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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. 2019: 

Generálny riaditeľ Mgr. Róbert Hronský  

Zástupca generálneho riaditeľa PaedDr. Alena Minns, PhD. 

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

Riaditeľ Odboru podpory práce s mládežou Mgr. Rastislav Haľko 

Riaditeľ Odboru predmetových olympiád 
a postupových súťaží 

RNDr. Roman Lehotský 

Riaditeľka Odboru ekonomiky a rozpočtu Ing. Veronika Karabínoš Juračková  

Poverený vedením Odboru vnútornej správy Andrej Kalčík  

 

 2. POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE   

  

NAŠA MISIA 

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

  

(1) Poslaním organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže (ďalej len „IUVENTA“) je:  

a) vytvárať, sprostredkovať a propagovať príležitosti pre rozvoj potenciálu, nadania a osobnosti mladých 
ľudí, pre rozvoj ich sociálnych kompetencií a rozvoj kompetencií pre ich lepšie uplatnenie sa na trhu 
práce, 

b) byť kľúčovým partnerom pri vytváraní a implementácií modernej, inkluzívnej a participatívnej štátnej 
politiky vo vzťahu k mládeži,  

c) podporovať a rozvíjať prácu s mládežou, jej zviditeľňovanie a uznávanie,  

d) zvyšovať kvalitu práce s mládežou prostredníctvom neformálneho vzdelávania, 
e) posilňovať postavenie mládeže v spoločnosti. 

 

(2) IUVENTA je v oblasti mládeže najmä: 

a) metodickým centrom v oblasti podpory a rozvoja práce s mládežou, 
b) inštitúciou zabezpečujúcou rozvoj kompetencií mládeže a pracovníkov s mládežou, 
c) informačným centrom pre oblasť mládeže, 
d) implementačným orgánom pre dotácie poskytované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky (ďalej „ministerstvo“) na podporu a rozvoj práce s mládežou,  
e) hosťujúcou organizáciou pre Národnú agentúru programu Erasmus+ ako implementačný orgán 

programov Európskej únie podporujúcich mládež, dobrovoľnícku činnosť a šport,  
f) koordinačným centrom pre predmetové olympiády a postupové súťaže, 
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g) sekretariátom Akreditačnej komisie pre špecializované činnosti v oblasti práce s mládežou,  

h) realizátorom národných projektov a medzinárodných projektov v oblasti práce s mládežou. 

(3) IUVENTA v rámci plnenia svojho poslania: 

a) sa podieľa na tvorbe a implementácií opatrení vo vzťahu k mládeži, ktoré vyplývajú z právnych 
predpisov, strategických a koncepčných dokumentov štátnej politiky vo vzťahu k mládeži, 

b) koordinuje a uskutočňuje činnosti na podporu a rozvoj výskumu v oblasti mládeže, analyzuje výstupy 
a výsledky z výskumov a prieskumov, propaguje ich, spracúva na základe nich odporúčania pre zmeny 
v strategických a koncepčných dokumentoch štátnej politiky vo vzťahu k mládeži a neformálnemu 
vzdelávaniu.  

 

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, mládežníckych 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 zintenzívňovať 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 2019:  

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

práce s mládežou, zabezpečenie predmetových olympiád a postupových súťaží žiakov základných a 

stredných škôl, program EÚ Erasmus+ v oblasti mládeže a športu, Európskeho zboru solidarity, projektu 
EURODESK.  

 
Plán hlavných úloh organizácie bol formulovaný na základe úloh uvedených v kontrakte a vyplývajúcich zo 
Stratégie Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020. Spoločným cieľom všetkých aktivít a úloh 

realizovaných organizáciou IUVENTA v roku 2019 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 2019 
bol v sume  1 504 327 € (zdroj 111). 

 

Úlohy vyplývajúce z kontraktu je možné rozdeliť do nasledovných oblastí:  

  

a) Implementácia dotačnej schémy MŠVVaŠ SR „Programy pre mládež na roky 2014 – 2020“. 
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b) Implementácia vybraných opatrení vyplývajúcich z Koncepcie rozvoja práce s mládežou na roky 2016 – 

2020: 

- zisťovanie potrieb mladých a nových trendov v oblasti práce s mládežou, 

- v spolupráci s aktérmi mládežníckej politiky vytvárať podmienky pre medzisektorovú spoluprácu, 

spolupracovať so samosprávnymi orgánmi a mapovať stav akademického vzdelávania v oblasti 

práce s mládežou,  

- zvyšovanie kvality práce s mládežou a na zavedenie nových prístupov v práci s mládežou, 
- zabezpečovať zviditeľňovanie práce s mládežou, 

- zabezpečovať uznávanie práce s mládežou. 

