektov.
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/D/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 odporúčaných 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 pre dobrovoľníctvo mladých ľudí. V rámci výziev
č. SLUŽBY/1/D/2018 a SLUŽBY/2/D/2018 bolo podporených 17 projektov.
e) Program DÔKAZY o mladých sa zameriava 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/1/2018 bol podporený 1 projekt.
Prehľad počtu žiadostí o dotáciu spracovaných v roku 2018 podľa jednotlivých výziev:
Počet podporených Celková finančná
Program
Počet prijatých žiadostí
projektov
podpora
SLUŽBY/1/D/2018
9
9
123 130,30 €
SLUŽBY/2/D/2018
8
8
189 920,00 €
HLAS/D/2018
7
7
151 522,50 €
PODPORA/D/2018
17
17
1 712 321,00 €
PRIORITY/D/2/2018
24
11
97 638,88 €
PRIORITY/D/3/2018
1
1
26 193,42 €
PRIORITY/D/4/2018
10
4
28 800,00 €
DOKAZY/D/1/2018
1
1
16 126,00 €
PODPORA/D/2/2018
17
17
425 001,00 €
SPOLU
94
75
2 770 653,10 €
V rámci Programov bolo v roku 2018 podporených spolu 75 projektov v celkovej výške 2 770 653,10 €.
Informačné semináre a konzultácie v rámci „Programov pre mládež na roky 2014 – 2020" v roku 2018
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Pre registrovaných žiadateľov o dotáciu zorganizovala IUVENTA v roku 2018 informačné semináre:
 26.1.2018 – k programu Podpora, účasť 20 zástupcov registrovaných organizácií.
 16.2.2018 – k výzve HLAS, SLUŽBY 1 a SLUŽBY 2, účasť 23 zástupcov organizácií.
Semináre boli zamerané na prezentáciu a objasnenie podmienok všetkých štyroch výziev: ciele, cieľové skupiny
a aktivity, oprávnenosť a pôsobnosť žiadateľa, spôsob a termíny predkladania žiadostí o dotáciu, hodnotiaci
proces a pod. V rámci seminára boli poskytnuté aj verejné konzultácie.
 22.3.2018 - informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov o dotáciu vo Výzve Priority/D/2/2018, ktorý
prebiehal paralelne v krajských mestách a zúčastnilo sa na ňom 46 zástupcov organizácií.
Seminár bol vysielaný aj naživo do jednotlivých regiónov Slovenska. Prezentácia zo seminára bola zverejnená
na sociálnej sieti www.facebook.com/iuventa a na webovej stránke IUVENTY. Súčasťou uvedených seminárov
bola aj technická inštruktáž predkladania žiadostí o dotáciu v novom elektronickom systéme.
 Okrem informačných seminárov a verejných konzultácií boli žiadateľom a záujemcom poskytnuté aj
individuálne konzultácie k aktuálnym výzvam, a to osobne, telefonicky alebo e-mailom. Konzultácie
poskytovali okrem odborných referentiek aj regionálni koordinátori. Konzultácie sa týkali najmä
oprávnenosti žiadateľa, zamerania projektu, technických problémov a orientovaním sa v elektronickom
systéme. V Banskobystrickom kraji bol navyše k Výzve č. PRIORITY/D/2/2018 zrealizovaný prezentačnokonzultačný deň pre 32 potenciálnych žiadateľov, z ktorých 5 podali žiadosti a 1 dotáciu aj získal.
Stretnutia Riadiaceho výboru pre programy pre mládež na roky 2014 – 2020
V priebehu 1. a 4.Q 2018 IUVENTA pripomienkovala návrh štatútu Riadiaceho výboru pre Programy pre mládež
na roky 2014 – 2020, do pripomienkovania sa zapojili aj podporené organizácie.
V priebehu 2. a 4.Q 2018 IUVENTA prostredníctvom regionálnych zamestnancov pripomienkovala návrhy
Usmernení k čerpaniu dotácie k programom PODPORA, HLAS, SLUŽBY 1 a SLUŽBY 2. Zároveň boli vypracované
návrhy povinných aktivít pre národnú a regionálnu úroveň pre dotáciu na rok 2018, ktoré boli prijímateľom
dotácie predstavené na zasadnutiach riadiacich výborov, resp. návrhy aktivít skupiny A a skupiny B pre dotáciu
na rok 2019.
IUVENTA logisticky a organizačne zabezpečila postupne zasadnutia Riadiaceho výboru v 4 formáciách v
uvedených termínoch:
1. 03.05.2018 o 13:00 h. v priestoroch IUVENTY, RV pre program PODPORA ml. organizácií
2. 23.05.2018 o 13:00 h. v priestoroch MŠVVaŠ SR, RV pre program HLAS mladých
3. 24.05.2018 o 10:00 h. v priestoroch IUVENTY, RV pre program SLUŽBY pre mladých 1
4. 24.05.2018 o 13:00 h. v priestoroch IUVENTY, RV pre program SLUŽBY pre mladých 2
5. 09.10.2018 o 10:00 h. v priestoroch IUVENTY, RV pre program SLUŽBY pre mladých 1
6. 11.10.2018 o 13:00 h. v priestoroch MŠVVaŠ SR, RV pre program HLAS mladých
7. 18.10.2018 o 13:00 h. v priestoroch IUVENTY, RV pre program SLUŽBY pre mladých 2
8. 27.10.2018 o 13:00 h. v priestoroch IUVENTY, RV pre program PODPORA ml. organizácií
Riadiace výbory sa konali za účasti štatutárov prijímateľov dotácií na regionálnej a národnej úrovni, zástupcov
Odboru mládeže / MŠVVaŠ SR, Odboru podpory práce s mládežou a Národnej agentúry Erasmus+ (IUVENTA).
Riadiace výbory sa zaoberali najmä špecifikáciou aktivít, ktoré majú prijímatelia dotácií v príslušnom roku
realizovať. Zmeny návrhov aktivít po diskusii s prijímateľmi dotácie sú zaznamenané v zápisniciach zo zasadnutí
jednotlivých riadiacich výborov. Riadiaci výbor zaviazal IUVENTU k zapracovaniu požiadaviek príjemcov dotácie
do dokumentu aktivít a zaslaniu upraveného dokumentu s aktivitami príjemcom dotácie.
Príjemcovia zaslali na kontrolu vyplnené dodatky k projektovým žiadostiam o dotáciu so špecifikáciou
povinných aktivít a upraveným rozpočtom podľa ich finančných a personálnych kapacít. Niektorým príjemcom
boli dodatky vrátené s pripomienkami na dodatočnú úpravu, resp. prepracovanie. Najčastejšie nedostatky sa
týkali chýbajúcich povinných aktivít, nedostatočnej špecifikácie aktivít či cieľových skupín a chýb v rozpočte.
Finálne verzie dodatkov podpísané štatutármi boli zaslané poštou a sú priložené k ich žiadostiam o dotáciu v
archíve IUVENTY.
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Na októbrovom zasadnutí RV pre program PODPORA bol prijatý návrh nového Usmernenia k čerpaniu dotácie
po zapracovaní pripomienok organizácií.
Prevádzkovanie elektronickej databázy podporených projektov
V I. štvrťroku 2018 prebiehali konzultácie k obsahovému vzoru záverečnej správy z realizácie podporených
projektov v rámci výziev v r. 2017 s externou firmou SNABB s.r.o., ktorá administrovala pôvodný elektronický
systém NELSON. Ten bol postupne nahradený novým elektronickým systémom, ktorý spravuje DATASYSTEM
a administruje externá firma POSAM. Uskutočnili sa 2 osobné pracovné stretnutia so špecialistami z firmy
POSAM k administrácii prihlášok, k vytvoreniu obsahového vzoru záverečných správ a k aktualizáciám
elektronického systému. Všetky technické problémy boli operatívne konzultované s odborníkmi firmy POSAM.
Podávanie žiadostí o dotáciu sa realizovalo už cez nový elektronický systém na stránke
https://dotacie.iuventa.sk/. Žiadateľom bola poskytovaná na požiadanie aj technická podpora pri registrácii
nových žiadateľov do systému, ako aj pri problémoch s vyplnením formulára žiadosti, alebo pri vkladaní
povinných príloh. Prostredníctvom tohto systému sú vypracované aj odborné posudky k akceptovaným
žiadostiam.
Monitoring prijímateľov dotácie v rámci „Programov pre mládež na roky 2014 – 2020" v roku 2018
V priebehu roka 2018 bolo zrealizovaných 55 monitorovacích návštev v sídle prijímateľa dotácie alebo priamo
v mieste realizácie projektovej aktivity. Cieľom každej návštevy je monitoring stavu realizácie aktivít
schváleného projektového zámeru. V rámci monitorovacích návštev boli zistené problémy s dodržiavaním
publicity, nedodržiavaním harmonogramu projektových aktivít alebo menšie formálne nedostatky. Všetky
zistenia nedostatkov v realizácii projektu sú uvedené v monitorovacích správach, ktoré sú vypracované najmä
za účelom zlepšenia kvality realizácie projektu prijímateľom dotácie. Regionálni koordinátori z každej
monitorovacej návštevy zasielajú správu z monitoringu aj štatutárom monitorovanej organizácie (prijímateľom
dotácie). Správy z monitoringov v písomnej forme sú archivované na OPPM a budú predložené hodnotiteľom
pri posudzovaní predložených záverečných správ o realizácii projektov.
Prijímanie záverečných správ realizovaných projektov a vyhodnocovanie relevantnosti a kvality ich
výstupov a výsledkov
V priebehu januára 2018 boli priebežne poskytované konzultácie všetkým aktuálnym prijímateľom dotácie
schválených v programoch HLAS, SLUŽBY 1, SLUŽBY 2, PODPORA a PRIORITY. Týkali sa najmä objasňovania
usmernení k čerpaniu dotácie na aktivity, usmernenia k publicite, prezenčných listín, správ o aktivite,
uskutočňovania projektových aktivít, zmeny harmonogramu aktivít projektu, zmeny rozpočtu, projektovej
dokumentácie a pod. K termínu predkladania záverečných správ o realizácii schválených projektov v rámci výziev
roku 2017 spomenutých programov bolo predložených 49 záverečných správ spolu s prílohami do systému
NELSON. V tlačenej forme boli záverečné správy spolu s povinnými prílohami zaslané na adresu IUVENTY.
Záverečné správy boli posúdené najskôr podľa formálnych kritérií a následne boli pridelené na kvalitatívne
hodnotenie externým hodnotiteľom.
K termínu predkladania záverečných správ o realizácii schválených projektov v rámci výziev roku 2017 č.
DOKAZY-2017/1; DOKAZY-2017/2, KOMUNITA-I-2017/2; KOMUNITA-II-2017/1; PRIORITY-2017/3 bolo
predložených 18 záverečných správ. Výsledky hodnotení všetkých záverečných správ sú dostupné v systéme
NELSON.
IUVENTA poskytovala realizátorom projektov podporených dotáciou spätnú väzbu na kvalitu nimi predloženej
záverečnej správy a tých prijímateľov, ktorí dosiahli hodnotenie ZS nižšie ako 60 %, vyzvala na ich úpravu.
Zároveň zabezpečila hodnotenie upravených záverečných správ.
Archivácia dokumentov v rámci „Programov pre mládež na roky 2014 – 2020" v roku 2018
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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.
3.2 ROZVOJ MODERNEJ PARTICIPATÍVNEJ A INKLUZÍVNEJ POLITIKY VO VZŤAHU K MLÁDEŽI,
ZALOŽENEJ NA POTREBÁCH MLADÝCH A NOVÝCH TRENDOCH V OBLASTI PRÁCE S MLÁDEŽOU A NA
SPOLUPRÁCI S AKTÉRMI MLÁDEŽNÍCKEJ POLITIKY
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.
Realizácia prieskumov potrieb mladých, ich hodnotového zamerania a aktuálnych trendov a tendencií
správania sa mladých
IUVENTA sa spolupodieľala na plnení tejto úlohy prostredníctvom mapovania a vyžívania výstupov projektu,
ktoré boli podporené v rámci výzvy PRIORITY/D/3/2017. Mládežnícke organizácie OZ V.I.A.C., IPčko,
YouthWatch a Dobrovoľnícke centrum realizovali projekty, ktoré boli zamerané na využívanie, vývoj,
adaptovanie a/alebo šírenie nových nástrojov a prístupov práce s mládežou (špecifický cieľ).
Rada mládeže Slovenska, YouthWatch a A-Centrum realizovali projekty ku špecifickému cieľu b) „zbierali a
analyzovali informácie o životných trendoch mladých ľudí a podporovali ich šírenie medzi zainteresovanými
stranami“.
Asociácia centier voľného času realizovala projekt v rámci cieľa c) špecificky zavádzali inovatívne prístupy práce
s mládežou (nad 15 rokov) v centrách voľného času ako príkladov dobrej praxe pre potreby možnej
transformácie centier voľného času na centrá mládeže a mapovanie potrebnej legislatívy“.
Odborní referenti OPPM participovali na ďalších podujatiach a konferenciách:
 konferencia YoDel organizovaná OZ V.I.A.C. (12.3.2018 v Poprade).
 konferencia Moderné centrum (20.-21.3.2018 v Bratislave), na ktorej prijímateľ dotácie: Asociácia
centier voľného času prezentovala výsledky projektu. Z výstupov tohto projektu IUVENTA pripravuje
návrh fungovania moderného centra mládeže v rámci nového legislatívneho zámeru.
V rámci plnenia úlohy boli realizované prieskumy na identifikovanie potrieb súčasnej generácie mladých ľudí,
ich záujmov, aktuálnych názorov a postojov mládeže. Prieskumy boli realizované v rámci workshopov
spôsobom riadenej diskusie.
V priebehu sledovaného obdobia OPPM taktiež realizoval medzi mládežníckymi organizáciami prieskum
“Participácia mladých” zameraný na zisťovanie realizovaných aktivít v téme školskej aj mimoškolskej
participácie v rokoch 2016 a 2017. Do prieskumu sa doposiaľ zapojilo 32 organizácií z Banskobystrického,
Trenčianskeho, Košického a Bratislavského kraja, ktoré boli oslovené regionálnymi koordinátormi osobne
alebo prostredníctvom emailovej komunikácie alebo boli účastníkmi pracovných stretnutí.
IUVENTA vyhodnotila prieskum zameraný na zisťovanie potrieb, aktivít, podujatí a projektov, ktoré boli
realizované v rokoch 2016 a 2017 v rámci mimoškolskej a školskej participácie (činnosť žiackych školských rád),
ktorý sa realizoval v priebehu 2.Q 2018. Cieľovou skupinou prieskumu boli obce, mládežnícke organizácie,
združenia a neformálne skupiny pôsobiace na Slovensku. Cieľom prieskumu bolo zistiť aktuálny stav práce s
mládežou v téme participácie, identifikovať fungujúce iniciatívy a na základe výsledkov podporiť organizácie,
združenia a skupiny, pre ktoré je táto téma novinkou, resp. v nej nemajú potrebné skúsenosti, ale majú záujem
sa ďalej rozvíjať.
Celkovo sa do prieskumu zapojilo 32 respondentov. On-line dotazník vyplnilo 28 a tabuľku 14 respondentov.
Odpovede z dotazníka boli spracované v rámci pracovnej skupiny v dokumente: Žiacka samospráva,
participácia a výchova mladých ľudí k aktívnemu občianstvu. Dokument obsahuje tieto témy:
 Participácia v práci s mládežou
 Členstvo a vzájomná spolupráca v krajoch
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Realizované projekty
Vzdelávanie pracovníkov s mládežou v oblasti participácie
Publikácie o participácii a aktívnom občianstve
Výzvy v práci s mládežou v oblasti participácie
Súčasnosť a budúcnosť žiackej samosprávy, participácie a výchovy mladých aktívnych občanov na
Slovensku
Na základe výsledkov a potrieb, ktoré respondenti v prieskume vyjadrili, budú následne naplánované ďalšie
kroky, napr. realizácia špecializovaných vzdelávaní, organizovanie okrúhlych stolov, workshopov, zdieľanie
know-how a príkladov dobrej praxe a pod.
Tendencie a hodnoty správania sa mladých ľudí boli predmetom diskusií viacerých aktivít, na ktorých
participovali zamestnanci IUVENTY:
 konferencia žiackych školských rád stredných škôl regiónu Horná Nitra (výmena skúseností ŽŠR),
 workshop Ako vychovať občana budúcnosti? organizovaný občianskym združením IPAO zameraný na nové
formy občianstva, občianskej angažovanosti a budúcnosť výchovy a občianskeho vzdelávania tzv.
generácie Alfa,
 stretnutie českých a slovenských multiplikátorov siete Eurodesk v Černej Hore (ČR), v rámci programu boli
účastníkom stretnutia prezentované výsledky prieskumu o trendoch v životnom štýle mladých ľudí v rámci
projektu Trendwatch (realizovanom OZ YouthWatch vďaka podpore cez dotačnú schému Programy pre
mládež).
V sledovanom období realizovala IUVENTA v spolupráci s Rozvojovou agentúrou BBSK, n.o. a CVČ Junior
prieskum potrieb mládeže a pracovníkov s mládežou v okrese Brezno (25 mladých ľudí a pracovníkov s mládežou
v rámci fokusových skupín definovalo potreby, silné a slabé stránky práce s mládežou v tomto okrese).
V nadväznosti na tento prieskum, ako aj na výstupy pracovnej skupiny „Participácia“ formulované na
konferencii „2MB - dva milióny budúcností - Správa o mládeži 2018“ IUVENTA, pripravila celoslovenské
stretnutie aktérov práce s mládežou v oblasti participácie, ktoré sa uskutočnilo v januári 2019.
Zabezpečovať fungovanie a priebežné dopĺňanie dataarchívu výskumov o mládeži, poskytovať relevantné
informácie z výskumov rôznym aktérom mládežníckej politiky
V sledovanom období OPPM oslovil relevantné inštitúcie, ktoré na základe mapovania realizovali výskumy
a/alebo prieskumy týkajúce sa oblasti práce s mládežou a mládežníckej politiky v ostatných 4 rokoch,
s požiadavkou o krátku anotáciu o nich a výstupy z nich. Následne tieto informácie boli zverejnené v dataarchíve v rámci webového sídla IUVENTY:
https://www.iuventa.sk/sk/Vyskum-mladeze/Vyskumy-katalog-dat.alej
https://www.iuventa.sk/sk/Vyskum-mladeze/Prieskumy-katalog-dat.alej
Zverejnené boli informácie o týchto výskumoch:
 názov: Dopady práce s mládežou, realizátor: Rada mládeže Slovenska, obdobie zberu dát: jún – november
2016,
 názov: Dobrovoľníctvo – cesta k rozvoju talentu a potenciálu mladých ľudí, realizátor: Bratislavské
dobrovoľnícke centrum o.z. v spolupráci s Centrom dobrovoľníctva v Banskej Bystrici, Nitrianskym
dobrovoľníckym centrom a Katedrou sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici; obdobie zberu dát: november- december 2015
 názov: Mladí ľudia v meste Banská Bystrica - Potreby detí a mládeže v meste Banská Bystrica; realizátor:
Centrum dobrovoľníctva o. z. v spolupráci s Katedrou sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity
Mateja Bela v Banskej Bystrici a Radou študentov mesta Banská Bystrica; obdobie zberu dát: október 2016
- marec 2017
 názov: Príčiny radikalizácie mládeže vo veku 14 až 17 rokov (Obdobie zberu dát: 2017 - 2018)
 názov: Mládež, radikalizmus a polovojenské skupiny (2018) STRATPOL - Strategic Policy Institute
Zverejnené boli informácie aj o týchto prieskumoch:
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Vzdelávacie poukazy pri napĺňaní strategických dokumentov pre mládež (2018), AKRAM.
Kvalita práce s deťmi a mládežou (2016), Rada mládeže Slovenska.
Efektivita vzdelávacích poukazov (2018), Rada mládeže Slovenska.
Trendy v trávení voľného času mladých ľudí vo veku 15 – 19 rokov (2018), Rada mládeže Slovenska
Školy, ktoré menia svet: Nové zistenia o postojoch a názoroch mladých ľudí na aktuálne spoločenské dianie
(2018), IPAO

Informácie z výskumov a prieskumov sú k dispozícii verejnosti (najmä žiadateľom o dotácie) na vyššie
uvedených portáloch.
Opätovne boli oslovené organizácie a subjekty, ktoré realizovali výskumy a prieskumy týkajúce sa mládeže a
mládežníckej politiky v ostatných rokoch s požiadavkou o krátku anotáciu o výskume/prieskume a o výstupy z
realizovaných výskumov/prieskumov. Zaslané údaje budú následne spracované a doplnené do data-archívu
výskumov o mládeži na vyššie uvedenom webovom portáli.
Podpora a koordinácia participácie mládeže pri stanovení národných priorít v rámci vnútroštátnej
implementácie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj (ďalej len „Agenda 2030“) v spolupráci s Úradom
podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, zvyšovať povedomie o cieľoch formulovaných
v Agende 2030, podporovať šírenie vzdelávacích materiálov vytvorených pre implementáciu Agendy 2030
a motivovať mladých ľudí a mládežnícke organizácie k participácii na dosahovaní týchto cieľov
Referát pre ľudskoprávnu výchovu a prevenciu extrémizmu v spolupráci s regionálnymi koordinátormi OPPM
realizoval v Bratislave 20.3.2018 participatívne stretnutie mladých „Agenda 2030 – Agenda mladých“, počet
účastníkov 14 mládežníkov z Nitrianskeho, Trenčianskeho, Bratislavského a Trnavského samosprávneho kraja.
Stretnutia sa zúčastnil Martin Kinčeš za Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu. Na stretnutí
bola predstavená Agenda 2030, jej význam, participatívny proces stanovenia vnútroštátnych priorít a možnosti
mladých ľudí vstúpiť do tohto procesu. Účastníci a účastníčky stretnutí spolupracovali na zadefinovaní
kľúčových problémov a ich príčin v rámci tém pre vnútroštátne priority implementácie Agendy 2030 a pripravili
návrhy ich riešení. Výstupy z participatívneho stretnutia prezentovali dvaja vybraní delegáti 27.3.2018 na
rokovaní Komory zainteresovaných aktérov Agendy 2030 v priestoroch Univerzitného technologického
inkubátora STU v Bratislave. Regionálna koordinátorka Prešovského samosprávneho kraja pripravovala
participatívny workshop k Agende 2030, ktorý sa uskutočnil v druhom štvrťroku 2018.
ZGR na základe odporúčania KAMI zastupovala rezort MŠVVaŠ SR (13.3.-14.3.2018) v OECD v Paríži, kde sa
zúčastnila Rady OECD k Agende 2030, absolvovala bilaterálne stretnutie s delegáciou z Dánska ohľadom
implementácie Agendy 2030 do práce s mládežou. V rámci tejto oblasti diskutovala s pani veľvyslankyňou
OECD SR Ingrid Brockovou, s Andrew Bellom (OECD divízia Skills beyond schools), vedúcim tímu, ktorý je
zodpovedný za national skills strategies a future of skills. Získané poznatky následne preniesla do
pripravovaného národného projektu s názvom Zvyšovanie úrovne globálnych kompetencií žiakov
prostredníctvom prepájania formálneho a neformálneho vzdelávania. V rámci webinára k Agende 2030,
(20.3.2018), aktívne participovala k problematike zručností.
Dňa 24.4.2018 sa ZGR stretla s Martinom Nesirky, riaditeľom kancelárie OSN - United Nations Office at Viena
(UNOV) a tiež konzultantkou United Nations Informations service na Slovensku k problematike trvalo
udržateľného rozvoja a Agendy 2030. ZGR prezentovala pripravovaný NP a činnosť IUVENTY a poskytla
informácie o medzinárodnom školení v Nórsku, ktoré bolo zamerané na rozvoj demokratických kompetencií
potrebných na boj proti násilnej radikalizácii a kvalitatívnom výskume, ktorý realizovala IUVENTA v súčinnosti
s OSF. M. Nesirky a ZGR sa dohodli na ďalšej spolupráci. M. Nesirky pozval 2 zástupcov IUVENTY do Viedne na
vzdelávacie aktivity pre pracovníkov s mládežou a mládež k Agende 2030 v UNOV.
V termíne 26.3.2018 ZGR zaslala na MŠVVaŠ SR sekciu štrukturálnych fondov EÚ vypracovaný zámer
národného projektu (IUVENTA v spolupráci s ŠPÚ a NÚCEM) vrátane predbežného rozpočtu. Predkladaný
národný projekt pod názvom Zvyšovanie úrovne globálnych kompetencií žiakov prostredníctvom prepájania
formálneho a neformálneho vzdelávania je tematicky zameraný na Agendu 2030.
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ZGR sa v termíne 28.3.2018 aktívne zúčastnila okrúhleho stola expertov ku kritickému mysleniu a informačnej
gramotnosti, ktorý zorganizoval STRATPOL - Inštitút strategických politík
Referát pre ľudskoprávnu výchovu a prevenciu extrémizmu zabezpečoval plnenie úlohy nasledovne:
 Odborná príprava a facilitovanie participatívneho stretnutia „Agenda 2030 – Agenda mladých“ v Prešove,
ktoré bolo zorganizované v spolupráci s regionálnou koordinátorkou Prešovského kraja. (6.4.2018)
 Vyslanie troch mládežníckych delegátov z Trenčianskeho samosprávneho kraja v spolupráci s regionálnou
koordinátorkou na Tematické stretnutie Eliminácia chudoby a sociálna inklúzia v Bratislave, ktoré bolo
realizované v rámci 2. kola participatívneho procesu UPVVaII. (12.4.2018)
 Sprevádzanie mládežníckych delegátov na zasadnutí Komory zainteresovaných aktérov (24.4.2018)
v Bratislave
 Na základe úzkej spolupráce s ÚPPV II pri zapájaní mladých ľudí do participatívneho procesu sa IUVENTA
stala stálym členom Komory zainteresovaných aktérov (KZA). Zástupca IUVENTY sa ako stály člen KZA
zúčastnil zasadnutia Pracovnej skupiny pre Agendu 2030 a NIP (3.5.2018) a spolupracoval na príprave
Správy o plnení Agendy 2030, ktorú UPPV II predkladala na pôde OSN.
IUVENTA bola zastúpená na spoločnom zasadnutí Pracovnej skupiny pre Agendu 2030 a Pracovnej skupiny pre
tvorbu Národného investičného plánu SR (10.9.2018). IUVENTA požiadala aj o zaradenie do pracovných tímov
pre vypracovanie Stratégie rozvoja SR. Podpora participácie mládeže na Agende 2030 realizovaná počas
informačných dní v BB kraji v 3.Q, počas pracovných stretnutí v rámci projektu Erasmus+ Záruky pre mladých
vo zvolenskom regióne, počas úvodného seminára Školy bez nenávisti, tiež na sociálnej sieti Facebook v
skupine Bol raz jeden KomPrax a Podpora práce s mládežou v BB kraji.
V rámci plnenia tejto úlohy IUVENTA ďalej realizovala uvedené aktivity:
• dohodla spoluprácu s United Nations Information Office vo Viedni na príprave workshopu zameraného na
participáciu mladých na Agende 2030 a činnosti OSN (workshop bol určený pre mládežnícke tímy z regiónov);
• nadviazala spoluprácu s tímom PROJECT EVERYONE na preklade vzdelávacích materiálov sprístupnených na
webovom sídle Worlds Largest Lesson (vzdelávacie materiály a online kampane k Agende 2030); preklady
budú realizované po dohode s ministerstvom v nasledujúcom kalendárnom roku v zmysle Kontraktu na rok
2019;
• rokovala s Odborom koordinácie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj na Úrade podpredsedu vlády SR pre
investície a informatizáciu ohľadom ďalšej spolupráce v rámci tvorby a napĺňania stratégie Agendy 2030 a
dotačným schémam; v rámci expertnej skupiny už začala participovať na príprave podkladov k dokumentu
Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030 v témach týkajúce sa mládeže;
• rokovala s Odborom medzinárodných vzťahov, Sekcia environmentálnej politiky, EÚ a medzinárodných
vzťahov na Ministerstve životného prostredia SR ohľadom spolupráce pri napĺňaní Stratégie Environmentálnej
politiky do roku 2030 (Environmentálna výchova);
• preložila dokument: Stratégia Organizácie Spojených národov pre mládež do r. 2030 (Youth2030: The United
Nations Strategy on Youth), zverejnenú v OSN 24.9.2018, za účelom sprístupnenia dokumentu verejnosti a
pracovníkom s mládežou na SK.

Podpora participácie mladých ľudí na ochrane a udržateľnom rozvoji prírodných a kultúrnych pamiatok
UNESCO na území SR
V sledovanom období bolo zrealizované stretnutie s LZ VLK pre objasnenie situácie a potrieb v regióne UNESCO
pamiatky prírodného dedičstva Bukových pralesov NP Poloniny. Na stretnutí bolo odporučené zrealizovať
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v regióne vzdelávaciu aktivitu pre mladých ľudí zameranú na možnosti rozvoja regiónu spôsobom, ktorý by
neohrozoval ochranu Bukových pralesov, pretože miestni obyvatelia vnímajú ochranu Bukových pralesov
negatívne predovšetkým z dôvodu obmedzenia ich živobytia. Mladí majú potenciál hľadať a nájsť iné spôsoby
podnikania a rozvoju regiónu, ako je práca v oblasti lesného hospodárstva. Rovnako aj záujem verejnej
inštitúcie o mládež v súvislosti s UNESCO by mal potenciál vytvoriť pozitívne vnímanie ochrany Bukových
pralesov.
V termíne 14.3.2018 sa ZGR stretla s pani veľvyslankyňou UNESCO Klárou Novotnou v Paríži v sídle UNESCO,
kde sa tiež zúčastnila spoločensko-kultúrnej udalosti “Zlatý vek Československej kultúry v 60 rokoch“. Na
základe požiadavky MŠVVaŠ SR ZGR spracovala pre odbor bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce (Sekcia
medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí) podklady pre nastavenie spolupráce so sektorom
vzdelávania UNESCO.
Referát pre ľudskoprávnu výchovu a prevenciu extrémizmu plánovala plnenie úlohy v súvislosti s ochranou
Karpatských bukových pralesov a zvýšením povedomia o význame UNESCO v Prešovskom kraji v treťom
a štvrtom kvartáli.
IUVENTA pripravila zážitkový workshop zameraný na kultúrne, duchovné a prírodné dedičstvo UNESCO na
Slovensku, ktorý ponúkla žiakom vybraných základných škôl v priebehu novembra. V rámci porady riaditeľov
stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a KSK boli riaditelia informovaní prítomnými zamestnancami
IUVENTY o príležitosti pre študentov zapojiť sa do súťaže svojimi projektmi, ktoré budú zamerané na rozvoj a
zachovanie národnej prírodnej pamiatky UNESCO.
IUVENTA pripravila metodiku zážitkového workshopu zameraného na kultúrne, duchovné a prírodné dedičstvo
UNESCO na Slovensku pre žiakov základných škôl. Workshopy sa budú realizovať v ďalšom roku.
Koncom roka IUVENTA propagovala vyhlásenú súťaž Najväčšia svetová lekcia v súvislosti s celosvetovou
iniciatívou UNESCO a UNICEF určenú pre študentov stredných, vysokých škôl a mladých dospelých do 30
rokov. Hlavným cieľom súťaže je zvyšovať povedomie detí a mládeže o cieľoch udržateľného rozvoja a podporiť
ich kompetencie v témach globálneho vzdelávania a participácie. Regionálni koordinátori súťaž propagovali,
informovali o nej riaditeľov SŠ a poskytovali konzultácie záujemcom.
Podieľať sa na činnosti Národnej pracovnej skupiny pre štruktúrovaný dialóg v SR v spolupráci s Radou
mládeže SK ako koordinátorom štruktúrovaného dialógu v SR
V prvom štvrťroku 2018 Rada mládeže Slovenska a s ňou spolupracujúce mládežnícke organizácie realizovali
online aj off-line konzultácie k VI. cyklu Štruktúrovaného dialógu (v rámci projektu PRIORITY-2017/1). IUVENTA,
ako organizácia administrujúca podporené projekty, uskutočnila monitoringy štruktúrovaného dialógu v
niekoľkých organizáciách (OZ Vidiecky parlament, ICM Prievidza, Mladí info, Klub Pathfinder, Rada mládeže
košického kraja), ktoré realizovali konzultácie s mladými ľuďmi k otázkam VI. cyklu Štruktúrovaného dialógu.
Následne sa situácia hlbšie analyzovala a výsledky VI. cyklu boli vyhodnocované. V rámci diskusie boli
navrhnuté odporúčania a opatrenia na zmeny v VII. cykle. Zároveň členovia pracovnej NPS pre ŠD v SR boli
informovaní o záveroch európskej konferencie k štruktúrovanému dialógu:
(http://www.youthconf.at/youthgoals/). Priestor pre zhodnotenie výstupov zo VI. cyklu ŠD, možnostiach a
plánoch do budúcnosti bol vytvorený aj na konferencii organizovanej IUVENTOU pod názvom “2MB – dva
milióny budúcností - Správa o mládeži 2018” v rámci samostatnej pracovnej skupiny.
Počas ďalších stretnutí NPS v roku 2018 sa diskutovalo o súčasnom dianí v rámci Štruktúrovaného dialógu, o
spôsobe implementácie navrhovaných opatrení z výsledkov VI. cyklu. Tiež sa diskutovalo o spôsobe nominácie
delegátov na EU Youth Conference a o úlohách jednotlivých partnerov v rámci NPS v roku 2018-2019. IUVENTA
sa podieľala na príprave podkladov o ŠD pre Odbor mládeže pre účely DG meetingu a EU Youth Conference. V
závere roka 2018 sa prezentovalo 11 cieľov mládeže tzv. Youth goals ako aj z nich odvodené národné
mládežnícke ciele, výsledky národnej úrovne Štruktúrovaného dialógu a výsledky online konzultácií k
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Štruktúrovanému dialógu. Diskutovalo sa o poskytnutí priestorov iniciatívam z neformálneho prostredia, o
aktualizácii metodík, propagácii ŠD ako procesu.
Vytváranie podmienok pre medzisektorovú spoluprácu v rámci implementácie Stratégie Slovenskej
republiky pre mládež na roky 2014 – 2020
V rámci plnenia tejto úlohy regionálni koordinátori a zamestnanci IUVENTY nadväzovali partnerstvá s
organizáciami, verejnou správou, aktérmi pôsobiacich v oblasti práce s mládežou nielen na lokálnych a
regionálnych úrovniach, ale aj na národnej úrovni.
Pracovníci taktiež komunikovali s aktérmi k vyhláseným výzvam (16 výziev), poskytovali odbornú pomoc pri
prihlásení, implementácii a vyhodnocovaní.
Priestor pre medzisektorovú spoluprácu bol vytvorený v rámci konferencie “2MB – dva milióny budúcností Správa o mládeži 2018” prebiehajúcej v dňoch 21.-22.6.2018 v Bratislave. Na jej príprave a realizácii
participovalo viac ako 150 odborníkov z rôznych oblastí práce s mládežou, zástupcov samospráv, štátnej a
verejnej správy, škôl, zamestnávateľov, mládežníckych organizácií aj samotných mladých ľudí. Medzisektorová
spolupráca bude prebiehať s uvedenými subjektmi a aktérmi aj po konferencii v rámci pracovných skupín,
ktoré budú s výstupmi konferencie ďalej pracovať a na ich základe navrhovať koncepčné dokumenty.
IUVENTA ako verejná inštitúcia je zapojená do projektu Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže na
rozhodovacích procesoch školy a tvorbe verejných politík, v rámci ktorého spolupracuje v pozícii “neformálny
partner” s realizátormi tohto projektu AKRAM, IPAO a NOS-OSF na základe memoranda o spolupráci.
Pracovníci IUVENTY realizovali úlohu na viacerých úrovniach:
Na úrovni štátnej správy:
 pracovné stretnutie so zástupcom Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
ohľadom možnej spolupráce
 pracovné stretnutie so zástupkyňou veľvyslanca Spojeného kráľovstva na Slovensku ohľadom práce s
mládežou na Slovensku a možnej spolupráce;
 pracovné stretnutie so zástupcami Migračného úradu ohľadom spolupráce k nastaveniu
neformálneho vzdelávania pre mladých migrantov
Na úrovni VÚC pracovníci IUVENTY riešili:
 prezentácie IUVENTY, možnosti spolupráce naprieč sektorom, možností grantov, podpora pri
administrácií žiadostí o dotácie
 prezentácie vzdelávacích aktivít
 prezentácie ERASMUS+, mobility mládeže, EGL
 prípravy Koncepcie výchovy a vzdelávania mladých k dobrovoľníctvu na ZŠ a SŠ.
 stretnutia s vedúcimi odborov školstva na VÚC, plánovanie spolupráce a pravidelnej výmeny informácií
 participácia na podujatiach, prezentácia možností
 organizovanie okrúhlych stolov k problematike práce s mládežou, sieťovaniu v kraji
 sieťovanie Krajských rád mládeže
 predstavovali mladým koncept a ponuku neformálneho vzdelávania, možnosti participácie,
dobrovoľníckej služby, vycestovania do zahraničia cez dostupné mládežnícke programy (Erasmus+,
EDS)
 v BBSK bola priebežne administrovaná skupina “Bol raz jeden KomPrax”, ktorá stúpla na 870 členov FB
page
Na úrovni miest/obcí pracovníci IUVENTY riešili:
 prezentácie aktivít IUVENTY a možnosti spolupráce
 dotazníkový prieskum ŽŠR
 zakladanie a rozvoj ŽŠR
 prezentácia IUVENTY na stretnutiach riaditeľov ZŠ
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Na úrovni občianskych združení a tretieho sektora:
 spolupráca v oblasti vzdelávania, prípravy diskusných podujatí
 informovanie o vzdelávacích podujatiach IUVENTY
 mapovanie potrieb mladých ľudí
 prezentácia dotačných a grantových programov
 informovali o vyhlásených výzvach, poskytovali odbornú podporu
 pracovné stretnutie s OSF ohľadom nadväzujúcich aktivít na výskum príčin radikalizácie mládeže vo
veku 14-17 rokov;
 spolupráca so Slovak business agency pri realizácii informačného seminára, na ktorom boli
prezentované možnosti pre mladých podnikateľov v rámci programov EÚ Erasmus+ a EZS
Na úrovni stredných a vysokých škôl:




v rámci workshopu „Ako poznáš Európu?“ boli prezentované možnosti zapojenia sa do programu E+
a do vzdelávacích aktivít IUVENTY
nadväzovanie spolupráce s koordinátormi žiackych školských rád na vzdelávaní Šampióni školskej
participácie
participácia na zabezpečení inšpiratívneho podujatia The Light Trip pre žiakov základných a stredných
škôl zameraného na protidrogovú problematiku

Zabezpečenie aktivít zameraných na podporu samosprávnych orgánov pri výkone ich kompetencií v oblasti
starostlivosti o deti a mládež na miestnej a regionálnej úrovni vrátane podpory a rozvoja práce s mládežou
Z pohľadu napĺňania tejto úlohy je veľmi dôležitá realizácia medzinárodného projektu Europe goes local, ktorý
v 1.Q 2018 prechádzal z prípravnej fázy do realizačnej fázy. 16. 1. 2018 sa konalo pracovné stretnutie Národnej
pracovnej skupiny Europe goes local, kde sme vybraných školiteľov oboznámili s obsahom pilotného
vzdelávania lokálnych tímov. V termíne 25.-27.1.2018 v Belej pri Žiline prebiehala 1. fáza vzdelávania lokálnych
tímov projektu. Na vzdelávaní sa zúčastnilo 49 účastníkov, ktorých školili 4 školitelia z poolu školiteľov
Erasmus+.
10.2.2018 sa konalo pracovné stretnutie členiek pracovnej skupiny zamerané na priebežné hodnotenie 1. fázy
pilotného vzdelávania a návrh postupu prípravy Čítanky pre samosprávy, ktorú následne prevzal do
koordinácie Odbor podpory práce s mládežou. V rámci projektu Europe goes local sa uskutočnili ešte 2
neformálne vzdelávania. Celkovo 10 lokálnych tímov zo Slovenska sa naučilo zmapovať potreby mládeže na
lokálnej úrovni a koncepčne postupovať pri nastavovaní lokálnej mládežníckej politiky. Na neformálnej
konferencii v Senci si vzájomne prezentovali svoje postupy a úspechy a počas workshopov a panelovej diskusie
sa dozvedeli o ďalších nástrojoch, ako efektívne riešiť prácu s mládežou zapájaním lokálnych samospráv.
Druhá polovica roka 2018 sa niesla v znamení vytvárania mentoringového programu pre lokálne tímy, aby v
roku 2019 mohli efektívne naplniť tie opatrenia, ktoré si naplánovali vo svojich samosprávach.
Významný vplyv na prácu s mládežou má účasť IUVENTY na podujatiach, ktoré organizujú rôzni aktéri v oblasti
práce s mládežou.
Dňa 23.1.2018 sa zamestnanci IUVENTY aktívne zúčastnili konferencie „Komunitné plánovanie – povinnosť či
príležitosť pre samosprávu?“, ktorú v Bratislave organizovala SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien.
Nakoľko sa na konferencii stretli aktivisti z Banskobystrického kraja, došlo k dohode, že sa budú realizovať
informačno-motivačné podujatia na témy občianskej participácie postupne vo všetkých okresoch
Banskobystrického kraja.

Začiatkom februára sa uskutočnilo stretnutie pracovnej skupiny v rámci pilotného projektu Záruky pre mladých
vo Zvolenskom regióne. Počas stretnutia sa hľadali ďalšie rozvojové a podporné možnosti na vytváranie
prioritne pracovných informačných možností pre mladých ľudí vo zvolenskom regióne. Prítomní dostali
informácie o Programoch pre mládež a vzdelávacích ponukách zo strany IUVENTY. Došlo k sieťovaniu s
pracovníčkami z firmy Continental Zvolen a na následnom pracovnom stretnutí boli prerokované možnosti
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ohľadne hľadania styčných bodov na napĺňanie Stratégie SR pre mládež na roky 2014-2020 v spolupráci s
firemným sektorom.
Regionálna koordinátorka v Trenčianskom kraji sa zúčastnila 21.2.2018 v Trenčíne podujatia venovanému
vyhodnoteniu plnenia Akčného plánu za rok 2017 a doterajších aktivít v súvislosti s cieľmi Koncepcie rozvoja
práce s mládežou Trenčianskeho samosprávneho kraja a návrhu Akčného plánu na rok 2018.
12.3.2018 sa regionálny koordinátor v Košickom samosprávnom kraji zúčastnil na pracovnom stretnutí s
vedúcou oddelenia školstva mesta Košice za účelom prezentácie aktuálnych, ako aj plánovaných aktivít
IUVENTY v regióne a nadviazania spolupráce v oblasti mládežníckej politiky a realizácie aktivít.
Vo vzťahu ku podpore samosprávnych orgánov pri výkone ich kompetencií v oblasti starostlivosti o deti a
mládež na miestnej a regionálnej úrovni vrátane podpory a rozvoja práce s mládežou, je z pohľadu IUVENTY
veľmi dôležitý rozvoj vzdelávania mladých ľudí ku participácii. Pričom participáciu chápeme ako aktívne
zapájanie sa do života v rôznych oblastiach. Participácia môže mať rôzne úrovne - od informovania, konzultácií
až po skutočné spolurozhodovania. Z hľadiska štátnej politiky je najdôležitejšie zapájanie mladých ľudí do života
obcí a miest prostredníctvom mládežníckych parlamentov, mládežníckych delegátov, delegovaním mladých
ľudí do rôznych komisií a pod. Do popredia sa dostávajú žiacke školské rady, ktoré fungujú pri základných a
stredných školách a ktoré majú veľký potenciál poskytnúť mladým ľuďom tzv. školu demokracie, priestor na
získanie kompetencií aj odskúšanie v praxi. IUVENTA v roku 2018 realizovala mapovanie aktuálnej situácie v
tejto oblasti najmä z hľadiska úlohy mládežníckych organizácií a definovania možností podpory aktérov zo strany
IUVENTY. V 1.Q 2018 prebiehala prípravná fáza prieskumu. 12.2.2018 sa na Fakulte prírodných vied Univerzity
Konštantína Filozofa v Nitre uskutočnilo pracovné stretnutie ku podrobnejšiemu plánovaniu aktivít prieskumu
žiackych školských rád (ŽŠR). Následne 20.2.2018 sa uskutočnilo ku prieskumu ŽŠR ďalšie stretnutie so
zamestnancami CVTI z oddelenia prevencie a výskumov v oblasti mládeže, odboru metodiky a tvorby
informácií školstva CVTI. Preberanými témami boli úlohy CVTI delegované OM MŠVVaŠ (Uznávanie
neformálneho vzdelávania na Slovensku - signatári Deklarácie o uznávaní prínosu neformálneho vzdelávania,
východiská a mapovanie situácie; Prieskum fungovania žiackych školských rád na základných školách a
stredných školách z pohľadu žiakov). Záverom roku 2018 regionálna koordinátorka za Žilinský kraj spracovala
získané podklady z celého Slovenska a v 1.Q 2019 ich bude prezentovať na relevantných podujatiach k
participácii mládeže a na webstránke IUVENTY.
Zamestnanci Odboru podpory práce s mládežou sa zúčastnili pracovného stretnutia dňa 16.5.2018 v Žiline za
účasti zástupcov 6-tich VÚC. Stretnutie organizoval Odbor mládeže MŠVVaŠ SR v spolupráci IUVENTOU.
Účelom stretnutia bolo vytvorenie spolupráce v rámci podpory práce s mládežou na regionálnej úrovni,
vrátane participatívnej prípravy novely legislatívneho materiálu v oblasti mládeže.
Regionálni koordinátori v rámci spolupráce s regionálnou samosprávou realizovali nasledujúce aktivity:
•pracovné stretnutie so zástupcami Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o. za
účelom sieťovania aktérov práce s mládežou v BB kraji (1.8.2018), v priebehu septembra prebiehala diskusia
o financovaní malých projektov pre účastníkov z Banskobystrického kraja v rámci akreditovaného vzdelávania
Projekt je zmena! pre rok 2019; detailné podmienky boli doriešené v 4.Q 2018, kedy boli odsúhlasené finančné
prostriedky pre 100 malých projektov v roku 2019, táto a ďalšie možnosti spolupráce boli odprezentované na
výročnom stretnutí riaditeľov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho
kraja. Spoluprácu v roku 2018 uzatvorilo decembrové spoločné mapovanie potrieb mládeže a pracovníkov s
mládežou v okrese Brezno, pričom v mapovaní v ďalších okresoch bude IUVENTA a Banskobystrický
samosprávny kraj pokračovať v roku 2019 za účelom získania podkladov do prípravy Stratégie pre mládež na
roky 2021-2027.
• augustové pracovné stretnutie na zdieľanie skúseností a sieťovanie s Rozvojovou agentúrou
Banskobystrického samosprávneho kraja a Trenčianskym samosprávnym krajom o vzájomnej spolupráci pri
podpore práce s mládežou prinieslo ďalší posun v rozvoji pracovníkov s mládežou v oblasti športu - čím sa
nadviazalo na tému z Konferencie k Správe o mládeži 2018 a bol vypracovaný profil daného pracovníka
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• v Prešovskom samosprávnom kraji sa spolupráca začala prostredníctvom pracovného stretnutia s vedúcou
oddelenia metodických činností Odboru školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu v Prešovskom
samosprávnom kraji k plánovanej porade riaditeľov stredných škôl
• Odbor školstva v Košickom samosprávnom kraji bol informovaný o aktivitách IUVENTY a otvorili sa rokovania
o ďalšej spolupráci.
IUVENTA pripravila v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska publikáciu „Sme na ťahu“, ktorá bola
zverejnená na webovej stránke: https://www.iuventa.sk/sk/NOVINKY/publikacia-sme-na-tahu.alej?ind=2 a
bola propagovaná medzi aktérmi práce s mládežou na všetkých úrovniach s cieľom posilniť účasť mladých ľudí
na komunálnych voľbách
V decembri 2018 bolo finalizované aktualizované vydanie Čítanky pre samosprávy (1. vydanie je z roku 2005).
Materiál poskytuje hlavne samosprávam jasný prehľad o tom, čo je práca s mládežou, v akom legislatívnom a
strategickom rámci je ukotvená, kto sú aktéri mládežníckej politiky a čo sú prínosy práce s mládežou.
Distribúcia online verzie je plánovaná v 2.Q 2019, aktualizácia (3. vydanie) a metodika na jej aplikáciu v praxi
je plánovaná po novelizácii Zákona o podpore práce s mládežou.
Regionálni koordinátori realizovali ďalšie aktivity za účelom sieťovania, nadviazania spolupráce medzi
samosprávou, mladými a mládežníckymi organizáciami pri vytváraní príležitostí pre kvalitnejší život mladých a
pre podporu a rozvoj práce s mládežou:
 pracovné stretnutia so zamestnancami samospráv a starostami (napr. obce Kostoľany nad Hornádom,
Zvolen, Lučenec), účasť a príhovor na Konferencii pre žiacke školské rady v Prešovskom samosprávnom
kraji, na ktorej bolo podpísané Memorandum o spolupráci medzi Prešovským samosprávnym krajom a
Radou mládeže Prešovského kraja;
 pripomienkovanie dotazníka na prieskum Samosprávy a mládež 2018;
 participácia na konferenciách O mladých, s mladými, pre mladých v mestách Košice, Trebišov, Rožňava,
Sobrance.