 

c) Implementácia vybraných opatrení vyplývajúcich zo Stratégie SR pre mládež na roky 2014 – 2020: 

- v oblasti výchovy a vzdelávania mládeže k aktívnemu občianstvu, vrátane rozvoja kompetencií 

mládeže v oblasti participácie, 

- v oblasti globálneho vzdelávania a výchovy k ľudským právam, 

- v oblasti sociálneho začleňovania znevýhodnených mladých ľudí, 

- v oblasti tvorivosti, podnikavosti a zamestnanosti mladých ľudí,   

- v oblasti zdravia a zdravého životného štýlu mladých ľudí.  

d) 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. 

e) Zabezpečiť úlohy v oblasti medzinárodnej spolupráce. 

f) Zabezpečiť programy EÚ ERASMUS+ v oblasti mládeže a športu a Európsky zbor solidarity.  

g) Zabezpečiť Európsky informačný projekt EURODESK. 

h) Zabezpečiť riadenie a prevádzku organizácie. 

i) Zabezpečiť podmienky potrebné pre výkon práce zamestnancov podporných činností. 

j) Zabezpečenie medzinárodných súťaží. 

k) Zabezpečiť informačný systém a technológie potrebné na vedenie účtovníctva, evidencie majetku 

a spracovanie personálnej agendy. 

 

3.1 ADMINISTRATÍVNE ZABEZPEČENIE DOTAČNEJ SCHÉMY MŠVVaŠ SR PROGRAMOV PRE MLÁDEŽ NA 

ROKY 2014 – 2020 

 
Cieľom úlohy je: 

- šíriť informácie o aktuálnych výzvach a poskytovať konzultácie žiadateľom o dotáciu, odborným 
hodnotiteľom, ako aj prijímateľom dotácie počas realizácie projektu a realizovať aktivity na zvyšovanie 
kvality predkladaných projektových žiadostí o dotáciu a záverečných správ. 

- prijímať žiadosti o dotáciu, o prehodnotenie registrácie a záverečné správy o realizovaných projektoch 
v tlačenej forme a prostredníctvom elektronického systému, vykonávať kontrolu ich formálnej 
správnosti a úplnosti, zabezpečiť posúdenie ich kvality odbornými hodnotiteľmi, zabezpečovať 
archiváciu projektovej dokumentácie po dobu 10 rokov. 

 
IUVENTA ako implementačný orgán dotačnej schémy MŠVVaŠ SR „Programy pre mládež na roky 2014 – 2020“ 
spolupracovala na tvorbe 11 výziev v programoch: (PODPORA/D/2020, SLUŽBY/1/D/1/2020, 
SLUŽBY/2/D/1/2020, HLAS/D/1/2020, SLUŽBY/1/D/2/2020, SLUŽBY/2/D/2/2020, HLAS/D/2/2020, 
PRIORITY/D/1/2020, PRIORITY/D/CVČ/2020, KOMUNITA/D/1/2020, KOMUNITA/D/2/2020).  
 
K jednotlivým výzvam Odbor podpory práce s mládežou (ďalej OPPM) organizoval pre oprávnených žiadateľov 
informačné semináre, vypracoval k výzvam „Sprievodcov pre žiadateľov o dotáciu“, poskytoval žiadateľom 
verejné aj individuálne konzultácie telefonicky, osobne a prostredníctvom emailov a soc. sietí. Výzvy boli 
vložené do 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.  
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K programu KOMUNITA mladých bol vytvorený informačný leták a prezentácia pre potreby vzdelávania 
zástupcov samospráv na tému Strategické plánovanie PSM v samospráve. Informácia o programoch je aj 
súčasťou novovytvoreného všeobecného letáku o činnosti IUVENTY. 