Organizačná a logistická podpora pri stretnutiach medzirezortnej pracovnej skupiny a pri stretnutiach
kľúčových partnerov podľa tematických oblastí Stratégie

Členovia medzirezortnej pracovnej skupiny boli pozvaní na konferenciu organizovanú IUVENTOU 2MB – dva
milióny budúcností – Správa o mládeži 2018.
V priebehu septembra sa v IUVENTE uskutočnili 2 stretnutia pracovnej skupiny k príprave Akčného plánu na
roky 2019-2020 k implementácii Koncepcie rozvoja práce s mládežou na roky 2016 – 2020 a k Stratégii SR pre
mládež na roky 2014 - 2020. Pracovná skupina zastúpená zamestnancami OPPM a Odboru mládeže sa zhodli
na definovaní cieľov a úloh, ktoré nadväzujú na Akčný plán 2017 – 2018 a na závery a odporúčania júnovej
konferencie k Správe o mládeži 2018.
Nový akčný plán bude riešiť okrem opatrení k 5 témam Koncepcie rozvoja PSM (potreby mladých, kvalita PSM,
aktéri PS, financovanie PSM, zviditeľňovanie a uznávanie PSM) aj opatrenia vybraných 4 oblastí Stratégie SR
pre mládež, a to: Participácia mládeže, Tvorivosť a podnikavosť, Zdravie a zdravý životný štýl a Inklúzia. Návrh
nového Akčného plánu bude predložený Medzirezortnej pracovnej skupine, ktorá bude zasadať v 4.Q.
Uskutočnilo sa tiež stretnutie pracovnej skupiny k oblasti “Zdravie a zdravý životný štýl” s cieľom definovať
oblasti a návrhy využiteľné pre aktuálnu tvorbu akčného plánu a stretnutie pracovnej skupiny k téme
“Tvorivosť, podnikavosť a zamestnanosť”.
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V 4.Q sa uskutočnilo stretnutie Medzirezortnej pracovnej skupiny k pripomienkovaniu návrhu nového Akčného
plánu na roky 2019 - 2020 na implementáciu Koncepcie rozvoja práce s mládežou v SR.
Spolupráca na vypracovaní návrhu legislatívnej zmeny v oblasti mládeže a kompetencií aktérov
mládežníckej politiky
IUVENTA vypracovala vlastný návrh legislatívnej zmeny v oblasti mládeže a predložila ho Odboru mládeže.
Taktiež aktéri mládežníckej politiky predstavili svoje pripomienky k návrhu. RMS predstavila svoju koncepciu
návrhu legislatívnej zmeny. ACVČ zaslala k návrhu pripomienky. Platforma PDCO predložila svoje pripomienky
k novele zákona. Následne sa uskutočnili v štyroch mestách diskusné stretnutia k ideovému zámeru novej
zákonnej úpravy podpory aktivít mladých ľudí, s názvom „Z hlavy na nohy“ (25.6. 2018, Banská Bystrica, 26.6.
2018 Prešov, 27.6. 2018 Trnava, 28.6. 2018 Bratislava). Diskusie boli organizované Radou mládeže Slovenska
v rámci národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík.
Na nábore účastníkov participovali aj regionálni zamestnanci IUVENTY, ktorí sa diskusných stretnutí aktívne
zúčastnili. Okrem toho IUVENTA propagovala v rámci svojich komunikačných sietí výzvu Odboru mládeže
MŠVVaŠ SR k verejnej konzultácii o identifikácii požiadaviek zainteresovaných strán pre legislatívny zámer
novely
zákona
282/2008
Z.
z.
o
podpore
práce
s mládežou,
dostupné
na:
http://www.minedu.sk/data/files/8033_verejna_konzultacia.pdf). Regionálni koordinátori v tejto veci aktívne
oslovovali aktérov mládežníckej politiky na regionálnej aj lokálnej úrovni.
IUVENTA propagovala v rámci svojich komunikačných sietí výzvu Odboru mládeže MŠVVaŠ SR k verejnej
konzultácii o identifikácii požiadaviek zainteresovaných strán pre legislatívny zámer novely zákona 282/2008
Z. z. o podpore práce s mládežou, dostupné na:
http://www.minedu.sk/data/files/8033_verejna_konzultacia.pdf
Regionálni koordinátori v tejto veci aktívne oslovovali aktérov mládežníckej politiky na regionálnej aj lokálnej
úrovni. Okrem osobných stretnutí, ktoré sa konali ešte v 2.Q a v 3.Q boli zorganizované pracovné stretnutia k
pripomienkovaniu zámeru novely zákona 282/2008 členmi medzirezortnej pracovnej skupiny na úrovni TSK
(12.7.2018). Výstupy zo stretnutia boli odoslané Odboru mládeže. IUVENTA následne participovala na
vyhodnotení spracovaných pripomienok zo strany verejnosti (9.8.2018).
V 4.Q sa uskutočnili 3 stretnutia k vecnému zámeru nového zákona o podpore práce s mládežou v priestoroch
IUVENTY a MŠVVaŠ SR. Na stretnutiach sa zúčastnili zástupcovia ministerstva, členovia medzirezortnej
pracovnej skupiny a zástupcovia strešných organizácií. Uvedené subjekty zaslali alebo prezentovali svoje
pripomienky priamo na stretnutiach.
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. Úloha prispeje k posilneniu transferu poznatkov z oblasti mládežníckej politiky
do oblasti práce s mládežou, k zvýšeniu kvality práce s mládežou, k zavedeniu nových prístupov v práci
s mládežou a k posilneniu inklúzie v práci s mládežou.
Informačné, odborné a vzdelávacie podujatia v špecializovaných oblastiach práce s mládežou zamerané na
rozvoj kompetencií mladých vedúcich, mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou a na zvyšovanie
ich kvality práce
V roku 2018 zrealizovala IUVENTA celkovo 50 vzdelávaní, z toho bolo 26 akreditovaných vzdelávacích
programov (ďalej AVP). Do vzdelávacích programov vstúpilo celkovo 801 účastníkov, z toho 398 bolo účastníkov
AVP a 403 neakreditovaných. AVP úspešne ukončilo 309 účastníkov a tým získali certifikát o odbornej
spôsobilosti s celoštátnou platnosťou, čo predstavuje 78 % úspešnosť. Vzdelávacie podujatia boli určené pre
pracovníkov s mládežou, mládežníckym vedúcim, mladým vedúcim, členom mládežníckych organizácií,
absolventom vzdelávaní realizovaných v rámci národných projektov KomPrax a PRAKTIK, žiadateľom a
prijímateľom dotácií v rámci programov EÚ Erasmus+ a Programov pre mládež.
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Propagácia neformálnych vzdelávaní sa uskutočňovala priebežne na sociálnej sieti Facebook, elektronickou
komunikáciou a počas informačných seminárov a workshopov.
Najviac školení bolo zrealizovaných v BB – kraji (20).
Graf č. 1: počet školení po krajoch

Najviac účastníkov do vzdelávacích programov vstúpilo v ZA – kraji (152). Najviac skupín bolo otvorených v
rámci vzdelávacieho programu Projekt je zmena (9).

Graf č. 2: prehlaď zrealizovaných vzdelávacích programov (počty otvorených skupín).
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Graf č. 3: frekvencia vzdelávacích programov podľa tém

Šírenie výstupov o nových osvedčených trendoch v práci s mládežou smerom ku kľúčovým aktérom
v oblasti práce s mládežou, zamestnávateľom a poskytovateľom formálneho vzdelávania
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K šíreniu výstupov o nových osvedčených trendoch v práci s mládežou prispeli:
 neformálne víkendové vzdelávania IUVENTY zamerané na zvyšovanie kompetencií mládežníckych
vedúcich a pracovníkov s mládežou v špecializovaných činnostiach v oblasti práce s mládežou;
 informačno-propagačné podujatia, v rámci ktorých boli šírené nové trendy v práci s mládežou
zaznamenané v Správe o mládeži 2018, ale aj výstupy z výskumov/prieskumov (viď výstupy z projektov
podporených v rámci výzvy č. PRIORITY/D/3/2017: ACVČ – Moderné centrá mládeže, YouthWatch –
porovnanie nových trendov v správaní sa mládeže na EÚ a na SK).
 propagácia publikácií o nových trendoch a prístupoch v PSM na webovej stránke IUVENTY a na Facebooku,
dostupné na: https://www.iuventa.sk/sk/Projekty/nove-trendy.alej
 ale aj účasť na Týždni celoživotného učenia.
Regionálni koordinátori šírili výstupy o nových osvedčených trendoch v práci s mládežou smerom ku kľúčovým
aktérom v oblasti práce s mládežou, zamestnávateľom a poskytovateľom formálneho vzdelávania v rámci
rozsiahlej siete kontaktov vybudovaných čiastočne ešte počas realizácie národných projektov. V priebehu
celého roka sa realizovali pracovné stretnutia a workshopy so zamestnávateľmi zamerané na vytvorenie
partnerstva, spoluprácu pri propagácii aktivít IUVENTY a na podporu Deklarácie o uznávaní prínosu
neformálneho vzdelávania.
IUVENTA aktívne participovala na viacerých nižšie uvedených podujatiach:
 propagácii konferencie o nových prístupoch k mladej generácii, YoDel. Konferencia (12. 3. 2018. Poprad)
bola vyvrcholením realizácie projektu Level up! podporeného v rámci výzvy PRIORITY/D/3/2017.
 diskusnom podujatí Svet mladých - zmeny a trendy (11.5. 2018, Bratislava). Hlavným cieľom podujatia bolo
prezentovať verejnosti výskum nových trendov v správaní sa mládeže, ktorý realizovalo občianske
združenie YouthWatch. Projekt bol podporený v rámci výzvy č. PRIORITY/D/3/2017.
 výstave Mladý Tvorca a Job Expo (26.-27.4.2018, Agrokomplex Nitra), prezentácia činnosti IUVENTY akreditovaných vzdelávaní, dotačných a grantových schém a aktivít Erasmus+.
 stretnutí platformy Schola Ludus 21, ku koncepcii začleňovania neformálneho vzdelávania do formálneho
vzdelávacieho procesu za účasti zástupcov neziskového sektora a VÚC. Tu prezentovala vzdelávacie
príležitosti pre mladých; cieľom stretnutia bolo mapovanie a pomenovanie bariér prepájania formálneho
a neformálneho vzdelávania z pohľadu zástupcov MVO venujúcich sa neformálnemu vzdelávaniu;
IUVENTA ponúkla ako možnosť prepájania systémov neformálneho vzdelávania pre mladých lídrov a
koordinátorov ŽŠR.
 na workshope Ako vychovať občana budúcnosti? organizovanom inštitútom IPAO, ktorý bol zameraný na
nové formy občianstva a občianskej angažovanosti, budúcnosť výchovy a občianskeho vzdelávania.
 konferencii Kritické myslenie do praxe, organizované Centrom pre podporu neformálneho vzdelávania
v Prešove, (určenú pre pedagógov, pracovníkov úradov práce, psychológov, vysokoškolákov a zástupcov
MVO).
 prezentácii projektu Participatívne rozpočtovanie na školách (OGP week), ktorý sa rozbehol v Trenčianskom
samosprávnom kraji. Súčasťou projektu je spoločenská hra pre žiakov základných a stredných škôl, ktorá
objasňuje princíp participácie.
Realizácia aktivít s využitím nových trendov v práci s mládežou zamerané na odhalenie a rozvoj talentu a
potenciálu mladých ľudí
OPPM zabezpečoval v rámci tejto úlohy nasledujúce aktivity:




workshopy pre žiakov ZŠ s využitím nových trendov v práci s mládežou zamerané na odhalenie a rozvoj
talentu, kariérové poradenstvo, podnikavosť, profesie uskutočniteľné na vidieku, participáciu mladých na
živote mesta, riešenie konfliktov, zvýšenie kompetencií mladého lídra a odbúravanie predsudkov a
elimináciu prejavov extrémizmu (Trenčiansky samosprávny kraj);
workshop v spolupráci s Rozbehni sa! Academy, zameraný na zaškolenie ambasádorov v téme
podnikavosti a tvorivosti, ktorého sa zúčastnili učitelia, kariérni a výchovní poradcovia (Košický
samosprávny kraj);
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vzdelávanie PRAKTIK v téme Talent v akcii zamerané na rozvoj potenciálu a talentu mladých ľudí (Žilinský
samosprávny kraj);
workshop pre členov ŽŠR a aktívnych študentov, Staň sa lídrom svojho zajtrajška, ktorý bol zameraný na
odhalenie schopností a rozvoj potenciálu mladých ľudí (Bratislavský samosprávny kraj);
pracovné stretnutia s organizáciami ZIPCeM, TeCeM-ko a Rozbehni sa! za účelom nastavenia spolupráce
pri zabezpečovaní workshopov;
pracovné stretnutie s regionálnou koordinátorkou národného projektu internacionalizácie ohľadom
spolupráce s IUVENTOU v témach podnikavosti mladých (Prešovský samosprávny kraj);
vytvorenie a stretnutie pracovnej skupiny "Tvorivosť, podnikavosť, zamestnanosť" mladých ľudí zo
zástupcov MVO, podnikateľského sektora a verejnej správy za účelom vytvorenia efektívnych nástrojov
pre podporu kreativity a podnikateľskej gramotnosti mladých ľudí;
v spolupráci s rozvojovou agentúrou BBSK a projektom Rozbehni sa! sa realizovali pilotné prezentácie a
workshopy pre mladých na školách zamerané na objavenie tvorivosti a potenciálu mladých ľudí
(Banskobystrický samosprávny kraj);
prezentácia programu ESC na podporu potenciálu, tvorivosti a podnikavosti mladých ľudí, dobrovoľníctva
a projektového myslenia pre zástupcov mládežníckych organizácii (Žilinský samosprávny kraj);
nadviazanie spolupráce s OZ Slobodná kultúra v oblasti nových trendov a rozvoja potenciálu mladých ľudí
prostredníctvom obľúbeného formátu Talkshow Prešov a environmentálneho vzdelávania v materských
školách prostredníctvom hudby (Prešovský samosprávny kraj);
komunikácia s neformálnou skupinou, ktorá realizuje projekt „Zmudri – online“ - vzdelávaciu platformu
pre stredoškolákov, ohľadom spolupráce pri témach kritické myslenie, finančná gramotnosť, občianska
angažovanosť, mobilizácia mladých k účasti vo voľbách a spolupráce pri využívaní a šírení nových trendov
v práci s mládežou;
bol vypracovaný formát zábavno-vedomostného kvízu o mládežníckej politike, programe Erasmus+ a
legislatíve o ŽŠR určeného pre mládežnícke tímy, ktorý bol overený na konferencii žiackych školských rád
pre žiakov a pedagógov ZŠ a SŠ v PSK, ako aj ďalší formát zábavno-vedomostného kvízu pre mladých o
ľudských a ženských právach v rámci kampane "16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách"

Spolupráca pri stanovení kritérií, indikátorov kvality práce s mládežou a pri tvorbe konsenzu štandardov
kvality práce s mládežou s ohľadom na rôzne oblasti, cieľové skupiny a aktérov v oblasti práce s mládežou
a zmapovaní existujúcich príkladov dobrej praxe
V rámci danej úlohy zástupcovia IUVENTY aktívne participovali na 1. medzinárodnej konferencii European
Training Strategy "The Quality Bonus" v Nemecku a konferencii YoDel v Poprade. Témami boli štandardy kvality
práce s mládežou a nové trendy, budovanie kapacít, vzdelávanie a rozvoj kompetencií pracovníkov s mládežou,
prepájanie formálneho a neformálneho vzdelávania s cieľom skvalitniť prácu s mladými ľuďmi. Výstupy z
konferencií boli využité pri plánovaní a organizácii konferencie 2MB k Správe o mládeži 2018.
V roku 2018 bola vytvorená expertná pracovná skupina k tvorbe návrhov štandardov kvality v práci s mládežou.
Za členov pracovnej skupiny boli oslovení zástupcovia organizácii, ktoré sú príjemcami dotácií HLAS, SLUŽBY 1
a SLUŽBY 2 a organizácie, ktoré spolupracujú s IUVENTOU a sú relevantné v danej téme. Z výstupov stretnutia
pracovnej skupiny vzišli odporúčania pre návrh Akčného plánu 2019-2020 pre napĺňanie Koncepcie rozvoja
práce s mládežou na roky 2016-2020.
Ďalšie stretnutie expertnej pracovnej skupiny je naplánované na 2.Q 2019 po vypracovaní analýz z prieskumu,
ktorý je podporený prostredníctvom výzvy DÔKAZY/D/1/2019.

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.
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IUVENTA ako realizátor národných projektov KomPrax a Praktik v rokoch 2011–2015 zabezpečuje sledovanie
a plnenie dopadových ukazovateľov týchto projektov. V roku 2018 IUVENTA pripravila a odovzdala 2. následnú
monitorovaciu správu národného projektu KomPrax za monitorovacie obdobie 2/2017 – 1/2018 a 2. následnú
monitorovaciu správu národného projektu Praktik za monitorovacie obdobie 4/2017 – 3/2018.
V rámci zabezpečenia sledovania a napĺňania dopadových ukazovateľov národného projektu KomPrax v roku
2018 IUVENTA zabezpečila napĺňanie nasledovných dopadových ukazovateľov:
 IUVENTA prostredníctvom akreditačnej komisie, metodičky neformálneho vzdelávania, regionálnych
koordinátorov a lektorov neformálneho vzdelávania zabezpečila prípravu a následnú akreditáciu 1
novovytvorého/inovovaného vzdelávacieho programu vychádzajúceho z metodiky základného vzdelávania
pre mladých vedúcich – Projekt je zmena. Regionálni koordinátori taktiež oslovovali organizácie s
možnosťou o adopciu a reakreditáciu základných vzdelávaní národného projektu KomPrax, následne počas
roku 2018 o takúto adopciu prejavilo záujem 6 organizácií, ktoré si akreditovalo 7 vzdelávacích programov
nadväzujúcich na základné vzdelávania pre mladých vedúcich, mládežníckych vedúcich a pracovníkov s
mládežou (Líderská animátorská škola, Sprevádzanie mladých ľudí, Štartér – aktivizácia mladých ľudí na
lokálnej úrovni, Zvyšovanie zručností a kompetencií mladého lídra, Školenie koordinátorov programu
Rozbehni sa!, Úspešne pri práci s detským kolektívom a Mladý vedúci).
 IUVENTA prostredníctvom akreditačnej komisie, metodičky neformálneho vzdelávania, regionálnych
koordinátorov a lektorov neformálneho vzdelávania zabezpečila prípravu a následnú akreditáciu 8
novovytvorených/inovovaných vzdelávacích programov vychádzajúcich z metodík nadstavbových
vzdelávacích programov národného projektu KomPrax – Vzdelávanie lídrov medzinárodných
mládežníckych aktivít, Vzdelávanie rómskych lídrov v oblasti mládeže, Globálne vzdelávanie mladých,
Outdoor aktivity a ich využitie v práci s mládežou, Vzdelávanie reflektujúce potreby mládeže v náhradnej
starostlivosti a detských domovoch, Prevencia sociálno-patologických javov, Rozvoj soft skills v práci s
mládežou a Refresh – školenie koordinátorov ŽŠR.
 Regionálni koordinátori v roku 2018 monitorovali aj organizácie využívajúce výsledky národného projektu
KomPrax po jeho ukončení. Za organizácie využívajúce výsledky národného projektu KomPrax považujeme
také, ktoré sa aktívne zapojili do aktivít národného projektu počas jeho realizácie a následne v roku 2018
získali akreditáciu vzdelávacieho programu alebo sú úspešnými žiadateľmi v rámci dotačnej schémy
MŠVVaŠ - Programy pre mládež na roky 2014-2020. V roku 2018 si úspešne akreditovalo vzdelávací
program občianske združenie V.I.A.C, Rada mládeže Prešovského kraja a Rada mládeže Trenčianskeho
kraja. V roku 2018 získali dotáciu z Programov pre mládež na roky 2014-2020 nasledovné organizácie:
Domka – Združenie saleziánskej mládeže, Slovenský skauting, Rada mládeže Žilinského kraja, Rada mládeže
Košického kraja, Rada mládeže Slovenska, Asociácia krajských rád mládeže, Rada mládeže Trnavského
kraja, Združenie informačných a poradenských centier mladých v SR, Informačné centrum mladých
Partizánske, TeCeMko – Trenčianske centrum mládeže o.z., Prešovské dobrovoľnícke centrum a Centrum
dobrovoľníctva.
 IUVENTA v roku 2018 zabezpečovala aj údržbu webovej stránky www.komprax.sk a zároveň monitorovala
pomocou programu Google Analytics návštevnosť tejto stránky. Za obdobie 1.1.2018 – 31.12.2018
navštívilo webovú stránku národného projektu KomPrax 3449 používateľov.
 IUVENTA prostredníctvom regionálnych koordinátorov monitoruje aj činnosť zamestnancov, lektorov a
absolventov vzdelávacích programov národného projektu KomPrax. V roku 2018 sa počas konferencie
2MB - dva milióny budúcností - Správa o mládeži 2018 vytvorilo 9 pracovných skupín k témam Stratégie
Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020, z ktorých až v 8 skupinách sú členmi zamestnanci,
lektori a absolventi vzdelávacích programov národného projektu KomPrax.
 IUVENTA zabezpečuje aj po ukončení národného projektu KomPrax vzdelávacie aktivity pre mladých
vedúcich, mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou. V roku 2018 IUVENTA realizovala 37
víkendových vzdelávaní nadväzujúcich na národný projekt KomPrax a 3 živé knižnice, na ktorých boli
prezentované príklady dobrej praxe – úspešné projekty realizované počas národného projektu KomPrax.
Spoločne sa na vzdelávacích aktivitách v roku 2018 zúčastnilo 1125 mladých vedúcich, mládežníckych
vedúcich a pracovníkov s mládežou.
V rámci zabezpečenia sledovania a napĺňania dopadových ukazovateľov národného projektu PRAKTIK –
praktické zručnosti pre neformálne vzdelávanie v práci s mládežou boli v období od 1.1. – 31.12.2018
realizované nasledovné aktivity:
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V nadväznosti na indikátor Počet novovytvorených/inovovaných vzdelávacích programov využívaných po
ukončení realizácie projektu boli reakreditované 2 vzdelávacie programy - Aj nás sa to týka a Envirozážitok.
V nadväznosti na národný projekt PRAKTIK sa uskutočnilo celkovo 10 vzdelávacích podujatí v 3 témach
(Talent v akcii, Aj nás sa to týka, Envirozážitok), na ktorých sa vzdelávalo 42 účastníkov. Vzdelávanie
úspešne absolvovalo 24 z nich.
3.3 REFLEKTOVANIE AKTUÁLNYCH SPOLOČENSKÝCH VÝZIEV SPOJENÝCH S MIGRAČNOU VLNOU,
TERORISTICKÝMI ÚTOKMI, NÁRASTOM XENOFÓBIE A ŽIVOTOM V MULTIKULTÚRNOM PROSTREDÍ
V OBLASTI PRÁCE S MLÁDEŽOU

V roku 2018 IUVENTA realizovala viaceré informačné, odborné a vzdelávacie aktivity zamerané na podporu
inkluzívneho prístupu, tolerancie, rešpektovania ľudských práv a dôstojnosti, predchádzanie diskriminácii,
šikane a na prevenciu extrémizmu a radikalizmu. V sledovanom období boli zrealizované vzdelávania
k využiteľnosti metodických príručiek Rady Európy zamerané na výchovu a vzdelávanie k ľudským právam:
Kompasito (pre deti vo veku 7 – 13 rokov) a Kompas (pre mládež od 14 rokov). Pri príležitosti XX. výročia
Olympiády ľudských práv IUVENTA udelila 3 najlepším riešiteľom a riešiteľkám v krajských kolách špeciálnu
cenu: vzdelávaciu návštevu United Nations Office (OSN) v Ženeve (30.4.-2.5.2018) pre 24 žiakov z rôznych
typov SŠ (účasť na seminároch k činnosti vybraných agentúr, prehliadka OSN, pozorovanie zasadnutia Rady pre
elimináciu rasovej diskriminácie). Na vzdelávaciu návštevu OSN nadväzoval workshop „Neformálne o ľudských
právach“ na Slovensku v spolupráci so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva.
IUVENTA pripravila pre žiakov vyšších ročníkov základných škôl a študentov stredných škôl trilógiu podujatí
pod názvom „ŽIVÁ KNIŽNICA - BÚRANIE PREDSUDKOV A STEREOTYPOV“, ktoré sa konali v Nitre, Bratislave
a Žiline (október – november). Spolu sa ich zúčastnilo 472 žiakov z 18 škôl.
V spolupráci s expertmi bol pripravený metodický materiál a overený vzdelávaním v oblasti prevencie rodovo
podmieneného násilia pre pracovníkov s mládežou. Na základe výstupov výskumu o príčinách radikalizácie
mládeže vo veku 14 – 17 rokov sú spracovávané odporúčania pre tvorcov mládežníckej politiky, aktérov v práci
s mládežou. IUVENTA realizovala viacfázové vzdelávanie v rámci medzinárodného projektu "Youth for Human
Rights" pod záštitou splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.
IUVENTA bola poverená vypracovaním štandardu kvality pre program „Škola bez nenávisti“, ktorého cieľom je
podporiť prevenciu šikany, kyberšikany a nenávistných prejavov na základných a stredných školách a svojimi
aktivitami podporovať a rozvíjať priateľské a demokratické školské prostredie. Zámerom programu je
zabezpečiť udržateľnosť kampane Rady Európy „No Hate Speech” na Slovensku. V školskom roku 2018/2019
sa realizuje pilotný ročník programu a overujú sa nastavené štandardy pre získanie benchmarku. Do pilotného
programu sa zapojilo 7 škôl.
ZGR IUVENTY sa zúčastnila okrúhleho stola na tému: Inkluzívne vzdelávanie na Slovensku, pri príležitosti
návštevy komisára pre ľudské práva Rady Európy Nilsa Mužnieksa a Dunji Mijatovic (15.3.2018); participovala
na podujatí Stakeholder consultation meeting na Úrade vlády za účasti zástupcov EK, Nórskych fondov,
Veľvyslankyne Nórska v SR a rokovali k problematike inkluzívneho vzdelávania a nastavovania projektov v
oblasti inkluzívneho vzdelávania (19.3.2018); spolupracovala s Úradom splnomocnenca vlády pre Rómske
komunity na príprave Akčného plánu pre oblasť D.2.1. Oblasť Vzdelávanie.
 v rámci projektu "Youth for Human Rights" bola v dňoch 4. - 9.6.2018 v Šamoríne realizovaná prvá fáza
medzinárodného školenia školiteľov v oblasti vzdelávania k ľudským právam. Školenia sa zúčastnilo 26
účastníkov zo siedmich krajín Európy (partnerské krajiny projektu). Každá partnerská krajina vyslala na
školenie školiteľský tím (4 alebo 3 školitelia), ktorý bude následne realizovať národné školenia. Slovenský
školiteľský tím v spolupráci s koordinátorkou projektu pripravil program a naplánoval realizáciu dvoch
vzdelávaní v novembri a decembri 2018. Národná implementácia projektu (realizácia projektových aktivít)
sa realizujú pod záštitou splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti - Martina Giertla.
 IUVENTA prezentovala svoje vzdelávacie a výskumné aktivity na Tematickom stretnutí Európskej migračnej
siete (EMN) „Predchádzanie neúspešnej integrácie osôb s udelenou medzinárodnou ochranou“
(19.4.2018).
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IUVENTA mala zastúpenie na okrúhlom stole k násilnému extrémizmu a radikalizácii (VERLT), kde boli
prezentované vzdelávacie a výskumné aktivity IUVENTY (15. 6. 2018, odbor OBSE).
v spolupráci s Inštitútom pre aktívne občianstvo realizovala 5.-7.4.2018 v Nitrianskom kraji prvú fázu
vzdelávania o Ľudských právach neformálne, ktorého sa zúčastnilo 24 učiteľov základných a stredných škôl
z celého Slovenska. Toto vzdelávanie bolo realizované formou zážitkového tréningu neformálneho
vzdelávania v oblasti ľudských práv, aktívneho občianstva a participácie, počas ktorého sa účastníci
venovali otázkam občianskych, životných či sociálnych postojov a kompetencií svojich žiakov a možnostiam
ich neformálneho a inovatívneho rozvoja, téme rastového a fixného myslenia (orig. Fixed & Growth
Mindset), kritického myslenia detí a mládeže či ich orientácii na budúce povolanie.
IUVENTA zastúpená regionálnou koordinátorkou Trenčianskeho kraja realizovala 22. mája 2018 workshop
pre 1. ročník Gymnázia v Dubnici nad Váhom pod názvom: Nebezpečný internet - nástrahy virtuálneho
sveta, ktorý bol zameraný na oboznámenie študentov s možnými nebezpečenstvami internetu.
IUVENTA realizovala vzdelávanie soft-skills pre mladých žiadateľov o azyl, mladých ľudí s pridelenou
medzinárodnou ochranou, mladých ľudí z tretích krajín žijúcich na území SR (Senec, 2. - 4. novembra 2019)
Vzdelávanie bolo realizované v spolupráci s Migračným úradom MV SR, organizáciami ADRA a MARGINAL,
ktoré poskytujú podporu v procese integrácie. Po vzdelávaní bolo na pracovnom stretnutí partnerov a
lektorov (IUVENTA, 27.11.2018) vyhodnotené nastavenie obsahu a celkový priebeh so všetkými
zapojenými partnermi s cieľom vypracovania návrhu pre dlhodobejšiu spoluprácu a zvýšenie participácie
mladých migrantov do činnosti organizácii pracujúcich s mládežou a ich účasť na vzdelávaniach IUVENTY.
K plneniu úlohy prispela aj realizácia akreditovaného vzdelávania rómskych lídrov v práci s mládežou v
Sabinove pri Prešove, ktorého obsahom bolo aj téma inklúzie a ľudských práv.
Zamestnanci IUVENTY sa zúčastnili konferencie RmS na tému Politika mládeže tu a teraz! Radikalizácia,
participácia a potreby mladých (Bratislava, 26.11.2018), na ktorej mala ZGR príspevok v rámci panelovej
diskusie - Aspekty práce s mládežou a výzvy.

Zabezpečí aktivity zamerané na zvyšovanie kompetencií pracovníkov s mládežou v oblasti prevencie
rodovo podmieneného násilia a šikany medzi deťmi a mladými ľuďmi
IUVENTA počas kalendárneho roka 2018 plnila úlohu nasledovne:
 marec - jún 2018: na základe pracovných stretnutí s odborníkmi v oblasti prevencie rodovo
podmieneného násilia boli navrhnuté čiastkové výstupy a plnenie úlohy - realizácia 3-fázového pilotného
vzdelávania, návrh vzdelávacieho programu na akreditáciu a metodické odporúčania. Cieľom
vzdelávacieho programu bude zvýšenie kompetencií PsM v oblasti primárnej prevencie a zvýšenie rodovej
citlivosti.
 júl - september 2018: výberové konanie na odborný tím pre prípravu vzdelávania Prevencia rodovo
podmieneného násilia v práci s mládežou, následne bol pripravený obsah vzdelávania a zverejnená ponuka
3. fázového vzdelávania vo 4.Q 2018.
 október - december 2018: V sledovanom období boli uskutočnené dve časti trojfázového vzdelávania
“Prevencia rodovo podmieneného násilia v práci s mládežou” (16. - 18.11.2018 a 30.11. - 2.12.2018 v
Oščadnici). Vzdelávania sa zúčastnilo 2x16 účastníkov rôznych profesií pracujúcich s mladými
ľuďmi. IUVENTA prevzala od autorského tímu: Návrh na akreditáciu vzdelávania, Zoznam odporúčanej
literatúry a zdrojov pre PsM a Metodické odporúčania s príkladmi aktivít, ktoré sú určené pre absolventov
vzdelávania a odbornú verejnosť.
 RK pre PO kraj realizovala aktivitu zameranú na zvýšenie povedomia verejnosti o vážnom spoločenskom
probléme rodovo podmieneného násilia, v rámci kampane "16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na
ženách" (Projekt FemFest 2018 OZ MyMamy, podporený z dotácie Ministerstva spravodlivosti SR na
podporu a ochranu ľudských práv).

Realizácia školení k metodickým príručkám Rady Európy (Kompas, Kompasito, Bookmarks, We Can! a
ďalšie) zameraných na výchovu a vzdelávanie k ľudským právam v práci s mládežou
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V sledovanom období bolo zrealizovaných 6 vzdelávaní, ktorých cieľom bolo zvýšenie kompetencií v oblasti
ľudských práv a príprava na prácu s metodickými príručkami Rady Európy: Kompasito – výchova a vzdelávanie
k ľudským právam (pre deti vo veku 7 – 13 rokov); O ľudských právach neformálne I. a II. a Ľudské práva v práci
s mládežou (NAHRE). Počet účastníkov týchto školení bol v roku 2018 spolu: 121
Vypracovanie odporúčaní pre tvorcov mládežníckej politiky, aktérov v práci s mládežou a pracovníkov s
mládežou na základe výstupov kvalitatívneho výskumu, zameraného na príčiny radikalizácie mládeže,
V sledovanom období boli prevzaté výstupy výskumu Príčiny radikalizácie mládeže vo veku 14 – 17 rokov.
Súčasťou výstupov sú:
 dizajn výskumných nástrojov, semištrukturovaný rozhovor (pri realizovaných rozhovoroch dochádzalo k
odklonom od scenára podľa potreby), scenár pre fokusové skupiny
 súhrnná správa pre verejnosť, v ktorej sú uvedené základné pozorované trendy a závery výskumu,
 interná správa na účely ďalšieho výskumného a odborného spracovania Referátom pre ľudskoprávnu
výchovu a prevenciu extrémizmu, správa určená na zverejnenie, prezentácia výstupov výskumu určená
pre realizáciu seminárov pre pracovníkov s mládežou.
Názov podujatia
Co-creative workshop: Príčiny
radikalizácie mládeže
Príčiny radikalizácie mládeže –
prezentácia výsledkov výskumu

Dátum
Miesto
13.2.2018 Bratislava,
OSF
15.2.2018 Bratislava,
Iuventa

Seminár pre učiteľov ON a DEJ
(Stredoeurópske fórum

22.3.2018 Bratislava

Počet účastníkov
12
(pracovníci s mládežou)
12
(verejný sektor – IUVENTA, NÚCEM,
MŠVVaŠ SR, MZV, MV)
30 (učitelia, PsM, odborná
verejnosť)

Referát pre ľudskoprávnu výchovu a prevenciu extrémizmu pripravil podklady na realizáciu druhej fázy
výskumu „Príčiny radikalizácie mládeže“ (zadefinovanie cieľovej skupiny, výskumnej vzorky, výskumnej
metódy). Druhá fáza výskumu má nadväzovať na zistenia prvej fázy, ktoré boli odovzdané v roku 2017 a bude
zameraná na potreby pracovníkov s mládežou. Výskum má byť realizovaný v spolupráci s NA E+ v rámci TCA. V
termíne 16.8.2018 sa uskutočnilo pracovné stretnutie s realizátormi/partnermi kvalitatívneho výskumu
„Príčiny radikalizácie mládeže vo veku 14 – 17 rokov“. Na základe prezentovaných zistení tohto výskumu sú
aktuálne rozpracované odporúčania pre tvorcov mládežníckej politiky, aktérov v práci s mládežou a
pracovníkov s mládežou, ktoré boli finalizované a odovzdané v 4.Q 2018. Pripravená výzva na druhú fázu
výskumu nebola zverejnená na základe zváženia priorít činností IUVENTY. Odporúčania budú formulované
počas programu konferencie Radicalization of Youth!? Causes and Prevention of Violent Extremism, (12.14.3.2019).
Participácia na medzinárodných kampaniach proti nenávistným prejavom a trestným činom z nenávisti a
zabezpečenie follow up kampane Bez nenávisti na internete formou zavedenia certifikátu pre základné a
stredné školy s názvom „Škola bez nenávisti“
IUVENTA realizovala plnenie úlohy nasledovne:
február - jún 2018: úprava rozpočtu a harmonogramu plnenia, zverejnenie výzvy, výber expertov, ktoré budú
realizovať podklady a metodiku ku kampani, príprava pracovného stretnutia, online konzultácie. Prvé
stretnutie expertného tímu sa uskutočnilo 25.6.2018 v priestoroch IUVENTY.
júl - august 2018: vypracovanie a úprava dokumentov Škola bez nenávisti: hodnotiace nástroje pre interný
audit škôl (Dotazník pre žiaka, Dotazník pre rodičov, Dotazník pre pedagogických a odborných zamestnancov
škôl, Dotazník pre koordinátora programu), Štandard kvality pre program Škola bez nenávisti, Kritériá
hodnotenia pre pridelenie certifikátu Škola bez nenávisti, Metodické odporúčania pre pilotný ročník programu
Škola bez nenávisti, Odporúčané vzdelávacie materiály, Hodnotiaci proces v programe Škola bez nenávisti.
Registrácia škôl pre pilotný ročník programu. (september - december 2018) Organizačné pokyny, ciele
programu a harmonogram programu boli predstavené na úvodnom seminári pre zapojené školy, ktorý sa
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uskutočnil 27.9.2018 vo Zvolene na pôde Strednej priemyselnej školy dopravnej. Administrácia dotazníkov
(október/november 2018), vyhodnotenie výstupov (november), v decembri boli školám odoslané analýzy a
vyhodnotenia interného auditu. Informácie o programe “Škola bez nenávisti” sú dostupné na webovej
stránke IUVENTY.
3.4 ZABEZPEČIŤ ZVIDITEĽŇOVANIE A UZNÁVANIE PRÁCE S MLADEŽOU
Úloha prispieva k zviditeľňovaniu práce s mládežou a uznávaniu prínosov neformálneho vzdelávania v práci
s mládežou na všetkých štyroch úrovniach uznania (formálne, spoločenské, sebauznanie, politické).
Realizácia informačných a propagačných aktivít smerujúcich k uznávaniu prínosu práce s mládežou, ako
aj k uznávaniu kvalifikácie pracovníka s mládežou na všetkých úrovniach
V rámci tejto úlohy bolo potrebné v sledovanom období urobiť najmä zosumarizovanie najdôležitejších
publikovaných analýz, zistení, odporúčaní a postupov, ako aj identifikáciu významných inštitúcií, ktoré sú
dôležitými subjektmi v sektore aj mimo sektora. V sledovanom období sa uskutočnili najmä: pracovné
stretnutie s pánom Petrom Rusiňákom (policy officer) Americkej obchodnej komory na Slovensku, ktorého
cieľom bolo obnovenie spolupráce a reflektovania činnosti oboch inštitúcií v oblasti uznávania neformálneho
vzdelávania a rozvoja zručností potrebných pre uplatnenie na trhu práce (február). Inštitúcia bola v minulosti
signatárom Deklarácie o uznávaní neformálneho vzdelávania; stretnutie s generálnou riaditeľkou neziskovej
vzdelávacej organizácie JA Slovensko, ktorá je lídrom v oblasti podnikateľského vzdelávania a vzdelávania ku
finančnej gramotnosti. Inštitúcia bola v minulosti signatárom Deklarácie o uznávaní neformálneho vzdelávania;
prezentácia IUVENTY na významných celonárodných výstavách organizovaných MH SR Mladý tvorca a Job Expo
(26.- 27.04. 2018 v Nitre). Ich cieľom je podporiť stredoškolské odborné vzdelávanie. Výstavy tiež vytvárajú
priestor pre nadviazanie resp. prehĺbenie spolupráce stredných odborných škôl so zamestnávateľmi,
zamestnávateľskými zväzmi a profesijnými združeniami. Rovnako je cieľom podujatí nasmerovať mladých ľudí
k učebným a študijným odborom a povolaniam, ktoré sú žiadané trhom práce, motivovať ich k súťaživosti,
kreativite, inováciám a kvalite a podporiť záujem mladých ľudí o podnikanie. Na výstave Mladý tvorca 2018
IUVENTU aktívne reprezentovali pracovníci OPPM a na výstave Job Expo 2018 pracovníci Národnej agentúry
Erasmus+. IUVENTU na podujatiach podporili aj mládežnícke organizácie AMAVET a ICM Martin.
Pre okres Žarnovica (BB kraj) bol 22. mája 2018 zrealizovaný informačný deň o prínosoch práce s mládežou a
možnostiach podpory práce s mládežou. Účasť a prezentácia IUVENTY na 2. ročníku festivalu Za hranice
organizovaného občianskym združením V.I.A.C. v Trstenej (8.6.2018). Hlavným programom festivalu boli
workshopy určené pre študentov a verejnosť zamerané na osobný rozvoj a vzdelávanie. Zamestnanci IUVENTY
odprezentovali zástupcom obecných a mestských zastupiteľstiev možnosti podpory štátu cez grantovú schému
Programy pre mládež a program Erasmus+. V rámci sprievodných podujatí informovali verejnosť o ponuke
aktivít OPPM a NA Erasmus+.
Ďalej IUVENTA v rámci tejto úlohy zabezpečovala nasledujúce aktivity:
 zúčastnila sa na stretnutí Bodka za školským rokom 2017/2018 s členmi žiackych školských rád zo
stredných škôl v Žilinskom kraji. Stretnutie organizovala Rada mládeže Žilinského kraja ako povinnú aktivitu
z projektu podporeného v rámci programu HLAS. Účastníkom boli poskytnuté informácie o spoločnej
ponuke vzdelávaní vyplývajúcej zo spolupráce RMŽK a regionálneho zastúpenia IUVENTY v Žilinskom kraji
(25.6.2018 v Žiline).
 spolupracovala s CVTI SR na výskume o uznávaní neformálneho vzdelávania (počas 3.Q 2018). Zamestnanci
IUVENTY v priebehu júla pripomienkovali dotazník, ktorý bol neskôr zaslaný vybraným zamestnávateľom,
na základe odporúčania IUVENTY. Následne sa s CVTI dohodol ďalší spôsob spolupráce pri šírení výsledkov
výskumu.
 prezentovala činnosť IUVENTY, vzdelávacie možnosti a projektové príležitosti pre študentov, výchovných
poradcov a koordinátorov ŽŠR na porade riaditeľov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti úradov
jednotlivých samosprávnych krajov koncom augusta (PO, BA, KE);
 propagovala činnosť IUVENTY a Erasmus+ na festivale Pohoda v rámci stánku Zastúpenia Európskej
komisie na Slovensku;
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informovala o možnostiach finančnej podpory v rámci programov pre mládež viaceré MVO zaoberajúce sa
prácou s mládežou, napr. OZ Čavargy, Relevant n.o., n.o Život bez závislostí, OZ Metamorfozis a iné.
zúčastnila sa na konferencii EPALE (6.- 7.12.2018, Bratislava), ktorú organizovala PRO ŠIOV. Počas
konferencie boli prezentované príklady dobrej praxe z Poľska, Írska a ČR v oblasti propagácie ďalšieho
vzdelávania dospelých. IUVENTA sa zaregistrovala do európskeho portálu EPALE, aby tak mohla
propagovať a šíriť príležitosti v oblasti ďalšieho neformálneho vzdelávania dospelých pracovníkov s
mládežou.
informačné a propagačné aktivity na konferencii Rady mládeže Prešovského kraja o práci s mládežou pre
žiakov a členov ŽŠR, pedagógov stredných škôl PSK na Úrade PSK (4.Q 2018);
informačné a propagačné aktivity na konferencii Kritické myslenie do praxe pre pedagógov, pracovníkov
úradov práce, psychológov, vysokoškolákov a zástupcov MVO (4. kvartál 2018, Prešov);
informačné a propagačné aktivity na informačnom popoludní pre mladých - Leaf day (24.10.2018)
informačné a propagačné aktivity na oceňovaní Fénixácky dobrovoľník roka (1.12.2018); na oceňovaní
Srdce na dlani (4.12.2018).

IUVENTA zabezpečovala zviditeľňovanie a uznávanie práce s mládežou. Pravidelne zverejňovala štatistické
údaje o výsledkoch projektov podporených v rámci dotačnej schémy „Programy pre mládež na roky 2014 2020“ na svojom webovom sídle. Príklady dobrej praxe zviditeľňovala aj na sociálnych sieťach (Facebook,
Instagram) a počas organizovaných podujatí. V rámci plnenia úlohy organizovala informačné a propagačné
aktivity v Bratislave, v krajských mestách aj v mikroregiónoch SK smerujúce k uznávaniu prínosu práce s
mládežou a možnostiach podpory práce s mládežou a participovala aj na aktivitách ďalších inštitúcií (napr.
podujatie MH SR Mladý tvorca a Job Expo v Nitre, 26.- 27.04. 2018). IUVENTA sa zaregistrovala do európskeho
portálu EPALE, aby tak mohla propagovať a šíriť príležitosti v oblasti ďalšieho neformálneho vzdelávania pre
pracovníkov s mládežou. Na základe oznamovacej povinnosti pre subjekty podporené v rámci dotačnej schémy
MŠVVaŠ SR zbiera IUVENTA informácie o podujatiach podporených subjektov prostredníctvom formulára
Oznámenie o konaní podujatia/akreditovaného vzdelávania.
IUVENTA spolupracovala s CVTI SR na prieskume o uznávaní neformálneho vzdelávania prostredníctvom
dotazníka zasielaného vybraným zamestnávateľom. Výstupy z neho budú zverejnené a šírené v r. 2019.