 
Celkovo bolo v roku 2019 prijatých a vyhodnotených 30 žiadostí, ministerstvom bolo finančne podporených 57 
(časť žiadostí bola prijatá v roku 2018). Hodnotitelia vypracovali 71 posudkov k žiadostiam o dotáciu, alebo 
prehodnotenie registrácie. Zamestnanci OPPM v roku 2019 vykonali 65 monitorovacích návštev v sídle 
prijímateľa dotácie, alebo priamo v mieste realizácie projektovej aktivity. V r. 2019 bolo prijatých a 
vyhodnotených 77 záverečných správ z realizovaných projektov. Zamestnanci OPPM poskytli organizačnú, 
vecnú a logistickú podporu pri 5 zasadnutiach Riadiaceho výboru pre programy pre mládež na roky 2014 – 2020. 
Bolo prijatých a skontrolovaných 77 záverečných správ. 
 
Výzvy v rámci „Programov pre mládež na roky 2014 – 2020" v roku 2019 
 

V priebehu roka 2019 bolo v rámci 5 otvorených programov zverejnených 11 výziev: 

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

na členskom princípe a vykonávajú pravidelnú a systematickú prácu s mládežou. Cieľom programu je 

posilnenie strategického rozvoja mládežníckych organizácií a napĺňanie cieľov aktuálnej národnej 
stratégie pre mládež. Program sa zameriava na cieľavedomý a systematický rozvoj kľúčových 

kompetencií mladých ľudí, mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou. Medzi oprávnených 

žiadateľov o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu patria občianske združenia detí a mládeže, 
ktoré svoju činnosť vyvíjajú minimálne na území troch samosprávnych krajov, majú viac ako 300 

registrovaných členov, svoju činnosť vykonávajú systematicky viac ako rok a mládež tvorí aspoň 75 

percent z celkového počtu členov organizácie. V rámci výziev o dotáciu č. PODPORA/D/2020 bolo 
podporených 17 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/1/2020, 
PRIORITY/D/CVČ/2020, podporených 11 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/1/2020 a HLAS/D/2/2020  
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/1/2020, SLUŽBY/2/D/1/2020, SLUŽBY/1/D/2/2020, SLUŽBY/2/D/2/2020 bolo 
podporených 17 projektov. 

 

https://drive.google.com/open?id=1_0sHYwClxVXU-aVBT3H14eDL_7tjQb8w
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTqpRf6dXWZ6Wbz40YcO5lmeVp19ljph9bFGTM16IthfQlN4HGvOff8OzYBJs-3OHOOPeXFNF7bj0wj/pub?start=false&loop=false&delayms=3000
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e) Program KOMUNITA mladých podporuje aktivity zamerané na tvorbu opatrení, ktoré sú 

predpokladom pre systémovú a strategickú mládežnícku politiku na miestnej úrovni - zavádzanie 

nových trendov v práci s mládežou, tvorbu medzisektorovej politiky voči mládeži, posilnenie 
synergického efektu pôsobenia všetkých zainteresovaných strán aktívnych v oblasti starostlivosti o 
mládež, posilnenie uznania prínosu práce s mládežou a neformálneho vzdelávania, rozvoj dialógu 
medzi mladými ľuďmi a osobami zodpovednými za mládežnícku politiku a zapájanie mládeže do 
rozhodovacích procesov na miestnej úrovni. V rámci výzvy č. KOMUNITA III/D/1/2019 boli podporené 

4 projekty. 

 
Prehľad počtu žiadostí o dotáciu spracovaných v roku 2019 podľa jednotlivých výziev: 

     

Program 
Počet prijatých 
žiadostí* 

Počet podporených 
projektov 

Celková finančná 
podpora 

 

SLUŽBY/1/D/2019 9 9 126 398,30 €  

SLUŽBY/2/D/2019 8 8 189 919,87 €  

HLAS/D/2019 7 7 160 521,00 €  

PODPORA/D/2019 17 17 1 712 321,00 €  

PRIORITY/D/1/2019 23 10 111 125,74 €  

PRIORITY/D/2/2019 2 1 14 000,00 €  

KOMUNITA 
III/D/1/2019 

5 4 17 051,00 €  

SPOLU 72 57 2 331 336,91 €  

*žiadosti v programoch PODPORA, HLAS, SLUŽBY 1 a SLUŽBY 2 boli prijaté ešte v roku 2018 

 
V rámci Programov bolo v roku 2019 podporených spolu 57 projektov v celkovej výške 2 331 336,91 €. 
 

Príprava a realizácia online prezentácií pre žiadateľov k aktuálnym výzvam, k pravidlám čerpania dotácie 
a k písaniu záverečných správ pre prijímateľov dotácie (pre všetky programy) 
 

V roku 2019 boli poskytované elektronické, telefonické a osobné konzultácie potenciálnym žiadateľom o 
dotáciu a prijímateľom dotácií. Taktiež boli poskytované konzultácie pre hodnotiteľov k metodike hodnotenia 
žiadostí o dotáciu, žiadostí o prehodnotenie plnenia kritérií (HLAS, SLUŽBY/1, SLUŽBY/2) a k hodnoteniu 
záverečných správ. 