Spracovávanie, vyhodnocovanie a zverejňovanie štatistických údajov o výsledkoch projektov podporených
v rámci grantovej schémy „Programy pre mládež na roky 2014 – 2020“ a zviditeľňovanie príkladov dobrej
praxe.
Štatistické údaje o výsledkoch projektov podporených v rámci grantovej schémy „Programy pre mládež na roky
2014 – 2020“ zverejňuje IUVENTA priebežne na svojom webovom sídle. Príklady dobrej praxe zviditeľňovala
IUVENTA počas sledovaného obdobia aj na sociálnych sieťach a to najmä na stránkach určených priamo pre
relevantné cieľové skupiny (napr. stránka „Bol raz jeden KomPrax a my ideme ďalej“ spravovaná
zamestnancami IUVENTY so 779 evidovanými členmi ku koncu roka 2018). Rovnako mapuje, zviditeľňuje alebo
participuje na zviditeľňovaní príkladov dobrej praxe počas účasti na podujatiach organizovaných tretími
stranami (napr. konferencia YoDel 12.3. 2018 v Poprade, diskusia Svet mladých – zmeny a trendy), na vlastných
podujatiach, workshopoch a informačných seminároch a počas konania individuálnych konzultácií a
pracovných stretnutí.
Anotácie, výstupy a výsledky z ukončených projektov, ktoré boli realizované v priebehu roka 2017, prípadne
sa realizovali aj v 1.Q 2018 a boli podporené v rámci Programov pre mládež 2014-2020, boli sumarizované do
dokumentu Kompendium 2017. Projekty, ktoré boli externými hodnotiteľmi hodnotené ako kvalitné a prínosné
pre mládežnícky sektor, sú označené ako príklady dobrej praxe. Kompendium je zverejnené na webovom sídle
IUVENTY:
https://www.iuventa.sk/sk/Publikacie/ine/kompendium-2017.alej
Prevádzkovanie informačného portálu, pre väčšie sprístupnenie práce s mládežou deťom, rodičom a širokej
verejnosti.
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IUVENTA sprístupňuje informácie o práci s mládežou deťom, rodičom a širokej verejnosti prostredníctvom
svojho webového sídla www.iuventa.sk, kde informuje o aktuálnych podujatiach, školeniach, uverejňuje výzvy
na predkladanie žiadostí o dotácie, informuje o grantových možnostiach a ďalších aktivitách. Na svojom
webovom sídle IUVENTA zverejňuje aj výstupy projektov a ďalšie informácie pre väčšie sprístupnenie práce s
mládežou širokej verejnosti, deťom a rodičom.
Vzhľadom k cieľovej skupine zverejňuje IUVENTA informácie aj na sociálnych sieťach - hlavnej stránke
organizácie s 7734 fanúšikmi (k 31.12.2018), skupine Bol raz jeden KomPrax a my ideme ďalej (947 členov k
31.12.2018), ktorej administrátormi sú zamestnanci IUVENTY, uzatvorenej skupine Podpora práce s deťmi a
mládežou v BB kraji (225 členov k 31.12.2018) a prostredníctvom sociálnej siete Instagram (iuventa_sk - 348
sledovateľov k 31.12.2018).
Na základe oznamovacej povinnosti pre podporené subjekty zo ŠR v rámci dotačnej schémy MŠVVaŠ SR
„Programy pre mládež na roky 2014 – 2020“ zbiera informácie o podujatiach pre mladých, mladých lídrov,
mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou realizovaných po celom Slovensku. Organizácie nahlasujú
podujatia prostredníctvom online dotazníka Oznámenie o konaní podujatia/akreditovaného vzdelávania:
https://goo.gl/forms/2vx6UuuA1Xor9uCn2
Všetky nahlásené podujatia sú zozbierané a pravidelne aktualizované v dokumente:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QmVFKZIYSX6LSWFfHd6FgtvhKOHO7oAYuQJlDO0LTE/edit?usp=sharing
Zozbierané informácie o podujatiach mládežníckych organizácií, ktoré budú označené vo formulári ako
VEREJNÉ, bude zdieľať takisto na webovom portály IUVENTY. Tieto zverejňované informácie majú prispievať k
zviditeľňovaniu práce s mládežou na Slovensku.
Zabezpečí vypracovanie, zverejnenie, distribúciu jej popularizovanej verzie a propagovanie Správy o
mládeži 2018 formou konferencie, a zároveň bude propagovať výsledky Správy o výsledkoch RAY
výskumu aktérom mládežníckej politiky, práce s mládežou aj verejnosti.
V dňoch 21.–22.6.2018 IUVENTA organizovala v Bratislave dvojdňovú odbornú konferenciu „2MB - dva milióny
budúcností - Správa o mládeži 2018“ s medzinárodnou účasťou. Konferencia sa konala pod záštitou ministerky
školstva, vedy, výskumu a športu JUDr. Mgr. Martiny Lubyovej, PhD. Cieľom konferencie bolo predstaviť
najdôležitejšie zistenia zo Správy o mládeži 2018, ktorá popisuje situáciu mladých ľudí na Slovensku v rôznych
oblastiach ich života. Zároveň vytvorila priestor na diskusiu k tvorbe návrhov opatrení vedúcich k naplneniu
cieľov vytýčených v Stratégii Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020 v polčase jej plnenia v
jednotlivých oblastiach života mladých ľudí v Slovenskej republike. Výstupy z konferencie tvoria základ pre
prípravu Akčného plánu na roky 2019 – 2020 pre implementáciu aktuálnej Koncepcie rozvoja práce s
mládežou. IUVENTA vypracovala k Správe o mládeži 2018 aj popularizovanú verziu v slovenskom aj anglickom
jazyku (Youth Report 2018 - Two million of the future). V printovej verzii ju distribuovala prioritne na
spomenutej odbornej konferencii. Elektronickú verziu tejto Správy zverejnila na svojom webovom sídle. Správa
o mládeži 2018, aj s jej skrátenou popularizovanou verziou v slovenskom aj anglickom jazyku, prezentáciou k
SoM 2018, prezentáciou kľúčových zistení zo SoM 2018, prezentáciami hlavných rečníkov a s výstupmi z
pracovných skupín sú zverejnené na webovom sídle IUVENTY: https://www.iuventa.sk/sk/Projekty/sprava-omladezi-2018.alej
Začiatkom roka 2018 po odovzdaní konsolidovanej verzie Správy o mládeži 2018 (ďalej „SoM 2018“) Ing.
Deanom Rešom (31.12.2017), IUVENTA zabezpečila jej jazykovú korektúru a odovzdala SoM 2018 OM MŠVVaŠ.
Správa o mládeži 2018 bola vládou Slovenskej republiky vzatá na vedomie dňa 13.6.2018. Súbežne IUVENTA
zabezpečila tvorbu popularizovanej verzie SoM 2018. Autori jednotlivých kapitol SoM 2018 boli požiadaní aj o
prezentáciu zistení SoM 2018 na konferencii „2MB - dva milióny budúcností - Správa o mládeži 2018“.
Úloha propagovať výsledky SoM 2018 voči aktérom mládežníckej politiky práce s mládežou v kraji ako aj voči
verejnosti bola taktiež zaradená medzi povinné aktivity pre prijímateľov dotácie v rámci programu SLUŽBY 1.
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Printová verzia popularizovanej SoM 2018 bola distribuovaná takmer na všetkých podujatiach IUVENTY s
aktérmi mládežníckej politiky a práce s mládežou, napr.:
 na viacerých pracovných stretnutiach so zástupcami alebo štatutármi rôznych inštitúcií, MVO… (Castellum
Cassovia, o.z., Active life n.o., Erasmus student Network, Liga proti rakovine, stredisko DOMKA Košice, Dual
Education T-Systems, Detstvo deťom, Dorka n.o., so starostom obce Kostoľany nad Hornádom a i.);
 v rámci podujatí Živá knižnica v Nitre, Bratislave a Žiline v infostánku IUVENTY;
 na konferencii neformálneho vzdelávania „Buď o krok vpred!“, na konferenciách “O mladých, s mladými,
pre mladých” v mestách Trebišov, Rožňava, Sobrance, Spišská Nová Ves, Košice;
 na stretnutiach v rámci pracovnej skupiny TaPaZ a pracovnej skupiny k výskumom RAY;
 počas zahraničnej pracovnej cesty v Moldavskej autonómnej oblasti Gagauzia.
OPPM v spolupráci s NAE+ spolupracuje aj na zabezpečení medzinárodnej Správy o výsledkoch Research-based
Analysis and Monitoring of Erasmus+: Youth in Action Programme, (ďalej RAY) a jej propagácii. IUVENTA
participovala na RAY triangular summite (4.- 5.9.2018, Viedeň) a spolupracovala na výskume RAY MON a jeho
propagácií. V novembri 2019 sa koordinátorka RAY výskumov a riaditeľ NA E+ zaviazali spolupracovať aj na
novom výskume RAY LEARN a RAY MON ESC, z tohto dôvodu iniciovala koordinátorka výskumov RAY viaceré
pracovné stretnutia, počas ktorých bola vytvorená nová pracovná skupina pre výskumy RAY. Pracovná skupina
bola rozšírená o dvoch výskumných pracovníkov, Martina Vanocha pre RAY MON a RAY MON ESC a Zuzanu
Naštickú pre RAY LEARN. Koordinátorka výskumov RAY taktiež participovala na tvorbe pracovného plánu NA
E+ za oblasť RAY výskumu na rok 2019.
3.5 ZABEZPEČENIE ÚLOH VYPLÝVAJÚCICH Z AKREDITÁCIE ŠPECIALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ V PRÁCI
S MLÁDEŽOU A Z ČINNOSTI AKREDITAČNEJ KOMISIE
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.
Zabezpečí informačné a propagačné aktivity o význame akreditácie špecializovaných činností v práci s
mládežou vzhľadom na uznávanie prínosu neformálneho vzdelávania v práci s mládežou.
Organizácie a inštitúcie pracujúce s deťmi a mládežou, pôsobiace hlavne v oblasti neformálneho vzdelávania
boli priebežne vyzývané k predkladaniu vzdelávacích programov k akreditácii, a to prostredníctvom priameho
oslovovania, e-mailom, alebo počas informačných stretnutí, na vzdelávaniach a tiež prostredníctvom
facebookovej stránky IUVENTY. Potrebné informácie pre záujemcov o akreditáciu vzdelávacích programov sú
zverejnené
a
priebežne
aktualizované
na
internetovom
portáli
IUVENTY:
https://www.iuventa.sk/sk/akreditacia.alej
Dňa 7.6.2018 v Ružomberku bolo realizované stretnutie zamestnancov OPPM so školiteľmi za účelom prípravy
inovovaných žiadostí o akreditáciu programov NP Praktik. Stretnutie sa tiež zaoberalo kvalitou, podmienkami,
priebehom akreditovaných vzdelávaní, ktoré sa realizujú pod záštitou IUVENTY.
Konzultácie k príprave vzdelávacích programov na akreditáciu a akreditácií vzdelávacích inštitúcií.
IUVENTA plnila administratívne úlohy vyplývajúce z činnosti sekretariátu Akreditačnej komisie MŠVVaŠ SR pre
špecializované činnosti v oblasti práce s mládežou. Všetky potrebné informácie pre záujemcov o akreditáciu
vzdelávacích programov sú zverejnené a priebežne aktualizované na internetovom sídle IUVENTY v časti
Akreditácia. Konzultácie k formálnej stránke žiadostí o akreditáciu a k povinnostiam akreditovanej vzdelávacej
inštitúcie poskytovala tajomníčka akreditačnej komisie priebežne a podľa potreby. 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...),
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C. formálne náležitosti spojené s udelením akreditácie (zapracovanie príp. podmienok do vzdelávacieho
programu pri podmienečnej akreditácii, potvrdenia o akreditácii atď.);
D. náležitosti spojené s realizáciou akreditovaného vzdelávania (povinnosti akreditovanej vzdelávacej
inštitúcie: vedenie dokumentácie, ohlasovacia povinnosť, zmeny a doplnenia v akreditovanom programe).
Obsahové konzultácie koordinovala tajomníčka komisie podľa organizačného a rokovacieho poriadku
a prideľovala ich členom komisie podľa ich odbornosti v danej téme. Konzultácie so žiadateľmi prebiehali
osobne, telefonicky a najčastejšie prostredníctvom emailu. IUVENTA organizačne zabezpečila v priebehu roka
4 predkladacie termíny na žiadosti o akreditáciu vzdelávacích programov. Spracovala celkovo 37 žiadostí.
Logisticky a administratívne zabezpečila 4 zasadnutia Akreditačnej komisie (21.3.2018 v Bratislave, 6.6.2018
v Žiline, 21.9.2018 v Bratislave, 3.12.2018 v Žiline). Komisia schválila akreditáciu 27 vzdelávacím programom.
Aktuálne
akreditované
vzdelávania
sú
zverejnené
na
webovom
portál
IUVENTY:
https://www.iuventa.sk/sk/Legislativa/Akreditacna-komisia.alej. IUVENTA pravidelne monitoruje realizáciu
akreditovaných vzdelávaní na Slovensku. V priebehu roka 2018 bolo na Slovensku zrealizovaných 194
akreditovaných vzdelávaní, na ktorých sa zúčastnilo takmer 5000 účastníkov.

Poskytnuté konzultácie – prehľad (počet konzultácií)
A - formálne náležitosti spojené s predkladaním žiadosti o akreditáciu (121)
B - obsah žiadosti (nastavenie cieľov, cieľových skupín) (76)
C - formálne náležitostí spojených s udelením akreditácie (55)
D - náležitostí spojené s realizáciou akreditovaného vzdelávania (67)
Zabezpečiť administratívne úlohy sekretariátu Akreditačnej komisie MŠVVaŠ pre špecializované činnosti v
práci s mládežou
IUVENTA zabezpečovala administratívne úlohy sekretariátu Akreditačnej komisie MŠVVaŠ SR pre
špecializované činnosti v oblasti práce s mládežou (ďalej AKPSM), ktoré boli spojené so spracovaním
predložených žiadostí o akreditáciu a ich príloh, so spracovaním posudkov k žiadostiam, s komunikáciou so
žiadateľmi aj akreditovanými vzdelávacími inštitúciami, s prijímaním oznamovacej povinnosti o realizovaných
vzdelávaniach, s prípravou podkladov na zasadnutia AKPSM, archiváciou dokumentácie súvisiacej s činnosťou
AKPSM (žiadosti o akreditáciu, kópie rozhodnutí o udelení akreditácií a kópie potvrdení o akreditácii,
prezenčné listiny zo zasadnutí AKPSM, protokoly o hlasovaní komisie, zápisnice zo zasadnutí komisie, záznamy
o ohlasovacej povinnosti akreditovaných inštitúcií, sumár realizovaných akreditovaných vzdelávaní. Archív sa
nachádza v sídle IUVENTY. Žiadosti o akreditáciu programov neformálneho vzdelávania v práci s mládežou bolo
možné predkladať v priebehu roka 2018 cez elektronický systém NELSON v štyroch predkladacích termínoch:
16.01.2018, 15.04.2018, 15.07.2018 a 15.10.2018.
Prehľad za rok 2018 - počet žiadostí

počet

Počet predložených žiadostí o akreditáciu

37

Počet žiadostí odporúčaných na akreditáciu (bez podmienky) – ÁNO

5

Počet žiadostí odporúčaných na akreditáciu podmienečne – ÁNO AK

22

Počet žiadostí odporúčaných k zamietnutiu akreditácie - NIE

10

Žiadatelia o akreditáciu v roku 2018:
P.č.

Žiadateľ

Číslo žiadosti

Názov programu

31

Odporúčanie
AK

1.

Združenie Informačných
a poradenských centier
mladých v SR

AKPSM/0048/
2018/1/001

COOLtúra v myslení

2.

IPčko

AKPSM/0074/
2018/1/002

Online krízová intervencia

Odmietnuť
akreditáciu

3.

YMCA na Slovensku

AKPSM/0025/
2018/1/003

Lanové techniky a istenie

Akreditovať
s podmienkou

4.

Slovenský Červený kríž,
Územný spolok Žilina

AKPSM/0072/
2018/1/004

Tréner Zážitkovej Prvej Pomoci

Akreditovať
s podmienkou

5.

Klub Prieskumník –
Pathfinder

AKPSM/0040/
2018/1/005

Líderstvo – vedenie mladých ľudí

Akreditovať

6.

IUVENTA – Slovenský
inštitút mládeže

AKPSM/0014/
2018/1/006

Rozvoj Soft skills pre mladých

Odmietnuť
akreditáciu

7.

IUVENTA – Slovenský
inštitút mládeže

AKPSM/0014/
2018/1/007

Vzdelávanie lídrov
medzinárodných mládežníckych
aktivít

8.

Centrum dobrovoľníctva

AKPSM/0058/
2018/1/008

Manažment krátkodobých
dobrovoľníckych aktivít

9.

IUVENTA – Slovenský
inštitút mládeže

AKPSM/0014/
2018/1/009

Vzdelávanie rómskych lídrov
v oblasti mládeže

Akreditovať
s podmienkou

10.

IUVENTA – Slovenský
inštitút mládeže

AKPSM/0014/
2018/1/013

Globálne vzdelávanie mladých

Akreditovať
s podmienkou

11.

IUVENTA – Slovenský
inštitút mládeže

AKPSM/0014/
2018/1/014

Outdoor aktivity a ich využitie
v práci s mládežou

Akreditovať
s podmienkou

12.

IUVENTA – Slovenský
inštitút mládeže

AKPSM/0014/
2018/1/015

Vzdelávanie reflektujúce potreby
mládeže v náhradnej
starostlivosti a detských
domovoch

Akreditovať
s podmienkou

13.

Združenie kresťanských
spoločenstiev mládeže

AKPSM/0020/
2018/2/001

Líderská animátorská škola

Akreditovať s
podmienkou

14.

Detská organizácia
FÉNIX, o.z.

AKPSM/0036/
2018/2/003

Úspešne pri práci s detským
kolektívom

Odmietnuť
akreditáciu

15.

PERFECT SERVICES s.r.o.

AKPSM/0078/
2018/2/004

Príprava mladých pre trh práce

Odmietnuť
akreditáciu

16.

IUVENTA - Slovenský
inštitút mládeže

AKPSM/0014/
2018/2/006

Projekt je zmena - vzdelávanie k
aktívnemu občianstvu a
projektovému manažmentu

Odmietnuť
akreditáciu

17.

IUVENTA - Slovenský
inštitút mládeže

AKPSM/0014/
2018/2/007

Prevencia sociálno-patologických
javov

Akreditovať s
podmienkou

18.

IUVENTA - Slovenský
inštitút mládeže

AKPSM/0014/
2018/2/008

Rozvoj Soft skills v práci s
mládežou

Akreditovať s
podmienkou

19.

IUVENTA - Slovenský
inštitút mládeže

AKPSM/0014/
2018/2/009

Prevencia extrémizmu a
radikalizmu

Odmietnuť
akreditáciu
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Akreditovať
s podmienkou

Akreditovať
s podmienkou
Akreditovať

20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30..
31.

32.
33.
34.
35.
36.

37.

IUVENTA - Slovenský
inštitút mládeže
Asociácia pre mládež,
vedu a techniku
Rada mládeže
Prešovského kraja
V.I.A.C. - Inštitút pre
podporu a rozvoj
mládeže
YouthWatch
IUVENTA - Slovenský
inštitút mládeže
IUVENTA - Slovenský
inštitút mládeže
IUVENTA - Slovenský
inštitút mládeže
IUVENTA - Slovenský
inštitút mládeže
Rada mládeže
Trenčianskeho kraja

AKPSM/0014/
2018/2/010

Potreby mládeže so zdravotným
znevýhodnením

Odmietnuť
akreditáciu

AKPSM/0011/2018/3/001

Vzdelávanie vedátorov

Odmietnuť
akreditáciu

AKPSM/0048/2018/3/007

Koordinátor žiackej školskej
rady v praxi

Akreditovať

AKPSM/0056/2018/3/008

Sprevádzanie mladých ľudí

Akreditovať

AKPSM/0067/2018/3/003

Štartér- vzdelávanie k
angažovanosti mladých na
miestnej úrovni

Akreditovať
s podmienkou

AKPSM/0014/2018/3/010

Envirozážitok

Akreditovať
s podmienkou

AKPSM/0014/2018/3/011

Projekt je zmena

AKPSM/0014/2018/3/012

Aj nás sa to týka

Využitie dokumentárneho filmu
v práci s mládežou
Zvyšovanie zručností a
AKPSM/0081/2018/3/005
kompetencií mladého lídra
Do zahraničia cestujeme
Youthfully Yours SR
AKPSM/0082/2018/3/014
informovaní
Školenie koordinátorov
Uni2010
AKPSM/0083/2018/3/016 programu Rozbehni sa!
Academy
Prevenciou rizikového správania
Život bez závislostí, n. o. AKPSM/0080/2018/3/004 u detí a mládeže k posilňovaniu
zdravého spôsobu života
Detská organizácia FÉNIX, AKPSM/0036/2018/4/002 Úspešne pri práci s detským
o.z.
kolektívom
Detská organizácia
AKPSM/0036/2018/4/010 Mladý vedúci
FÉNIX, o.z.
IUVENTA - Slovenský
AKPSM/0014/2018/4/009 Refresh - školenie koordinátorov
inštitút mládeže
ŽŠR
Ministerstvo vnútra
AKPSM/0084/2018/4/008 Školenie školiteľov pre prácu s
Slovenskej republiky
mládežou z marginalizovaných
komunít
Psychophonetic Institute AKPSM/0087/2018/4/012 Diplom v holistickom koučingu
International
pre ľudskú udržateľnosť a
líderske zručnosti
AKPSM/0014/2018/3/015

Akreditovať
Akreditovať
s podmienkou
Akreditovať
s podmienkou
Akreditovať
s podmienkou
Odmietnuť
akreditáciu
Akreditovať
s podmienkou
Akreditovať
s podmienkou
Akreditovať
s podmienkou
Akreditovať
s podmienkou
Akreditovať
s podmienkou
Akreditovať
s podmienkou
Odmietnuť
akreditáciu

Okrem uvedených žiadostí o akreditáciu IUVENTA predložila v roku 2018 žiadostí o doplnenie 76 lektorov do
4 akreditovaných vzdelávacích programov.

Zabezpečiť hodnotenie žiadostí o akreditáciu členmi akreditačnej komisie - expertmi v danej oblasti s
cieľom odporučiť/ neodporučiť ich akreditáciu MŠVVaŠ SR
IUVENTA zabezpečila v roku 2018 hodnotenie 37-tich predložených žiadostí o akreditáciu členmi AKPSM expertmi v danej oblasti s cieľom odporučiť/neodporučiť ich akreditáciu ministerstvom školstva. Výsledky
hodnotení sú uvedené v Protokoloch o hlasovaní akreditačnej komisie.
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Pripraviť zasadnutia odborných komisií pre výber žiadostí na poskytnutie dotácií
IUVENTA organizačne aj logisticky zabezpečila zasadnutia akreditačnej komisie, ktoré sa konali 21.3.2018 v
Bratislave, 6.6.2018 v Žiline, 21.09.2018 v Bratislave a 3.12.2018 v Žiline. Výstupy z nich sú spracované
v zápisniciach zo zasadnutia a v protokoloch o hlasovaní AK. Po zapracovaní podmienok akreditácie
relevantnými žiadateľmi o dotáciu boli odovzdané Odboru mládeže, aby mohli byť vydané ministerstvom
Potvrdenia o akreditácii jednotlivým úspešným žiadateľom.
Na poslednom zasadnutí 3.12.2018 v Žiline komisia zasadala už v novom zložení, keďže 9-tim z 11-tich
pôvodných členov AKPSM uplynulo trojročné obdobie v zmysle štatútu AKPSM. Ministerka školstva
vymenovala 9 nových členov AKPSM na základe odporúčania Odboru mládeže. Ten vyberal z 15-tich
záujemcov, ktorí sa prihlásili do 30.9.2018 na základe zverejnenej výzvy. Zoznam členov obnovenej komisie je
zverejnený na stránke IUVENTY.
Zabezpečiť monitorovanie akreditovaných inštitúcií a ich akreditovaných vzdelávacích programov
V roku 2018 sa neuskutočnil žiaden priamy monitoring akreditovaných vzdelávaní, avšak na poslednom
zasadnutí sa AK zaoberala zisteniami z posledných 4 monitorovacích návštev. Na základe nich formulovala
ďalšie pravidlá pre akreditované inštitúcie. V období od 1.1. do 31.3.2018 bolo na Slovensku zrealizovaných 64
akreditovaných vzdelávaní, na ktorých sa zúčastnilo 1 942 účastníkov. V období od 1.4. do 30.6.2018 bolo na
Slovensku zrealizovaných 46 akreditovaných vzdelávaní, na ktorých sa zúčastnilo 1 114 účastníkov. V období od
1.7. do 30.9.2018 bolo na Slovensku zrealizovaných 35 akreditovaných vzdelávaní, na ktorých sa zúčastnilo 802
účastníkov. V období od 1.10. do 31.12.2018 bolo na Slovensku zrealizovaných 49 akreditovaných vzdelávaní,
na ktorých sa zúčastnilo 1044 účastníkov, z toho 5 organizovala IUVENTA a zúčastnilo sa ich 111 účastníkov.
Údaje boli získané na základe elektronického oznámenia o konaní akreditovaného vzdelávacieho programu.
Výstupmi a zisteniami z monitoringov sa zaoberala akreditačná komisia na zasadnutí koncom mája 2018. Údaje
boli získané na základe elektronického oznámenia o konaní akreditovaného vzdelávacieho programu.
Kvartálne zverejňovanie aktuálnych akreditovaných vzdelávaní
Aktuálne akreditované vzdelávania k termínu 31.12.2018 sú zverejnené na webovom portáli IUVENTY:
https://www.iuventa.sk/sk/akreditacia.alej
Vypracovanie hodnotiacej správy o zabezpečovaní neformálneho vzdelávania v práci s mládežou
prostredníctvom akreditačnej komisie pre špecializované činnosti v oblasti práce s mládežou v rokoch 2015
– 2018
IUVENTA vypracovala hodnotiacu správu pod názvom Informácia o zabezpečovaní neformálneho vzdelávania
v práci s mládežou prostredníctvom akreditačnej komisie pre špecializované činnosti v oblasti práce s mládežou
v rokoch 2015 – 2018 v 3.Q roku 2018. Správa bola doplnená aj o údaje zo 4.Q 2018, aby boli jednotlivé roky
porovnateľne vyhodnotené.

3.6 ZABEZPEČENIE ÚLOH V OBLASTI MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE
Zabezpečenie účasti 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.)


Účasť ZGR na medzinárodnom odbornom seminári „Young people's citizenship and Europe“, (2.5 – 4.5.
2018) v European Youth Centre, Štrasburg. Seminár organizovala Európska Komisia a Rada Európy –
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Directorate of Democratic Citizenship and Participation – Youth Department. Na seminári boli
odprezentované aktivity zamerané na rozvoj občianskych kompetencií, HRE v neformálnom
a formálnom vzdelávaní na Slovensku.
Účasť na medzinárodnom odbornom seminári “Bridges to new beginnings: Developing synergies
between different sectors supporting the inclusion, human rights and participation of young refugees
and migrants”, (4. – 5.12.2018) v European Youth Centre, Štrasburg. Seminár bol organizovaný EC-CoE
Youth Partnership s cieľom podporiť medzisektorovú spoluprácu v oblasti inklúzie mladých migrantov
prostredníctvom práce s mládežou. Na seminári bola odprezentovaná spolupráca IUVENTY,
Migračného úradu MV SR a mimovládnych organizácií na tvorbe a realizácii vzdelávania pre mladých
migrantov na Slovensku.
IUVENTA spolupracovala s Odborom mládeže na vypracovaní podkladov do dokumentu “COUNTRY
SHEET ON YOUTH WORK IN SLOVAKIA” pre potreby EKCYP-u.

V rámci plnenia tejto úlohy sa ďalej zástupkyňa GR IUVENTY (ďalej ZGR) zúčastnila viacerých expertných
podujatí:
 Cesta ku kvalite a modernizácii výchovy a vzdelávania (vzdelávanie ku globálnemu občianstvu),
Bratislava, 29.11.2018 za účasti zástupcov z MŠVVaŠ SR, MZVaEZ SR, GENE, Slovak NGDO Platform,
Slovenská Agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu;
 informačný deň k výzvam H2020 v oblasti SC6 a Swafs, CVTI, Bratislava;
 konferencia Age management a nová Stratégia celoživotného vzdelávania a odovzdávanie ceny AIVD
a ceny MŠVVaŠ SR, Bratislava, Rektorská sieň UK, 29.11.2018.
Zabezpečenie aktivít rozvíjajúce bilaterálne a multilaterálne vzťahy a participovať na medzinárodných
projektoch v oblasti politiky mládeže, práce s mládežou, informáciách o mládeži a výskumu mládeže.
IUVENTA plnila úlohy v oblasti medzinárodnej spolupráce nasledovne:
 Logisticky a organizačne zabezpečila zasadnutie slovensko-českej zmiešanej komisie pre oblasť
mládeže (14. – 15.5.2018 v Bratislave). Na zasadnutí sa zúčastnili za obe strany stretli predstavitelia
odborov mládeže, zástupcovia národných rád mládeže, riaditelia národných agentúr Erasmus+ a za
Slovensko navyše aj 2 zástupcovia IUVENTY.
 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, Francúzsku, Chorvátsku, Rakúsku a Nemecku.
Koordináciu projektu zabezpečoval Referát ľudskoprávnej výchovy a prevencie extrémizmu. V
sledovanom období sa uskutočnilo jedno projektové stretnutie (9.- 10.1.2018, Brusel) a stretnutie
expertov (18.-19.1.2018, Riga). Predmetom rokovaní na oboch stretnutiach bolo školenie školiteľov v
oblasti vzdelávania k ľudským právam (4.-9.6.2018, Bratislava), ktoré organizačne zabezpečuje
IUVENTA, a vypracovanie odporúčaní pre zahrnutie vzdelávania k ľudským právam do profesijnej
prípravy pracovníkov s mládežou, ktoré koordinuje IUVENTA. Okrem uvedených stretnutí prebieha
intenzívna spolupráca s partnermi projektu a expertmi na vypracovaní podkladov a príprave
implementácie čiastkových výstupov projektu. V rámci projektu sa realizovalo aj 3-dňové vzdelávanie
Youth For Human Rights I. a bola zriadená pracovná skupina na prípravu medzinárodnej konferencie
o radikalizácii mládeže, ktorá je plánovaná v termíne 12.-14.3.2019 v Bratislave.
 V rámci medzinárodnej spolupráce s Európskym Wergeland Centrom (European Wergeland Centre),
organizáciou Rady Európy, so sídlom v Osle a Národnou Agentúrou v Nórsku bolo zrealizované
prípravné stretnutie ku medzinárodnému školeniu školiteľov Youth Against Violent Radicalization – the
Role of Democratic Competences (26.-28.2.2018, Oslo), Referát pre ľudskoprávnu výchovu a
prevenciu extrémizmu sa podieľal na vypracovaní obsahu vzdelávania a organizačnej príprave a
realizácii školenia, ktoré sa uskutoční 9.-12.4.2018, Sundvollen/Utoya, Nórsko.
 Dňa 26.4.2018 IUVENTA prijala delegáciu 10 odborníkov z verejných inštitúcii v Moldavsku. Boli to
zástupcovia viacerých inštitúcií Úrad Ombudsmana, Národný Inštitút spravodlivosti, Rada pre
prevenciu a elimináciu diskriminácie a zabezpečenia rovnosti, Ministerstvo zdravia a Sociálnej ochrany,
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Ministerstvo školstva, Ministerstvo spravodlivosti, národné protikorupčné centrum, UNDP / OSN
Moldavsko, International Consulting Expertise Moldavsko. IUVENTA odprezentovala delegácii svoje
hlavné aktivity v oblasti ľudských práv a prevencie voči radikalizmu a extrémizmu, ako aj príklady
dobrej praxe podporených projektov v rámci Programov pre mládež 2014 - 2020 a vzdelávania v
nadväznosti na národné projekty KomPrax a PRAKTIK, ktoré sa venujú danej problematike.
V rámci plnenia Memoranda o porozumení medzi MŠVVaŠ SR a Ministerstvom rodovej rovnosti a rodiny
Kórejskej republiky IUVENTA komplexne zabezpečila prípravu a vyslanie 6-tich mladých delegátov z SK
do Kórejskej republiky v termíne 2.- 9.7.2018 a recipročné prijatie kórejskej delegácie v termíne od
4.9.-11.9.2018, a to: organizáciu, logistiku, ubytovanie, stravovanie, administratívne zabezpečenie,
odborný program, sprevádzanie delegácie, oficiálne prijatia v partnerských inštitúciách, vrátane
príprav tlačových správ a fotodokumentácie.
OPPM pokračoval v komunikácii s UNIS vo Viedni s cieľom pripraviť vzdelávacie podujatie pre
pracovníkov s mládežou a mládežníckych lídrov zo Slovenska na pôde OSN vo Viedni.
Prebehla komunikácia s nezávislou medzinárodnou sieťou ERYICA (Európskej informačnej a
poradenskej agentúry pre mládež) ohľadom členstva IUVENTY v tejto sieti. IUVENTA požiadala o
členstvo na jeseň 2018 a po dôkladnej analýze Správnej rady agentúry ERYICA bola žiadosť úspešne
schválená. IUVENTA sa stane jej oficiálnym členom od 1. januára 2019. Slovensko sa stane 28. krajinou,
ktorá bude súčasťou tejto agentúry pracujúcou v úzkej spolupráci s rôznymi zainteresovanými
stranami na miestnej, regionálnej a národnej úrovni.
ZGR sa zúčastnila Zasadnutia Rady OECD k Agende 2030 pre udržateľný rozvoj, (13.3.-14.3.2018), Paríž,
Francúzsko. 14.3.2018 sa uskutočnilo špeciálne tematické zasadnutie Rady OECD k Agende 2030 pre
udržateľný rozvoj za účasti zástupcov orgánov OSN, multilaterálnych partnerov, partnerských krajín
OECD (kľúčových partnerov OECD – Čína, India, Indonézia, Južná Afrika a Brazília, krajín so špecifickým
národným programom s OECD – Kazachstan, Peru a Maroko a predsedníckej krajiny G20 – Argentíny).
Dôraz diskusie bol kladený na tri oblasti: 1. udržateľný rozvoj detí a mládeže, 2. financovanie
infraštruktúrneho rozvoja a jeho kvality a 3. efektívne inštitucionálne prostredie potrebné pre
implementáciu Agendy 2030. Ako zástupkyňa rezortu školstva sa zasadnutia Rady OECD k Agende
2030 zúčastnila po odporúčaní KAMI p. Alena Minns. Dňa 13.3.2018 v rámci návštevy OECD ZGR
uskutočnila viaceré bilaterálne stretnutia (A. Bell, Divízia Skills beyond Schools; Projekt Education
2030, F. Gabriel etc..), bola prijatá p. veľvyslankyňou a stálou predstaviteľkou SR pri OECD p. Ingrid
Brockovou a p. veľvyslankyňa UNESCO, Klárou Novotnou.
ZGR sa aktívne zúčastnila na diskusii o mládežníckej politike s prof. Sirom Alenom Tuckettom, Officer
of the Order of the British Empire, „Crosss sectoral dimension of LLL policies in Slovakia – coordination
for effective policy tools supporting adults in acquiring 21st century skills“. SAAIC, MŠVVaŠ SR.
ZGR A. Minns komunikovala s OECD ohľadom a pripravovala prvotné podklady pre KAMI, MŠVVaŠ SR
k pripravovanému odborného učiteľského fóru, ktoré sa má konať na jar v roku 2019.
IUVENTA bola zastúpená aj na 5. medzinárodnej konferencii OECD PIAAC v Bratislave, 27.- 29. 11.2018.
ZGR vypracovala podklady k žiadosti o grant v medzinárodnom projekte v rámci výskumnej a
inovačnej siete COST (European Cooperation in Science and Technology) –.
ZGR tlmočila pre TA3 rozhovor s riaditeľom OECD pre Vzdelávanie a zručnosti Andreasom
Schleicherom (27.11.2018).
V termíne 10.–12.12.2018 prebehli viaceré rokovania s Výskumnou Agentúrou a vypracovanie
podkladov pre sekretariát pre Granty EHP a Nórska so sídlom v Bruseli ohľadom implementácie
Nórskych fondov - administrácia schémy malých grantov pre komponent „Vzdelávanie, štipendia,
učňovské vzdelávanie a podnikanie mladých“ (ZGR).
Zamestnanci OPPM aktívne participovali na podujatí Deň Európy (4.5.2018 v Prešove a v Košiciach)
v spolupráci so Zastúpením Európskej Komisie na Slovensku a Informačnou kanceláriou Európskeho
parlamentu.

Zahraničné pracovné cesty
V roku 2018 zamestnanci IUVENTY absolvovali zahraničné pracovné cesty, ktoré v prevažnej miere súviseli
s účasťou na medzinárodných konferenciách:
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p.č.

Krajina,
mesto
Brusel,
Belgicko

Dátum

Účastníci

8. – 10.1.2018

Michaela Ujházyová

Riga,
Lotyšsko
Oslo, Nórsko

17. – 19.1.2018

Michaela Ujházyová

26. – 28.2.2018

Alena Minns
Michaela Ujházyová

Paríž,
Francúzsko
Mainz,
Nemecko

14.3. –15.3. /2018

Alena Minns

26. - 28.3.2018

Soňa Štefančíková,
Michaela Ujházyová

Utoya/
Sundvollen,
Nórsko

9. – 13.4.2018

Alena Minns
Michaela Ujházyová

Tallinn,
Estónsko

15. – 17.4.2018

Alena Minns
Michaela Ujházyová

Ženeva,
Švajčiarsko

30.4 - 1.5.2018

"Seminar on citizenship education in
youth work. Young people's
citizenship and Europe: which ways
forward?", Council of Europe for
Youth v spolupráci s EK.
V4 and Eastern Partnership Expert
Conference on Youth Policy
2018 KÓREJSKO – SLOVENSKÝ
MLÁDEŽNÍCKY VÝMENNÝ PROGRAM

Štrasburg,
Francúzsko

1.5. 2018 –
4.5.2018

Alena Minns
Alena Pastorková
Michaela Ujházyová
Alena Minns

Budapešť,
Maďarsko
Soul,
Kórejská
republika

28. - 31.5.2018

Milan Polešenský

1.7. – 10.7.2018

Alena Minns(Bc.
Bálint Lovász, Ján
Drahoš, Nikola
Kozlíková, Nikola
Mikolášková, Ján
Tomaštík)

12.

RAY triangular summit

Ivana Boboňová

13.

Seminár Back to school (v rámci
konferencie V4)
Školenie multiplikátorov sieťe
EuroDesk

ACV - Austria 4. - 5.9.2018
Center
Vienna
Kielce, Poľsko 25. - 29.9.2018
Černá Hora,
ČR

Milan Polešenský,
Ivana Boboňová,

1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

14.

Účel
Steering meeting k projektu
NAHRE/Youth for Human Rights –
pracovná porada koordinátorov
projektu v partnerských NA
Stretnutie expertnej skupiny
v projekte NAHRE
Prípravné stretnutie školenia Youth
Work Against Violent Radicalization –
The Role of Competences for
Democratic Culture
Zasadnutie Rady OECD k Agende
2030, Paríž
European Training Strategy "The
Quality Bonus" (medzinárodná
konferencia)
Youth Work Against Violent
Radicalization – The Role of
Competences for Democratic Culture
(I) / Úloha práce s mládežou v boji
proti násilnej radikalizácii a význam
rozvoja demokratických kompetencii.
Stretnutie expertnej skupiny
v projekte NAHRE spojenej s
prípravným stretnutím k realizácii
medzinárodného školenia školiteľov
v Bratislave (ZPC 142/2018)
Exkurzia v OSN pre úspešných
riešiteľov Olympiády ľudských práv
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30.9. – 2.10.2018

Miroslava Dujičová

15.

16.

17.

Pracovné stretnutie k spolupráci
UNIS a IUVENTA a realizácii
vzdelávacieho podujatia k téme
Agenda 2030
Odborný seminár “Bridges to new
beginnings: Developing synergies
between different sectors supporting
the inclusion, human rights and
participation of young refugees and
migrants”
Pracovné stretnutie projektu NAHRE

Viedeň,
Rakúsko

11.10.2018

Darina Diošiová,
Martin Boršč,
Gabriela Kubelová,
Petra Sňahničanová,
Rastislav Haľko
Michaela Ujházyová

European
Youth
Centre,
Štrasbourg

4. – 5. 12. 2018

Michaela Ujházyová

Destelheide,
Belgicko

13. - 14.12.2018

Michaela Ujházyová

1. Steering meeting k projektu NAHRE/Youth for Human Rights, Brusel, Belgicko, 8.– 10.1.2018. Pracovné
stretnutie koordinátorov projektu NAHRE z partnerských Národných agentúr Erasmus+ pre mládež
a šport. Výstupy pracovného stretnutia boli prezentované na medziodborovej porade IUVENTY.
2. Stretnutie expertnej skupiny v projekte NAHRE, Riga, Lotyšsko, 17. – 19.1.2018. Účasť koordinátorky
projektu NAHRE na stretnutí expertov v projekte v NAHRE – facilitácia pracovnej skupiny k tvorbe
Odporúčaní pre profesijnú prípravu pracovníkov s mládežou v oblasti vzdelávania k ľudským právam.
Druhé stretnutie expertov v rámci projektu NAHRE/Youth for Human Rights. Expertné tímy pracovali
v troch skupinách (1. školenie školiteľov, 2. školenie zamestnancov NA, 3. Odporúčania pre profesijnú
prípravu pracovníkov s mládežou). Pracovná skupina nadviazala na dohodnutú rámcovú štruktúru z
predchádzajúceho stretnutia expertov. K jednotlivým častiam boli členmi skupiny a koordinátorkou
navrhnuté užitočné zdroje a materiály v období medzi stretnutiami, ku ktorým prebiehala diskusia a
vyjasňovanie cieľov dokumentu, ako aj cieľových skupín a význam výstupu v kontexte projektu NAHRE.
Počas štvrtého a piateho bloku prebiehalo ujasnenie a dotiahnutie štruktúry dokumentu, čiastkových
cieľov a priebeh tvorby dokumentu. ZPC bola dôležitá kvôli koordinovaniu práce v pracovnej skupine.
SK NA zastrešuje výstup expertného tímu zameraného na Odporúčania pre profesijnú prípravu
pracovníkov s mládežou.
3. Youth Work Against Violent Radicalization – The Role of Competences for Democratic Culture, Oslo,
Nórsko, 26.–28.2.2018. Prípravné stretnutie k realizácii vzdelávania s partnerskými organizáciami:
European Wergeland Centre a NAE+ Nórsko.
4. Zasadnutie Rady OECD k Agende 2030, Paríž (vid vyššie)
5. European Training Strategy "The Quality Bonus" (medzinárodná konferencia, Mainz, Nemecko, 26.28.3.2018). Regionálna koordinátorka za Prešovský kraj, referentka pre vzdelávanie k ľudským právam
a 2 odborní referenti NAE+ sa zúčastnili na 1. medzinárodnej konferencii European Training Strategy
"The Quality Bonus" v Mainzi, 26.-28.3.2018. Témami workshopov, prednášok a diskusií boli štandardy
kvality práce s mládežou a nové trendy, budovanie kapacít, vzdelávanie a rozvoj kompetencií
pracovníkov s mládežou, prepájanie formálneho a neformálneho vzdelávania s cieľom skvalitniť prácu
s mladými ľuďmi.
6. Youth Work Against Violent Radicalization – The Role of Competences for Democratic Culture (Part 1),
Utoya/Sundvollen, Nórsko, 9.–13.4.2018. Zabezpečenie vzdelávania pre pracovníkov s mládežou
a školiteľov pracovníkov s mládežou v spolupráci s European Wergeland Centre a NA E+ Nórsko.
Cieľom vzdelávania bolo budovanie kompetencií budúcich školiteľov pracovníkov s mládežou v oblasti
metód a stratégií prevencie radikalizácie mladých ľudí. Na vzdelávanie nadväzovala druhá časť,
zameraná na praktické aktivity pre pracovníkov s mládežou, počas ktorej si vybraní absolventi prvej
časti vyskúšali vedenie aktivít na školení PsM.
7. Stretnutie expertnej skupiny v projekte NAHRE, Tallinn, Estónsko, 15.– 17.4.2018. Účasť koordinátorky
projektu NAHRE na stretnutí expertov v projekte v NAHRE – spojenej s prípravným stretnutím k
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realizácii medzinárodného školenia školiteľov v Bratislave, facilitácia pracovnej skupiny k tvorbe
Odporúčaní pre profesijnú prípravu pracovníkov s mládežou oblasti vzdelávania k ľudským právam
a účasť na stretnutí pracovnej skupiny k realizácii ToT v projekte NAHRE, ktoré sa uskutočnilo v júni
2018 v Šamoríne.
8. Exkurzia v OSN pre úspešných riešiteľov Olympiády ľudských práv, Ženeva, Švajčiarsko, 30.4 - 1.5.2018.
Realizácia vzdelávacieho podujatia pre úspešných riešiteľov Olympiády ľudských práv. Účastníci a
účastníčky využili možnosť diskutovať so zamestnancami OSN o histórií OSN, limitoch inštitúcie,
kariérnych možnostiach a pracovnej náplni zamestnancov UNDP či UNHCR. Účastníci a účastníčky tiež
ocenili možnosť komunikovať v anglickom jazyku, stretnúť sa so stážistami a pozorovať rokovania.
9. "Seminar on citizenship education in youth work. Young people's citizenship and Europe: which ways
forward?", Council of Europe for Youth v spolupráci s EK. Seminár bol zameraný na význam občianskej
výchovy v práci s mládežou a oblasti neformálneho vzdelávania. Seminár organizovala Rada Európy v
spolupráci s Európskou Komisiou, Odborom mládeže. Z workshopov počas seminára vznikla publikácia
obsahujúca definíciu pojmov, poznatky o príkladoch implementácie OV a EU dimenzie v krajinách
jednotlivých účastníkov a odporúčania do praxe.
10. V4 and Eastern Partnership Expert Conference on Youth Policy, Budapešť, Maďarsko, 28.-31.5.2018.
Regionálny koordinátor za Bratislavský kraj sa spolu so zamestnancom NA Erasmus+ zúčastnili
medzinárodnej konferencie o mládežníckej politike v rámci V4 a Východného partnerstva v Budapešti.
Od 1.6.2019 Slovensko predsedá V4, účastníci konferencie z IUVENTY budú zodpovední za
organizovanie nadväzujúcej konferencie v Bratislave (apríli 2019), ktorú bude zabezpečovať IUVENTA.
11. 2018 Kórejsko – Slovenský mládežnícky výmenný program, Kórejská republika
V rámci plnenia Memoranda o porozumení medzi MŠVVaŠ SR a Ministerstvom rodovej rovnosti a
rodiny Kórejskej republiky. IUVENTA komplexne zabezpečila prípravu a vyslanie 6-tich mladých
delegátov z SK do Kórejskej republiky v termíne 2.- 9.7.2018 a recipročné prijatie kórejskej delegácie v
termíne od 4.9.-11.9.2018, a to: organizáciu, logistiku, ubytovanie, stravovanie, administratívne
zabezpečenie, odborný program, sprevádzanie delegácie, oficiálne prijatia v partnerských inštitúciách,
vrátane príprav tlačových správ a fotodokumentácie.
12. RAY triangular summit, ACV - Austria Center Vienna, 4.-5.9.2018 - Predstavenie aktuálnych výstupov
RAY výskumov.
13. Seminár Back to school (v rámci konferencie V4), Kielce, Poľsko, 25.-29.9.2018. Účasť na seminári.
Šírenie dobrej praxe v neformálnom vzdelávaní pri práci s mládežou v jednotlivých krajinách V4.
Prezentácia činnosti IUVENTY. Zúčastnení jednotlivci a organizácie sa dohodli, že budú spolupracovať
pri implementácii projektov reprezentujúcich príklady dobrej praxe z ostatných krajín, aby sa šírili
myšlienky týchto projektov. Rovnako sa zhodli na tom, že sa pokúsia spoločne žiadať o granty dostupné
v rámci V4 a E+ programov. Úlohou je sieťovať jednotlivých partnerov a prepájať aktivity, prípadne
uskutočniť ďalšie stretnutia. Rovnako je výzvou zapájať neformálne vzdelávanie aj do formálneho
prostredia. Porozmýšľať o European Solidarity Corps – lokálne projekty s dobrovoľníkmi. Prínosom ZPC
bola najmä výmena skúseností a diskusia o mládežníckej politike a neformálnom vzdelávaní v
jednotlivých štátoch V4. Počas semináru si účastníci vymenili poznatky a inšpirácie. Slovensko v
súvislosti s existenciou IUVENTY, ako implementačného orgánu MŠVVaŠ, bolo pre ostatné krajiny
inšpiráciou. Rovnako sme si vymenili poznatky o fungovaní národných agentúr E+, nakoľko SR má
programy rozdelené medzi 2 samostatné národné agentúry (SAAIC, NA IUVENTA), zatiaľ čo napr. Česko
a Poľsko majú Erasmus+ „pod jednou strechou“. Získané boli tiež nové informácie o mládežníckej
politike v Poľsku, okrem iného aj to, že v roku 2012 skončila platnosť stratégie pre mládež a od tej doby
nebola vytvorená nová, o spôsobe financovania projektov zameraných na mládež na národnej a
regionálnej úrovni.
14. Eurodesk Network Meeting – Československé školenie multiplikátorov Eurodesku (30.9.-2.10.2018,
Černá Hora, Česko) - stretnutie regionálnych konzultantov Erasmus+ a regionálnych partnerov
Eurodesku. Cieľom bolo poskytnúť priestor pre sieťovanie, nastavenie spolupráce siete, nadobudnutie
možností ďalšieho vzdelávania a zahájenie spoločných príprav na Európsky týždeň mládeže 2019.
Školenie prinieslo nastavenie spolupráca medzi koordinátorkou Eurodesku na SK, regionálnymi
koordinátormi ako regionálnymi konzultantmi a multiplikátormi v jednotlivých mestách a krajoch.
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Nastavenie na slovenskej strane pokračovalo národným stretnutím multiplikátorov 18.12.2018
v Bratislave.
15. Pracovné stretnutie k spolupráci UNIS a IUVENTA, Viedeň, Rakúsko, 11.10.2018. Pracovné stretnutie na
realizácii vzdelávacieho podujatia k téme Agenda 2030. Na pracovnom stretnutí bolo dohodnuté
obsahové zameranie workshopu, cieľová skupina a spolupráca pri organizácii podujatia.
16. “Bridges to new beginnings: Developing synergies between different sectors supporting the inclusion,
human rights and participation of young refugees and migrants”, Štrasbourg, 4.–5.12.2018. Zastúpenie
organizácie IUVENTA na odbornom seminári v European Youth Centre. Seminár bol organizovaný ECCoE Youth Partnership s cieľom podporiť medzisektorovú spoluprácu v oblasti inklúzie mladých
migrantov prostredníctvom práce s mládežou. Na seminári bola odprezentovaná spolupráca IUVENTY,
Migračného úradu MV SR a mimovládnych organizácii na tvorbe a realizácii vzdelávania pre mladých
migrantov na Slovensku.
17. Pracovné stretnutie k projektu NAHRE, Destelheide, Belgicko, 13.-14.12.2018. Účasť koordinátorky
projektu na projektovom stretnutí NAHRE (Youth for Human Rights), na ktorom boli vyhodnotené
školenia pracovníkov s mládežou realizované jednotlivými partnerskými krajinami, možnosti podporiť
implementáciu na úrovni zamestnancov agentúr a plánované činnosti na rok 2019.