V 1.Q boli spracované 2 online prezentácie k výzvam KOMUNITA III/D/1/2019 a PRIORITY/D/1/2019 a 3 online 
prezentácie k písaniu záverečných správ (PODPORA, PRIORITY, HLAS + SLUŽBY), ktoré boli zverejnené na 
YouTube kanáli IUVENTY. 

V 2.Q boli poskytnuté inštrukcie k písaniu záverečných správ za poskytnuté dotácie PODPORA/D/2/2018, 
PRIORITY/D/4/2018 a DÔKAZY/D/1/2018. Dňa 27.05.2019 sa v IUVENTE uskutočnil informačný seminár k 
čerpaniu dotácie pre úspešných žiadateľov vo výzvach PRIORITY/D/1/2019 a KOMUNITA III/D/1/2019. 
 

Zabezpečenie činnosti odbornej komisie a monitorovacích výborov 
 
IUVENTA organizačne a administratívne v roku 2019 zabezpečila štyri monitorovacie výbory (11.09.2019 - 

HLAS , 12.09.2019 - SLUŽBY 1, 03.10.2019 - SLUŽBY 2, 21.10.2019 – PODPORA). 21.01.2019 sa uskutočnilo 

konzultačné stretnutie monitorovacieho výboru k zmene Zákona o podpore práce s mládežou, Zákon č.  

282/2008 Z. z.. Stretnutia  sa zúčastnili zástupcovia podporených organizácií zo všetkých programov. 

Monitorovacie výbory sa konali za účasti štatutárov prijímateľov dotácií na regionálnej a národnej úrovni, 
zástupcov OM/MŠVVaŠ SR, OPPM a NA Erasmus+ (IUVENTA). Monitorovacie 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.  
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Spracovanie posudkov od hodnotiteľov, príprava dokumentácie na zasadnutie odbornej komisie (OK), 

vypracovanie zápisníc a záverečných protokolov 
 

Odborné referentky spracovali posudky od hodnotiteľov, pripravili dokumentáciu na 4 zasadnutia odbornej 

komisie (OK), následne vypracovali zápisnice, protokoly o výsledkoch hlasovania a záverečné protokoly o 

poskytnutí dotácie: 

kvartál termín zasadnutia OK vyhodnotenie predložených žiadostí v rámci týchto 
výziev: 

 

1.Q 

 

10.1.2019 

PODPORA/D/2019, SLUŽBY/1/D/2019,  

SLUŽBY/2/D/2019,  

HLAS/D/2019 

 

1.Q 

 

15.3.2019 

KOMUNITA III/D/1/2019  

PRIORITY/D/1/2019 

2.Q 10.4.2019 PRIORITY/D/2/2019 

 

4.Q 

 

2.12.2019 

SLUŽBY/1/R/2020,  

SLUŽBY/2/R/2020 

Ďalej bolo zaslaných 43 rozhodnutí komisie žiadateľom o dotáciu. Pripomienkované Usmernenie k čerpaniu 
dotácie v programe PODPORA. Pripravené zmluvy o poskytnutí dotácie pre výzvy PRIORITY/D/1/2019 a 

KOMUNITA III/D/1/2019. 

 

Prevádzkovanie elektronickej databázy podporených projektov 
 

Podávanie žiadostí o dotáciu sa v r. 2019 realizovalo cez elektronický systém dostupný 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 boli vypracované aj odborné posudky k prijatým 
žiadostiam. 

 

Monitoring prijímateľov dotácie v rámci „Programov pre mládež na roky 2014 – 2020" v roku 2019  
 

Cieľom úlohy je monitorovať priebeh a stav realizácie minimálne 30 % podporených projektov a zbierať 
podnety pre nastavenie novej dotačnej schémy pre nasledujúce programové obdobie. 

 

V priebehu roka 2019 bolo zrealizovaných 65 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. Regionálni koordinátori 
v priebehu roka realizovali zber spätnej väzby od prijímateľov dotácie prostredníctvom počas monitorovacích 
návštev od prijímateľov dotácií a spracovali sumárnu správu.  