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. Od roku 2018 implementuje nový
program EÚ Európsky Zbor Solidarity
ŠTRUKTÚRA PROGRAMU
Kľúčová akcia 1 (ďalej KA1) – Mládežnícke výmeny – projekty zamerané na vzdelávaciu mobilitu mladých
ľudí a pracovníkov s mládežou. Mladí ľudia majú možnosť zapojiť sa do mládežníckych výmen.
Pracovníkom s mládežou otvára možnosti profesionálneho rozvoja a budovania partnerstiev v oblasti
práce s mládežou prostredníctvom školení, seminárov, pracovných stáží a podobne.
Kľúčová akcia 2 (ďalej KA2) – Strategické partnerstvá v oblasti mládeže - projekty podporujú spoluprácu v
oblasti inovácií a výmenu osvedčených postupov, ktoré prinášajú inovatívne postupy a riešenia v oblasti
mládeže v rámci medzisektorovej spolupráce (štátny, verejný a súkromný sektor). Kľúčová akcia 2
umožňuje uskutočňovať aj projekty Nadnárodných mládežníckych iniciatív.
Kľúčová akcia 3 (ďalej KA3) – Podpora reformy politiky –aktívne podporuje participáciu mladých ľudí na
verejnom živote prostredníctvom štruktúrovaného dialógu: stretnutia mladých ľudí so zástupcami
rozhodujúcich subjektov v oblasti mládeže podporuje dialóg medzi mladými ľuďmi a tvorcami politík v
oblasti mládeže a aktivity zamerané na témy štruktúrovaného dialógu.
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.
Činnosť Národnej agentúry programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu v Slovenskej republike v
roku 2018
●

Administrácia grantového programu Erasmus+: výber a evidencia žiadostí o finančný príspevok v troch
predkladacích termínoch (15. február, 26. apríl 2018, 4. október 2018), zabezpečenie konzultácií
k žiadostiam, zabezpečenie odborných posudkov k projektom a zabezpečenie výberového procesu,
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●
●
●
●

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

IUVENTA plnila úlohy Národnej agentúry programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu a
poskytovala informácie o možnostiach využitia podpory z programu v oblasti podpory mládeže a športu.
Úlohy realizovala v súlade s pracovným programom, ktorý schvaľuje Európska komisia, ako aj Odbor
mládeže a sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR. Národná agentúra
prijala, spracovala a vyhodnotila k prvému predkladaciemu termínu 15. február 2018 projektové žiadosti
v takomto objeme:

Počet prijatých
projektov

Typ aktivity
KA 1 – Mládežnícke výmeny
KA1 – Dobrovoľnícke aktivity
KA1 – Mobilita pracovníkov s mládežou
KA1 – Mob. prac. s mládežou + Ml.
výmeny
KA2 – Strategické partnerstvá
KA3 – Štruktúrovaný dialóg
Total

57
16
27
3
4
2
109

Počet
podporených
projektových
žiadostí
19
11
7
1
1
0
39

k predkladaciemu termínu 26. apríl 2018:
Počet prijatých
projektov

Typ aktivity
KA 1 – Mládežnícke výmeny
KA1 – Dobrovoľnícke aktivity
KA1 – Mobilita pracovníkov s mládežou
KA2 – Strategické partnerstvá
KA3 – Štruktúrovaný dialóg
Total

56
20
24
6
5
111

Počet
podporených
projektových
žiadostí
21
13
9
1
4
48

k predkladaciemu termínu 4. október 2018:
Počet prijatých
projektov

Typ aktivity
KA 1 – Mládežnícke výmeny
KA1 – Mobilita pracovníkov s mládežou

55
20
41

Počet
podporených
projektových
žiadostí
22
11

KA2 – Strategické partnerstvá
KA3 – Štruktúrovaný dialóg
Total

11
4
90

Kľúčová akcia

4
2
39

Počet
všetkých
podaných projektových
žiadostí

Počet podporených
projektových
žiadostí

ESC 11 - Dobrovoľnícke aktivity

16

12

ESC 12 - 13 - Dobrovoľnícke partnerstvá

2

2

ESC 21 - Stáže a umiestnenia

1

1

ESC 31 - Projekty solidarity

12

7

Total

31

22

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

Školenie

Dátumy realizácie

Stručný opis

„Europe
Goes
Local“ záverečná
konferencia

19-22.4.2018

Záverečná fáza pilotného vzdelávania v rámci
medzinárodného projektu, ktorá vyvrcholila
slovensko - českou konferenciou pod názvom,
Europe Goes Local – podpora práce s mládežou na
úrovni samospráv. Konferencia, ktorej súčasťou bola
odborná panelová diskusia a workshopy, sa konala
dňa 20.4.2018 od 09:00 do 17:00 hod. v Senci.
Diskusia bola zameraná na tému „Podpora práce s
mládežou na úrovni samosprávy“.

Learning for Work

30.5.-2.6.2018

Školenie sa zameriava na rozvoj kompetencií EVS
dobrovoľníkov za účelom podpory ich možnosti
zamestnania sa po EVS projektoch. Hlavým cieľom je
podporiť mentorov a supervízorov vo vytváraní
kvalitného učiaceho procesu EVS dobrovoľníkov.

Transnational
Youth Initiatives
for V4+EaP

19.6.-22.6.2018

Tréningový kurz je o príprave, realizovaní a
hodnotení kvality medzinárodných mládežníckych
iniciatív pre mladých ľudí, cielené pre účastníkov z
krajín V4 a krajín Východného partnerstva.
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Youth work against 26.6.-29.6.2018
violent
radicalisation- The
role of democratic
competences
–
PART 2

Druhá časť tohto medzinárodného školenia sa
zameria viac na praktické nástroje v každodennej
práci s mládežou, konkrétne tie, ktoré sa týkajú
extrémizmu a radikalizácie. Pracovníci s mládežou
patria do profesií „prvej línie“, ktorí majú možnosť
nielen zaznamenať náznaky radikalizácie, ale aj
vybudovať odolnosť mladých ľudí voči nej. Toto
školenie poskytne priestor na diskusiu o tom, ako sa
vyhnúť frustrácii mladých ľudí a podporiť ich
vzájomné porozumenie.

Školenie školiteľov
CZ-SK

Cieľom CZ-SK školenia školiteľov je predstaviť nové
výzvy programu Erasmus+ a rozvíjať kompetencie
súčasných školiteľov. Cieľom je oboznámiť školiteľov
zo storytellingovými technikami, ktoré môžu
multiplikovať pri vzdelávaniach. Stretnutie bude o
príbehoch a emóciách, ktoré pomôžu porozumieť
stereotypom a predsudkom v našej spoločnosti.

Participation
of office

out

28.6.-30.6.2018

18.21.10.2018

5.- 9.12.2018

Kick start
career

your

Prvá fáza – národné školenie je zamerané na rozvoj
nových nápadov a projektov pre potenciálnych
nových žiadateľov v rámci Kľúčovej akcie 3
programu Erasmus+
Druhá fáza- medzinárodné školenie je zamerané na
rozvoj nových nápadov a projektov pre
potenciálnych nových žiadateľov v rámci Kľúčovej
akcie 3 programu Erasmus+.

9.-15.12.2018

Vzdelávacie školenie sa zameriava na rozvoj
schopnosti mladých ľudí a vyjadrenie ich
kompetencií na trhu práce. Školenie chce
pripraviť pracovníkov s mládežou, aby pomohli
mladým ľuďom identifikovať ich kompetencie
a následne by boli schopní odprezentovať ich
vedomostí a skúseností na trhu práce.

Medzinárodný projekt Europe Goes Local.
Medzinárodný projekt Europe Goes Local, je projekt strategického partnerstva, v ktorom je zapojených 22
národných agentúr Erasmus+ a ďalších 9 dôležitých inštitúcií na európskej úrovni – napr. SALTO YOUTH,
Rada Európy. Cieľom tohto strategického partnerstva je podpora práce s mládežou na lokálnej úrovni s
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prepojením na medzinárodnú spoluprácu. Hlavným výstupom projektu Europe Goes Local bude Európska
Charta lokálnej práce s mládežou, ktorá sa tvorí pomocou série aktivít na európskej, národnej a lokálnej
úrovni. Zmyslom Charty je podporiť kvalitný rozvoj lokálnej práce s mládežou.
Projekt EGL reaguje na sociálne problémy, ktorým čelia mladí ľudia v ich bezprostrednom miestnom
kontexte. 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.
Samosprávy prispievajú k zlepšeniu životných podmienok mladých ľudí rôznymi spôsobmi a okolnosťami:
podporou praktík a štruktúrou práce s mládežou alebo samotným vykonaním práce s mládežou.
V rámci projektu EGL bola v každej zo zapojených krajín vytvorená Národná pracovná skupina, ktorá
koordinuje projekt a jeho aktivity na národnej úrovni. V priebehu roku 2018 sa na Slovensku realizovalo
niekoľko podporných aktivít venovaných vzdelávaniu lokálnych tímov pozostávajúcich zo zástupcov
samospráv, pracovníkov s mládežou a samotných mladých ľudí. Na základe týchto vzdelávacích aktivít tímy
začali rozvíjať prácu s mládežou v svojich samosprávach.
Projekt a jeho aktivity budú prebiehať až do jeho ukončenia v septembri 2019, kedy budú na oficiálnej
konferencii predstavené príklady dobrej praxe z projektu a oficiálna verzia Charty. V rámci projektu sa
plánujú aj aktivity na jeho udržateľnosť, do ktorých budú zapojení hlavní aktéri z rôznych oblastí
participácie mládeže.

ZABEZPEČENIE EURÓPSKEHO ZBORU SOLIDARITY
Dňa 24.10.2018 Národná agentúra Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu v spolupráci s Odborom mládeže
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR oficiálne otvorila nový program Európskej únie Európsky
zbor solidarity v Slovenskej republike.
Európsky zbor solidarity je najnovším programom Európskej únie pre mladých ľudí vo veku 17-30 rokov,
ktorú vyhlásil predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker v rámci širšej iniciatívy – Investovanie do
európskej mládeže. Európsky zbor solidarity od začiatku svojej pilotnej fázy v decembri 2016 prilákal viac
než 76 000 mladých ľudí, ktorí prejavili záujem prispieť k solidárnym aktivitám v celej Európe. Takmer 9
000 ľudí už pôsobí na umiestneniach v rámci projektov, ktoré sa zaoberajú témami ako je sociálne
začlenenie, inklúzia, dobrovoľníctvo, zamestnanosť, kultúra, či životné prostredie.
Aktivita Európskej dobrovoľníckej služby, ktorá bola predchodcom a vytvorila základ pre dobrovoľnícke
aktivity v rámci programu EÚ Európsky zbor solidarity, vznikla už v roku 1996, kedy bol vytvorený európsky
program s rovnakým názvom. Európska dobrovoľnícka služba bola rovnako zameraná na podporu
solidarity medzi mladými ľuďmi a od roku 2000 pokračovala pod známou skratkou EDS už ako súčasť
programu EÚ Mládež v akcii. V rámci tohto programu začali na Slovensku vznikať prvé hostiteľské miesta
a slovenské organizácie privítali prvých dobrovoľníkov zo zahraničia. EDS sa stala prostriedkom ďalšieho
vzdelávania sa mladých ľudí, ktorí využili príležitosť zlepšiť si svoju jazykovú vybavenosť, získať nové
zručnosti, vedomosti a zmeniť svoje postoje. V súčasnosti máme na Slovensku 105 akreditovaných
dobrovoľníckych organizácií.
Prvú fázu Európskeho zboru solidarity konsoliduje prijatie nariadenia na roky 2018-2020, ktorým sa
stanovuje nový legislatívny základ a mechanizmus financovania pre tento program. Komisia navrhla
vyčleniť v tomto období sumu 341,5 miliónov Eur, ktoré umožnia 100 000 mladým Európanom zúčastniť
sa tejto iniciatívy do konca roka 2020.
Novinkou programu sú stáže a pracovné umiestnenia, a popri dobrovoľníckych projektoch aj projekty v
oblasti solidarity, ktoré majú veľmi podobný formát ako mládežnícke iniciatívy známe v programe Mládež
v akcii.
Dňa 16.10.2018 bol prvý predkladací termín v rámci programu EÚ Európsky zbor solidarity.
44

Kľúčová akcia

Počet
všetkých
podaných projektových
žiadostí

Počet podporených
projektových
žiadostí

ESC 11 - Dobrovoľnícke aktivity

16

12

ESC 12 - 13 -Dobrovoľnícke partnerstvá

2

2

ESC 21 - Stáže a umiestnenia

1

1

ESC 31 - Projekty solidarity

12

7

Total

31

22

4.1 ZABEZPEČENIE EURÓPSKEHO INFORMAČNÉHO PROJEKTU EURODESK
EURODESK je európska informačná sieť pre mladých ľudí. Počas roka 2018 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 2018 dal do tlače propagačný materiál: Erasmus+ pre mládež s informáciami o programe
Erasmus+ v oblasti mládeže a športu. Publikácia predstavuje možnosti v rámci programu Erasmus+ a jej
cieľom je poskytnúť stručný prehľad o tomto programe.
Eurodesk počas roka 2018 úzko spolupracoval s Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre oblasť
mládeže a športu na podporných informačných aktivitách programu Erasmus+.
Pravidelne sa zúčastňoval pracovných stretnutí štruktúrovaného dialógu, ktoré organizuje RmS – Rada
mládeže Slovenska, kde je súčasťou Národnej pracovnej skupiny. Cieľom bolo zvýšenie záujmu mladých
ľudí o aktívnu účasť v tvorbe miestnych, regionálnych aj európskych politík voči mládeži.
Počas roka 2018 koordinátor Eurodesku pokračoval v úzkej spolupráci s TCA - Transnational Cooperation
Activities na projekte “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 je kontaktnou osobou
pre túto novú iniciatívu na Slovensku.
Slovenská informačná sieť Eurodesk v roku 2018 nastavila spolupráca s multiplikátormi siete. Československé stretnutie multiplikátorov prinieslo nastavenie spolupráce medzi koordinátorkou Eurodesku na
SK, regionálnymi koordinátormi ako regionálnymi konzultantmi a multiplikátormi v jednotlivých mestách
a krajoch. Spolupráca pokračovala následným stretnutím v decembri 2018. Zároveň sa počas stretnutia
podarilo zahájiť spoločné prípravy na Youth Week v spojitosti s voľbami do EP. Multiplikátorom bola
predstavená sieť ako možnosť získať nové kompetencie a partnerov.
Koordinátor Eurodesku spolu s NA implementovali spoluprácu s Oddelením pre podporu práce s mládežou.
Oddelenie realizuje Programy pre mládež na roky 2014-2020. Koordinátor Eurodesku sa stal členom
Riadiaceho výboru pre programy mládeže 2014-2020.
Koordinátor Eurodesku sa stal členom Eurodesk pracovnej skupiny: “Skupina kvality”. Katalóg kvality
monitoruje aktivity organizované v sieti Eurodesk na základe rôznych kritérií kvality.
V oblasti zabezpečenia Európskeho informačného projektu EURODESK riešil nižšie uvedené úlohy
nevyhnutné v záujme systematického napĺňania úloh projektu v zmysle plánu aktivít na rok 2018,
schváleného Európskou komisiou a odborom mládeže MŠVVaŠ SR:
●
●
●

Erasmus+ v nás a okolo nás (27.2.2018),
prezentácia na Profesia Days (28.2.-1.3.2018),
Info dni s Mladí info a NA E+ (9.3.2018),
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Yodel – konferencia o mladých prístupoch k mladej generácii (12.3.2018),
E+coffee (9.4.2018 Banská Bystrica, 13.4.2018 Levice, 13.4.2018 Bratislava),
Uniforum Orientamento day - trh zahraničných univerzít (10.4.2018 Bratislava),
Job Expo - veľtrh pracovných príležitostí (26.-27.4.2018 Nitra),
Deň Európy (4.5.2018 Košice, Prešov, 9.5.2018 Bratislava),
Info dni o KA 3 a E+ / Granty pre samosprávy (10.5. BB, 15.5. PO, 16.5. KE, 24.5. TN),
Stretnutie o dobrovoľníctve - Pakuj sa do Európy v Stanici - Žilina Záriečie (28.5.2018),
Európsky parlament a programy pre mládež (8.6.2018, Bratislava),
Info dni OZ Viac - Festival Za hranice (8.6.2018, Trstená),
ZMOS - hodnotiace stretnutie k info. dňom - Granty pre samosprávy (28.6.2018, Bratislava),
Festival Pohoda 2018 (06.-08.07.2018, Letisko Trenčín),
Slovak Business Agency (SBA) Seminár: Zapojte sa do komunitárnych programov EÚ
(Erasmus+) (04.07.2018, Bratislava),
Trh dobrovoľníctva organizácie Bratislavské dobrovoľnícke centrum (15.9. 2018, Stará
Tržnica, Bratislava),
Československé školenie multiplikátorov Eurodesku (1. - 2. 10. 2018, Černá Hora, Česko),
Time to Move (október 2018, pravidelná kampaň siete Eurodesk),
Študentský veľtrh AKADÉMIA & VAPAC (09. – 11. 10. 2018, Bratislava),
Trh dobrovoľníctva (17.10. 2018, Evanjelické lýceum Bratislava),
Info dni o programe Erasmus+ v spolupráci so SAAIC (23.10 Košice, 24.10 Zvolen, 05.11.
Bratislava),
Konferencia Learning by Leaving sietí Euroguidance, Europass, Eures a Eurodesk( 19.21.11.2018, Kolín, Nemeko),
Pracovne stretnutie siete EURES (22.11. 2018 Bratislava),
Eurodesk národné stretnutie multiplikátorov (18.12.2018, Bratislava),
Spustenie webovej stránky www.eurodesk.sk
Propagácia iniciatívy DiscoverEU a iné.

IUVENTA požiadala na jeseň 2018 o členstvo v Európskej informačnej a poradenskej agentúre pre mládež
(ERYICA), ktorá je nezávislou európskou organizáciou zloženou z vnútroštátnych a regionálnych
koordinačných orgánov a sietí pre informácie o mládeži. Po dôkladnej analýze Správnej rady agentúry
ERYICA bola žiadosť úspešne schválená.