Taktiež bola zmapovaná dotačná schéma Českej republiky. 

https://dotacie.iuventa.sk/
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Prijímanie záverečných správ realizovaných projektov a vyhodnocovanie relevantnosti a kvality ich 
výstupov a výsledkov 

V priebehu januára 2019 boli priebežne poskytované konzultácie všetkým aktuálnym prijímateľom dotácie 
schválených v programoch HLAS, SLUŽBY 1, SLUŽBY 2, PODPORA, DÔKAZY 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 a pod. 
K 31.01.2019 bolo v dotačnom systéme predložených 56 záverečných správ o realizácii schválených 
projektov v rámci výziev z roku 2018, z toho 17 vo výzve PODPORA/D/2018, 7 vo výzve HLAS/D/2018, 9 vo 
výzve SLUŽBY/1/D/2018, 8 vo výzve SLUŽBY/2/D/2018, 11 vo výzve PRIORITY/D/2/2018 a 1 vo výzve 
PRIORITY/D/3/2018. K 31.03.2019 bolo predložených 23 záverečných správ, z toho 17 vo výzve 
PODPORA/D/2/2018, 4 vo výzve PRIORITY/D/4/2018, 1 vo výzve DÔKAZY/D/1/2018 a 1 upravená záverečná 
správa z výzvy HLAS/D/2018. 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.  

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 

Celá dokumentácia k Programom pre mládež na roky 2014 – 2020 v roku 2019, 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 IMPLEMENTÁCIA VYBRANÝCH OPATRENÍ KONCEPCIE ROZVOJA PRÁCE S MLÁDEŽOU 

 

V rámci implementácie modernej politiky vo vzťahu k mládeži založenej na zisťovaní potrieb mladých ľudí a 
nových trendov IUVENTA sa zaviazala: 

a) mapovať výskumy a prieskumy zamerané na potreby mladých, ich hodnotovú orientáciu, aktuálne 

trendy a tendencie správania sa mladých ľudí v spolupráci s univerzitami a výskumnými inštitúciami, 

a zároveň ich zviditeľňovať v data archíve výskumov a prieskumov o mládeži umiestnenom na 

webovom sídle IUVENTY, 

b) mapovať nové trendy a prístupy v práci s mládežou a šíriť ich smerom ku kľúčovým aktérom v oblasti 

práce s mládežou, 

c) participovať na činnosti Národnej pracovnej skupiny pre Európsky dialóg s mládežou (EUYD) 

zameranej na mapovanie potrieb mládeže na Slovensku. 

 
Mapovanie realizovaných výskumov a prieskumov na Slovensku aj v zahraničí zameraných na potreby 
mladých, ich hodnotovú orientáciu, aktuálne trendy a tendencie správania sa mladých ľudí 
 
V sledovanom období boli oslovené relevantné inštitúcie, ktoré na základe mapovania realizovali výskumy 
a/alebo prieskumy týkajúce sa oblasti práce s mládežou a mládežníckej politiky. Následne tieto informácie 
boli zverejnené v data archíve 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.  
 
 
 
 
 

https://www.iuventa.sk/sk/Vyskum-mladeze/Vyskumy-katalog-dat.alej;https:/www.iuventa.sk/sk/Vyskum-mladeze/Prieskumy-katalog-dat.alej
https://www.iuventa.sk/sk/Vyskum-mladeze/Vyskumy-katalog-dat.alej;https:/www.iuventa.sk/sk/Vyskum-mladeze/Prieskumy-katalog-dat.alej
https://www.iuventa.sk/sk/Vyskum-mladeze/Vyskumy-katalog-dat.alej;https:/www.iuventa.sk/sk/Vyskum-mladeze/Prieskumy-katalog-dat.alej
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Zverejnené boli informácie o nižšie uvedených výskumoch/prieskumoch:  
 IUVENTA, 2019. Prieskum o prínose neformálneho vzdelávania z pohľadu účastníkov školení 

neformálneho vzdelávania. Cieľom prieskumu bolo zmapovať názory na prínos neformálneho 

vzdelávania. Prostredníctvom otvorených a uzavretých otázok boli zisťované skúsenosti účastníkov s 

neformálnym vzdelávaním a prínos akreditovaných vzdelávacích programov a seminárov.  

Dostupné na: https://www.pracasmladezou.sk/index.php/2019/08/19/vyhodnotenie-prieskumu-o-

prinose-neformalneho-vzdelavania-z-pohladu-ucastnikov-skoleni-neformalneho-vzdelavania/. 

 UPJŠ Košice, 2019. Medzinárodná štúdia HBSC (HEALTH BEHAVIOUR IN SCHOOL-AGED CHILDREN). 

Cieľom štúdie bolo monitorovať zdravie a so zdravím súvisiace správanie 11, 13 a 15-ročných 
školákov v ich sociálnom kontexte. Výsledky Národnej správy o zdraví a so zdravím súvisiacom 

správaní (HBSC) boli zverejnené ako samostatný článok „Význam neformálneho vzdelávania a témy, 
o ktorých by sa mladí chceli dozvedieť viac” na portáli: www.pracasmladezou.sk. Štúdia je dostupná 
na: https://hbscslovakia.com/. 

 Inštitút pre aktívne občianstvo, o.z., projekt Školy, ktoré menia svet, 2019. Prieskum o postojoch a 
názoroch mladých ľudí na aktuálne spoločenské dianie: Koľko toho viete o mladých vy? 

Dostupné na: https://ipao.sk/skms/nove-zistenia-o-postojoch-a-nazoroch-mladych-ludi/. 

 YouthWatch, 2019. Kvalita práce s mládežou na Slovensku. Kvalitatívno-kvantitatívny prieskum 

mapoval súčasný stav existujúcich modelov nastavení a opatrení ovplyvňujúcich kvalitu práce s 

mládežou u relevantných aktérov. Výsledky boli prezentované 06.06.2019 na stretnutí pracovnej 

skupiny ku štandardom kvality (prieskum bol podporený z programu PPM/Dôkazy: 

DÔKAZY/D/1/2018); 

Dostupné na: https://www.iuventa.sk/files/youthwatch%20-

%20kvalita%20pr%C3%A1ce%20s%20ml%C3%A1de%C5%BEou%20na%20slovensku%20(prieskum).

pdf.  

 YouthWatch, 2019. Analýza dopadov neformálneho vzdelávania v rámci projektu AKTIV na rozvoj 

mládeže (podporený zo zdrojov programu E+). Dostupné na: 

https://drive.google.com/file/d/0B92gkBooq-

x6aEs4anFhRVROLUF6ZE9TcDhZaUc4cGx5N1N3/view. 

 ZIPCeM, 2019. Prieskum “Mladí ľudia a informácie: kde a ako ich hľadajú?” Výsledky prieskumu 

budú zverejnené až v roku 2020. 

 UKF a IUVENTA, 2019. Výskumná štúdia: Výskyt sextingu u mladých ľudí na Slovensku 

Dostupné na: 

https://www.iuventa.sk/files/iuventa_%C5%A1t%C3%BAdia_v%C3%BDskyt_sextingu_2019.pdf.  

 
Účasť na národných a medzinárodných aktivitách (najmä konferenciách), na ktorých sa prezentujú výstupy 
z výskumov 
 
Z konferencií zamestnanci IUVENTY šírili informácie na sociálnych sieťach, ale aj osobne na seminároch, 
konzultáciách alebo  workshopoch. 

 Storytellingom k budovaniu kritického myslenia (15.01.2019, Bratislava, EDUMA), cieľom česko-
slovenskej odbornej konferencie bolo predstaviť výsledky zavádzania inovatívnych storytellingových 
vzdelávacích nástrojov do škôl, firiem a neziskových organizácií, ako aj predstaviť prototyp virtuálnej 
reality ako nástroja formujúceho postoje; 

 Radikalizácia mládeže!? Príčiny a prevencia extrémizmu v práci s mládežou (12.-14.03.2019, 
Bratislava, IUVENTA), cieľom medzinárodnej konferencie bolo vytvoriť platformu pre výmenu 
skúseností z oblasti terénnej práce s mládežou so zisteniami z najnovších výskumov v oblasti 
radikalizácie mládeže, a tým prepojiť odborníkov z oblasti výskumu s aktérmi práce s mládežou a 
mládežníckej politiky.  