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

Miesto
konania

Termín
konania

Počet
účastníkov

Bratislava

18. – 20. 4. 2018

55

46

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

Bratislava

20. – 22. 4. 2018

54

1. sústredenie pred IBO

Bratislava

13. – 19. 5. 2018

22

2. sústredenie pred IBO

Bratislava

17. – 22. 6. 2018

14

Košice

13. – 14. 6. 2018

35

Bratislava

6. 11. 2018

8

Celoštátne kolo BiO – kat. E
Zasadnutie SK BiO

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

Košice

12. – 15. 4. 2018

52

Výberové sústredenie pred IPhO

Žilina

22. – 27. 4. 2018

16

Prípravné sústredenie pred IPhO

Košice

10. – 22. 6. 2018

10

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, C, D, 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.
Miesto
konania

Termín
konania

Počet
účastníkov

Celoštátne kolo GO – kat. A, B, Z

Bratislava

23. – 25. 3. 2018

72

Celoštátne kolo GO – kat. E

Bratislava

18. – 19. 5. 2018

41

1. sústredenie pred IGEO

Bratislava

9. – 12. 4. 2018

19

2. sústredenie pred IGEO

Bratislava

23. – 27. 4. 2018

15

Zasadnutie SK GO

Bratislava

9. 11. 2018

13

Zrealizované podujatia

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

47

Termín
konania

Počet
účastníkov

Celoštátne kolo ChO

Rakovice, Trnava

7. – 10. 3. 2018

77

1. sústredenie pred ICHO

Bratislava

22. – 28. 4. 2018

22

2. sústredenie pred ICHO

Košice

3. – 9. 6. 2018

22

3. sústredenie pred ICHO

Bratislava

17. – 20. 6. 2018

18

Zasadnutie SK ChO

Bratislava

8. 11. 2018

32

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).
Miesto
konania

Termín
konania

Počet
účastníkov

Trenčianske
Teplice

18. – 21. 3. 2018

65

Výberové sústredenie pred IMO
a MEMO

Bratislava

23. – 29. 4. 2018

30

2. zasadnutie úlohovej komisie MO

Bratislava

16. – 18. 5. 2018

21

Prípravné sústredenie pred IMO
a MEMO

Bratislava

3. – 8. 6. 2018

20

Žilina

5. 10. 2018

10

Zrealizované podujatia
Celoštátne kolo MO

Spoločné zasadnutie SK MO a SK OI

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).
Miesto
konania

Termín
konania

Počet
účastníkov

Trenčianske
Teplice

22. – 24. 3. 2018

49

Výberové sústredenie pred IOI a CEOI+

Bratislava

29. 4. – 6. 5. 2018

19

Trojstretnutie pred CPSPC

Bratislava

30. 6. – 5. 7. 2018

19

Žilina

5. 10. 2018

6

Zrealizované podujatia
Celoštátne kolo OI

Spoločné zasadnutie SK MO a SK OI

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.
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Zrealizované podujatia
Celoštátne kolo OAJ

Miesto
konania

Termín
konania

Počet
účastníkov

Bratislava

26. – 27. 3. 2018

96

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

Miesto
konania

Termín
konania

Počet
účastníkov

Bratislava

26. – 27. 3. 2018

96

Olympiáda v ruskom jazyku (ORJ) je postupová súťaž určená pre žiakov základných škôl, všetkých typov
gymnázií a stredných škôl. Člení sa na 7 kategórií – A1, A2, A3, B1, B2, B3 a B4 a organizuje sa v 3 súťažných
kolách – školskom, krajskom a celoštátnom. Najlepší súťažiaci sa zúčastňujú Medzinárodnej olympiády
v ruskom jazyku, ktorá sa uskutočňuje spravidla každé 2 roky.
Zrealizované podujatia

Miesto
konania

Termín
konania

Počet
účastníkov

Celoštátne kolo ORJ

Košice

9. – 10. 4. 2018

69

Zasadnutie COK ORJ

Zvolen

18. 10. 2018

8

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
Celoštátne kolo OFJ

Miesto
konania

Termín
konania

Počet
účastníkov

Bratislava

10. – 11. 5. 2018

64

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
Celoštátne kolo OŠJ

Miesto
konania

Termín
konania

Počet
účastníkov

Bratislava

20. – 21. 3. 2018

45

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

Omšenie

11. – 13. 4. 2018

178

49

Zasadnutie CK OĽP

Bratislava

14. – 15. 6. 2018

16

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

Miesto
konania

Termín
konania

Počet
účastníkov

Bratislava

6. – 7. 6. 2018

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
Celoštátne kolo TO

Miesto
konania

Termín
konania

Počet
účastníkov

Nové Mesto nad
Váhom

2. – 3. 5. 2018

24

Nitra

26. 6. 2018

7

Zasadnutie SK TO

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.
Miesto
konania

Termín
konania

Počet
účastníkov

Celoštátne kolo TMF

Bratislava

17. – 20. 4. 2018

48

Výberové sústredenie pred IYPT

Bratislava

30. 5. – 6. 6. 2018

18

Prípravné sústredenie pred IYPT

Boleráz

14. – 18. 7. 2018

11

Zrealizované podujatia

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.
Miesto
konania

Termín
konania

Počet
účastníkov

Celoštátne kolo OSJL

Bratislava

5. – 6. 4. 2018

39

Zasadnutie SK OSJL

Bratislava

15. 11. 2018

5

Zrealizované podujatia

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.
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Miesto
konania

Termín
konania

Počet
účastníkov

Zasadnutie SK DO

Bratislava

6. 4. 2018

9

Celoštátne kolo DO

Smolenice

2. – 4. 5. 2018

56

Zrealizované podujatia

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
2018 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.
Miesto
konania

Termín
konania

Počet
účastníkov

1. sústredenie pred IJSO

Bratislava

4. – 6. 6. 2018

28

2. sústredenie pred IJSO

Bratislava

3. – 5. 9. 2018

19

Zrealizované podujatia

Odbor predmetových olympiád a postupových súťaží v októbri zorganizoval semináre v mestách Bratislava,
Košice a Banská Bystrica pod názvom „Ako vychovať úspešného olympionika“. Boli určené predovšetkým
začínajúcim učiteľom základných a stredných škôl, ktorí majú záujem intenzívnejšie pripravovať svojich žiakov
na predmetové olympiády. Nové informácie tu samozrejme získali aj skúsenejší učitelia. Každý seminár bol
rozdelený na tri časti. V prvej účastníci získali základné informácie o olympiádach, zoznámili sa so štruktúrou a
riadením súťaží, so smernicou, s organizačnými poriadkami a metodicko-organizačnými pokynmi.
Účastníci získali informácie o súťažných úlohách, aké sú možnosti zapojenia žiakov zo stredných odborných
škôl, ako prebieha oceňovanie súťažiacich a pod. V druhej časti sme účastníkom predstavili učiteľov a ich
úspešných olympionikov, ktorí sa dlhodobo venujú olympiádam a získavajú medailové umiestnenia Slovensku,
ale aj v zahraničí. V tretej časti sa účastníci seminára stretli so psychologičkou, ktorá si pripravila interaktívnu
prezentáciu na tému „Učiteľ a žiak – ruka v ruke k úspechu v súťaži“. Prítomným prezentovala dôležitosť práce
s nadanými deťmi a samotní účastníci sa podelili o svoje pohľady na talent, nadané deti a možnosti zlepšenia
svojej práce. Semináre absolvovalo spolu 117 účastníkov.
Vo februári a decembri 2018 Odbor predmetových olympiád a postupových súťaží pripravil školenie oficiálnych
dozorov. Školenia sa zúčastnili osoby, ktoré budú vykonávať oficiálne dozory na celoštátnych kolách
a sústredeniach pred medzinárodnými súťažami. Účastníkom školenia boli poskytnuté základné informácie
o olympiádach, podrobne boli prebraté pokyny pre oficiálny dozor, absolvovali školenie k bezpečnosti a
ochrany zdravia pri práci a kurz prvej pomoci. Absolvovanie tohto školenia sa stáva povinnou prípravou na
vykonávanie oficiálnych dozorov na našich podujatiach – celoštátnych kolách a sústredeniach pred
medzinárodnými súťažami.
Zrealizované podujatia
Ako získať zlatú medailu na IGEO

Miesto
konania

Termín
konania

Počet
účastníkov

Bratislava

6. 2. 2018

37

51

Školenie oficiálneho dozoru

Bratislava

26. – 27. 2. 2018

15

Seminár „Ako vychovať úspešného
olympionika“

Bratislava

17. 10. 2018

39

Seminár „Ako vychovať úspešného
olympionika“

Košice

24. 10. 2018

33

Seminár „Ako vychovať úspešného
olympionika“

Banská Bystrica

25. 10. 2018

45

Školenie oficiálneho dozoru

Bratislava

13. – 14. 12. 2018

15

Aktívna účasť na podujatiach

Miesto
konania

Termín
konania

Počet
účastníkov

Konferencia Výchova k životu

Brno

3. – 4. 3. 2018

cca 150

Mladý tvorca

Nitra

26. – 27. 4. 2018

cca 1000

Kórejská delegácia v SR

Bratislava

4. – 11. 9. 2018

7

Lingvafest

Bratislava

28. – 29. 9. 2018

cca 1500

Živé knižnice

Bratislava

7. 11. 2018

cca 240

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.
B) PREDMETOVÉ OLYMPIÁDY, POSTUPOVÉ SÚŤAŽE A INÉ AKTIVITY ZABEZPEČOVANÉ NA MEDZINÁRODNEJ
ÚROVNI
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Celkovo naši žiaci získali z medzinárodných predmetových olympiád a ďalších súťaží určených pre jednotlivcov
a družstvá v školskom roku 2017/2018 2 zlaté medaily (obe za družstvá), 11 strieborných medailí (z toho jedna
za družstvo), 25 bronzových medailí (z toho tri za družstvo) a 4 čestné uznania.
Medzinárodná matematická olympiáda (IMO)
59. ročník Medzinárodnej matematickej olympiády sa uskutočnil v dňoch 7. – 14. 7. 2018 v Kluži, Rumunsko.
Zúčastnilo sa jej 594 súťažiacich zo 107 krajín. Naši súťažiaci získali 3 strieborné a 3 bronzové medaile.
Medzinárodná chemická olympiáda (ICHO)
50. ročník Medzinárodnej chemickej olympiády sa uskutočnil v dňoch 19. – 30. 7. 2018 v Bratislave, Slovensko
a Prahe, Česká republika. Zúčastnilo sa jej 300 súťažiacich zo 76 krajín. Naši súťažiaci získali 2 strieborné a 2
bronzové medaile.
Medzinárodná fyzikálna olympiáda (IPhO)
49. ročník Medzinárodnej fyzikálnej olympiády sa konal v dňoch 21. – 29. 7. 2018 v Lisabone, Portugalsko.
Zúčastnilo sa jej 396 súťažiacich z 87 krajín. Naši súťažiaci získali 3 bronzové medaile.
Európska súťaž z dopravnej výchovy (ETEC)
33. ročník Európskej súťaže z dopravnej výchovy sa konal 6. – 9. 9. 2018 v Budapešti, Maďarsko. Zúčastnilo sa
jej 96 súťažiacich z 24 krajín. Našim súťažiacim sa nepodarilo získať medailové umiestnenie.
Medzinárodný turnaj mladých fyzikov (IYPT)
31. ročník Medzinárodného turnaja mladých fyzikov sa konal v dňoch 18. – 27. 7. 2018 v Pekingu, Čína.
Zúčastnilo sa ho 32 družstiev z 32 krajín. Naše družstvo získalo strieborné medaile.
Medzinárodná olympiáda v informatike (IOI)
30. ročník Medzinárodnej olympiády v informatike sa konal v dňoch 31. 8. – 8. 9. 2018 v Tsukube, Japonsko.
Zúčastnilo sa jej 335 súťažiacich z 87 krajín. Naši súťažiaci získali 3 bronzové medaile.
Medzinárodná biologická olympiáda (IBO)
29. ročník Medzinárodnej biologickej olympiády sa konal v dňoch 14. – 22. 7. 2018 v Teheráne, Irán. Zúčastnilo
sa jej 261 súťažiacich zo 71 krajín. Náš súťažiaci získali 4 bronzové medaile.
Stredoeurópska olympiáda v informatike (CEOI)
25. ročník Stredoeurópskej olympiády v informatike sa uskutočnil v dňoch 12. – 18. 8. 2018 vo Varšave, Poľsko.
Zúčastnilo sa jej 55 súťažiacich z 13 krajín. Naši súťažiaci získali 1 striebornú a 2 bronzové medaile.
Rakúsky turnaj mladých fyzikov (AYPT)
20. ročník Rakúskeho turnaja mladých fyzikov sa uskutočnil v dňoch 5. – 8. 4. 2018 v Leobene, Rakúsko.
Zúčastnilo sa ho 16 družstiev zo 7 krajín. Naše družstvo získalo zlaté medaile a zároveň absolútne víťazstvo.
Olympiáda Európskej únie v prírodných vedách (EUSO)
16. ročník Olympiády Európskej únie v prírodných vedách sa uskutočnil v dňoch 28. 4. – 5. 5. 2018 v Ľubľane,
Slovinsko. Zúčastnilo sa jej 56 družstiev z 27 krajín. Naše družstvá získali zlaté a strieborné medaile.
Medzinárodná olympiáda v ruskom jazyku (MORJ)
15. ročník Medzinárodnej olympiády v ruskom jazyku sa konal v dňoch 3. – 9. 12. 2017 v Moskve, Ruská
federácia. Zúčastnilo sa jej 152 súťažiacich z 29 krajín. Nakoľko sa súťaž realizuje na konci kalendárneho roka,
jej vyhodnotenie za rok 2018 zaraďujeme do nasledujúceho roku. Naši súťažiaci získali 1 striebornú a 1
bronzovú medailu.
Medzinárodná geografická olympiáda (IGEO)
15. ročník Medzinárodnej geografickej olympiády sa konal v dňoch 28. 7. – 8. 8. 2018 v Quebecu, Kanada.
Zúčastnilo sa jej 170 súťažiacich zo 42 krajín. Náš súťažiaci získal bronzovú medailu.
Olympiáda mladých vedcov (IJSO)
14. ročník Olympiády mladých vedcov sa konal v dňoch 3. – 12. 12. 2017 v Amsterdame, Holandsko. Zúčastnilo
sa jej 300 súťažiacich z 50 krajín. Naši súťažiaci získali 6 bronzových medailí. Nakoľko sa súťaž realizuje na konci
kalendárneho roka, jej vyhodnotenie za rok 2018 zaraďujeme do nasledujúceho roku.
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Stredoeurópska matematická olympiáda (MEMO)
12. ročník Stredoeurópskej matematickej olympiády sa uskutočnil v dňoch 27. 8. – 2. 9. 2018 v Bielsko-Białe,
Poľsko. Zúčastnilo sa jej 66 žiakov z 11 krajín. Naši súťažiaci získali 3 strieborné a 2 bronzové medaile.
Medzinárodná olympiáda v nemeckom jazyku (IDO)
6. ročník Medzinárodnej olympiády v nemeckom jazyku sa uskutočnil v dňoch 15. – 28. 7. 2018 vo Freiburgu,
Nemecko. Súťaže sa zúčastnilo 140 súťažiacich zo 73 krajín. Našim súťažiacim sa nepodarilo získať medailové
umiestnenie.
Európska fyzikálna olympiáda (EuPhO)
2. ročník Európskej fyzikálnej olympiády sa konal v dňoch 28. 5. – 1. 6. 2018 v Moskve, Ruská federácia.
Zúčastnilo sa jej 115 žiakov zo 19 európskych krajín. Naši súťažiaci získali 1 bronzovú medailu.
Zasadnutie výkonného výboru Medzinárodnej chemickej olympiády (ICHO) sa uskutočnilo v Paríži, Francúzsko,
v dňoch 16. – 19. 1. 2018. Za SR sa ho zúčastnil jeden účastník.
Zasadnutie výkonného výboru Medzinárodnej olympiády v informatike (IOI) sa uskutočnilo vo Varšave, Poľsko,
v dňoch 23. – 26. 11. 2018. Za SR sa ho zúčastnil jeden účastník.
Medzinárodné informačné centrum Medzinárodnej chemickej olympiády (MIC MCHO)
MIC ICHO je informačným a dokumentačným centrom pre krajiny, ktoré sa zúčastňujú Medzinárodnej
chemickej olympiády. Okrem poskytovania informácií a aktualizácie svojho webového sídla bolo v roku 2018
úlohou centra zostavenie zbierky úloh The Competicion Problems from the Past International Chemistry
Olympiads – Volume 4 (2014-2018), prednáška a príspevok do publikácie Back to Where it All Began v publikácii
Catalyzer – International Chemistry Olympiads Magazin (2018) a prezentácia s prednáškou International
Chemistry Olympiad – Yesterday, Todey and Tomorrow na Medzinárodnej chemickej olympiáde, ktorá sa
konala v dňoch 19. – 30. 7. 2018 v Bratislave a Prahe. 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. – 1. 9. 2018.
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 2018 sa v Slovenskej republike realizoval len cez eTwinning.

6. ROZPOČET ORGANIZÁCIE
Výnosy z hlavnej činnosti príspevkovej organizácie
Tržby za predaj služieb (602)
Kurzové zisky (663)
Prevádzkové dotácie - bežné transfery (681)
Výnosy z kapitálových transferov (682)
Výnosy z bežných transferov od EÚ (685)
Náklady na hlavnú činnosť príspevkovej organizácie
Spotrebované nákupy (50)
Služby (51)
Osobné náklady (52)
Iné náklady ( 53+54+55+56+57)
Hospodársky výsledok

2 779 754,01
180 328,66
15,19
1 704 717,78
105 760,82
788 931,56
2 944 791,95
297 972,54
978 279,40
1 427 055,67
241 484,34
- 165 037,94

54

Na rok 2018 bol IUVENTE schválený rozpočet na vo výške 1 955 991 EUR, z toho 1 477 349 z prostriedkov
štátneho rozpočtu a 478 642 EUR vlastných zdrojov v kategórii iných zdrojov.
Rozpočtové prostriedky boli v priebehu roka upravené rozpočtovými opatreniami Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky na sumu 1 632 927,86 EUR (toho 9 000 EUR tvoria kapitálové výdavky)
a vlastné zdroje úpravou organizácie na sumu 187 642 EUR. Pokles schopnosti organizácie tvoriť vlastné zdroje
bol spôsobený ukončením nájomného vzťahu ku koncu roku 2017 s dlhoročným nájomcom, ktorý od roku
1997 prevádzkoval v priestoroch IUVENTY školské zariadenie. Od januára 2018 sú uvoľnené priestory na
základe pokynu zriaďovateľa neprenajaté, čo má dopad na možnosť napĺňania príjmovej časti rozpočtu.
Do kategórie finančných prostriedkov z iných zdrojov patria aj finančné prostriedky poskytnuté z Európskej
únie určené na zabezpečenie financovania projektov v oblasti mládeže, školiacej a informačnej stratégie NA
E+ a ESC, náklady spojené s implementáciou oboch programov EÚ v priebehu roku v celkovej výške
6 427 972,10 EUR. Z uvedenej sumy predstavuje hodnota 2 374 881,30 EUR prevedený zostatok z roku 2017.
V priebehu roka 2018 došlo k 100% čerpaniu zostatkov rozpočtových prostriedkov z roku 2017 v sume
238 133,82 EUR (bežné výdavky) a z roku 2016 v sume 115 615,61 EUR (kapitálové výdavky). Celkovo bolo
čerpanie rozpočtových prostriedkov za sledované obdobie vo výške 1 467 119,52 EUR, čo predstavuje 89,85
% k upravenému rozpočtu a 99,31 % k schválenému rozpočtu rozpočtových prostriedkov určených pre rok
2018.
V rámci štruktúry finančných prostriedkov z iných zdrojov bolo čerpanie vlastných zdrojov vo výške 387 439,74
EUR, čo predstavuje 90,07 % k upravenému rozpočtu vlastných zdrojov. Sumu upraveného rozpočtu vlastných
zdrojov navýšil zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov v sume 242 527,31
EUR.
Celkové čerpanie finančných prostriedkov zo zdrojov z Európskej únie bolo v sledovanom období v sume
3 254 188,67 EUR, čo predstavuje 50,63 % čerpania k upravenému rozpočtu.
Nevyčerpané finančné prostriedky z bežného transferu z roku 2018 vo výške 156 808,34 € organizácia vyčerpá
v zmysle Zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, najneskôr do 31.3.2019.

7. PERSONÁLNE OTÁZKY
Organizačná štruktúra k 31.12.2018
Popis

Počet
zamestnancov

Generálny riaditeľ
Zástupca generálneho riaditeľa

1
1

Kancelária generálneho riaditeľa

3

Útvar kontroly a podporných činností

5

NA Erasmus+

14

Odbor
predmetových
a postupových súťaží

5

olympiád
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Odbor podpory práce s mládežou

14

Odbor ekonomiky a rozpočtu

5

Odbor vnútornej správy

12

Spolu:

60

Veková štruktúra zamestnancov k 31.12.2018
18-30
rokov

31-40
rokov

41-50
rokov

51-59
rokov

nad 60
rokov

18

13

16

9

4

V kvalifikačnej štruktúre zamestnancov IUVENTY v roku 2018 bolo 75,39 % zamestnancov s
dosiahnutým vysokoškolským vzdelaním I., II. a III. stupňa, 18,46 % zamestnancov so stredným odborným
vzdelaním a úplným stredným odborným vzdelaním a 6,15 % zamestnancov s ukončeným základným
vzdelaním na pozíciách s prevahou manuálnej práce.
Starostlivosť o zamestnancov:
V rámci pravidelnej komplexnej starostlivosti zamestnanci absolvovali v sledovanom období
vzdelávacie aktivity zamerané na prehlbovanie kvalifikácie v príslušnej oblasti podľa služobného a pracovného
zaradenia a v súlade so zmenou príslušnej legislatívy.
Boli zabezpečené vstupné i periodické školenia BOZP, vzdelávanie v oblasti požiarnej ochrany. Taktiež bol
zabezpečený adaptačný proces novoprijatých zamestnancov s cieľom rýchlejšieho začlenenia do pracovného
procesu.
V rámci starostlivosti o svojich zamestnancov organizácia IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
umožňovala využívanie vlastnej plavárne a sauny na regeneráciu síl zamestnancov. Zamestnanci mali možnosť
ubytovať sa vo vlastnom ubytovacom zariadení za zvýhodnené ceny ubytovania.

8. HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA ORZANIGÁCIE

Prehľad o zdrojoch financovania:

Bežný transfer
Kapitálový transfer
CELKOM zo štátneho rozpočtu

2018 (v EUR)
1 623 927,86
9 000
1 632 927,86

Prehľad o nákladoch a výnosoch
Náklady
Vlastné výnosy
Osobné náklady

2018 (v EUR)
2 944 791,95
180 328,66
1 427 055,67
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Hospodárenie organizácie v roku 2018 priamo ovplyvňuje skutočnosť, že od začiatku roka nedosahuje výnosy
z prenájmu značnej časti budovy uvoľnenej po dlhoročnom nájomcovi, k 31.12.2018 vykazuje záporný
výsledok hospodárenia v sume 165 037,94 EUR.
Obsah rozpočtových a účtovných ukazovateľov:
Tržby z predaja služieb (602) pozostávajú z prenájmu plavárne a priestorov budovy, z ubytovacích služieb a zo
vstupného za využitie plavárne.
Spotrebované nákupy (50) pozostávajú z nasledovných nákladov: spotreba všeobecného materiálu, spotreba
pohonných hmôt, spotreba energií všetkého druhu, spotreba chemikálií na bazén, drobný hmotný majetok
účtovaný do spotreby.
Služby (51) pozostávajú z nasledovných nákladov: opravy a údržba áut, budov, strojov a zariadení (pravidelné
revízie všetkých technických zariadení), 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 nehnuteľností, poplatku za
komunálny odpad, neuplatneného odpočtu DPH, tvorby rezervy na prebiehajúce súdne spory.
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ZA SPOLUPRÁCU V ROKU 2018 ĎAKUJEME VŠETKÝM
PARTNERSKÝM ORGANIZÁCIÁM, INŠTITÚCIÁM A SPONZOROM.
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