 YoDel - konferencia o nových prístupoch k mladej generácii (09.-10.04.2019, Poprad, OZ V.I.A.C.) 
zameraná na mladého človeka a výzvy, ktoré práca s mladými ľuďmi prináša. 

https://www.pracasmladezou.sk/index.php/2019/08/19/vyhodnotenie-prieskumu-o-prinose-neformalneho-vzdelavania-z-pohladu-ucastnikov-skoleni-neformalneho-vzdelavania/
https://www.pracasmladezou.sk/index.php/2019/08/19/vyhodnotenie-prieskumu-o-prinose-neformalneho-vzdelavania-z-pohladu-ucastnikov-skoleni-neformalneho-vzdelavania/
http://www.pracasmladezou.sk/index.php/2019/07/03/vyznam-neformalneho-vzdelavania-a-temy-o-ktorych-by-sa-mladi-chceli-dozvediet-viac/
http://www.pracasmladezou.sk/index.php/2019/07/03/vyznam-neformalneho-vzdelavania-a-temy-o-ktorych-by-sa-mladi-chceli-dozvediet-viac/
http://www.pracasmladezou.sk/
https://hbscslovakia.com/
https://ipao.sk/skms/nove-zistenia-o-postojoch-a-nazoroch-mladych-ludi/
https://drive.google.com/file/d/1hFfCtpyJ6nDsEREudnhhGUMkOkxg5TzW/view
https://www.iuventa.sk/files/youthwatch%20-%20kvalita%20pr%C3%A1ce%20s%20ml%C3%A1de%C5%BEou%20na%20slovensku%20(prieskum).pdf
https://www.iuventa.sk/files/youthwatch%20-%20kvalita%20pr%C3%A1ce%20s%20ml%C3%A1de%C5%BEou%20na%20slovensku%20(prieskum).pdf
https://www.iuventa.sk/files/youthwatch%20-%20kvalita%20pr%C3%A1ce%20s%20ml%C3%A1de%C5%BEou%20na%20slovensku%20(prieskum).pdf
https://drive.google.com/file/d/0B92gkBooq-x6aEs4anFhRVROLUF6ZE9TcDhZaUc4cGx5N1N3/view
https://drive.google.com/file/d/0B92gkBooq-x6aEs4anFhRVROLUF6ZE9TcDhZaUc4cGx5N1N3/view
https://www.iuventa.sk/files/iuventa_%C5%A1t%C3%BAdia_v%C3%BDskyt_sextingu_2019.pdf
https://www.iuventa.sk/files/iuventa_%C5%A1t%C3%BAdia_v%C3%BDskyt_sextingu_2019.pdf
http://eduma.sk/events/storytellingom-k-budovaniu-kritickeho-myslenia-mladeze/
https://www.iuventa.sk/sk/NOVINKY/je-radikalizacia-mladych-ludi-relevantnou-temou-pre-pracu-s-mladezou-.alej
https://www.iuventa.sk/sk/NOVINKY/je-radikalizacia-mladych-ludi-relevantnou-temou-pre-pracu-s-mladezou-.alej
https://www.iuventa.sk/sk/NOVINKY/je-radikalizacia-mladych-ludi-relevantnou-temou-pre-pracu-s-mladezou-.alej
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 Ako ďaleko je do Bruselu? (12.04.2019, Zvolen, Centrum komunitného organizovania) - 
medzinárodná konferencia o  zrozumiteľnosti politík EÚ, jej dopad na každodenný život, ako ju 
vieme ovplyvniť aktivitami na Slovensku. 

 Dobrovoľníctvo v zariadeniach sociálnych služieb (16.04.2019, Banská Bystrica, Platforma 
dobrovoľníckych centier), konferencia o prínosoch dobrovoľníctva a realizácii kvalitných 
dobrovoľníckych programov v zariadeniach sociálnych služieb. 

 Heuréka (14.-15.05.2019, Zvolen, CVČ a ZUŠ Heuréka)  - konferencia pre mladých ľudí zameraná na 
tému extrémizmus vs. ľudské práva. 

 European Academy on Youth Work: Innovation, Current Trends and Developments in Youth Work 
(21.-24.05.2019, Kranjska Gora, MOVIT – Národná agentúra Erasmus+ Slovinsko) zameraná na 
inovácie, nové prístupy, aktuálne trendy a rozvoj práce s mládežou: 
http://www.pracasmladezou.sk/index.php/2019/06/10/konferencia-european-academy-on-
youth-work/. 

 V rukách mladých (05.06.2019 Trenčín, YouthWatch) - konferencia o výstupoch E+ projektu AKTIV 
zameraná na systematickú podporu mládeže na lokálnej úrovni (inšpirácia z Trenčianskeho a 
Zlínskeho kraja), predstavenie metodiky na podporu angažovanosti mladých a jej dopadov, 
predstavenie dát o zmenách, ktoré nastali u mladých ľudí po absolvovaní vzdelávania. 

 Participácia mladých (02.06.2019, Bratislava, RMS) – príklady dobrej praxe v oblasti participácie 
mládeže. 

 Tlačová konferencia k HBSC štúdii (13.06.2019, MZ SR) -  výsledky prieskumu uskutočneného v 
rokoch 2017/2018 o zdraví a zdravom životnom štýle 11, 13 a 15-ročných školákov. Dostupné na 
https://hbscslovakia.com/ 

 Záruky pre mladých vo zvolenskom regióne (25.06.2019, Zvolen) - výstupy z výskumov Európskej 
komisie o aplikácii záruk pre mladých a aktuálnej situácii NEET-ov. 

 The ENTER! Youth Week - medzinárodná konferencia zameraná na revíziu opatrení v rámci projektu 
ENTER! - zvyšovanie prístupu k sociálnym právam pre mladých ľudí zo znevýhodneného prostredia 
(06.- 12.07.2019, Štrasburg).  Dostupné na: https://www.coe.int/en/web/enter/enter-youth-week. 

 RAY Network Meeting - medzinárodné stretnutie členov siete RAY, na ktorom boli prezentované 
výstupy výskumných projektov. Slovenská NA E+ sa podieľala na výskume RAY MON, ktorého 
výsledky boli taktiež prezentované počas meetingu. (25.-27.09.2019, Helsinki) 
https://www.researchyouth.eu/results-erasmus-youth-in-action. 

 Medzinárodná konferencia InterCity Youth Conference v Helsinkách (08.-11.10.2019) - výstupy z 

prieskumov a výskumov v rámci EÚ v oblasti mládeže. 

 Konferencia Využi šancu byť informovaný! v Žiline (17.10.2019), kde ZIPCEM prezentoval aktuálne 

mapovanie potrieb mladých ľudí v oblasti informácií. Po ukončení prieskumu IUVENTA zverejní 

výsledky v databáze prieskumov. Priebežné výsledky sú čiastočne opísané v článku: 

http://icm.sk/index.php/zipcem/clanok/vyuili_ancu_by_informovani/. 

 Konferencia Dieťa v ohrození (VÚDPaP) v Bratislave (07.11.2019) - najnovšie výskumné poznatky a 

skúsenosti z praxe na tému inklúzia a dieťa v náročnej životnej situácii.  

 
Vypracovanie návrhov tém vhodných na výskum/prieskum v oblasti zisťovania potrieb mladých, ich 
hodnotovej orientácie, aktuálnych trendov a tendencií správania sa; predloženie návrhov výskumným 
inštitúciám, vysokým školám ako možné zadania na záverečné/ročníkové práce študentov (prienik úlohy 
do roku 2020) 
 

Za účelom predloženia návrhov tém pre výskum v oblasti mládeže bol nadviazaný kontakt s 3 univerzitami: 

 Ekonomická univerzita v Bratislave (Eva Pongrácz); 

 UMB v BB, Fakulta politických vied (Katarína Liptáková) – záujem o výskum v oblasti kritického 

myslenia mladých; 

 Univerzitou Konštantína filozofa v Nitre: Doc. Hollá vypracovala pre IUVENTU popularizačnú štúdiu 

o výskyte sextingu u mladých na Slovensku. V 4.Q 2019 prebiehal výber tém záverečných prác 

študentmi. Dve študentky si vybrali témy Bezpečná škola z pohľadu žiakov/učiteľov/rodičov, v rámci 

http://www.pracasmladezou.sk/index.php/2019/06/10/konferencia-european-academy-on-youth-work/
http://www.pracasmladezou.sk/index.php/2019/06/10/konferencia-european-academy-on-youth-work/
http://www.pracasmladezou.sk/index.php/2019/06/10/konferencia-european-academy-on-youth-work/
http://www.pracasmladezou.sk/index.php/2019/06/10/konferencia-european-academy-on-youth-work/
https://hbscslovakia.com/
https://www.coe.int/en/web/enter/enter-youth-week
https://www.researchyouth.eu/results-erasmus-youth-in-action
http://icm.sk/index.php/zipcem/clanok/vyuili_ancu_by_informovani/
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ktorých budú analyzované dáta zo vstupných a výstupných auditov Školy bez nenávisti (ďalej ŠbN). 

Jedna diplomová práca bude zameraná na Využitie príbehu ako inovatívneho prístupu vo vzdelávaní 

budúcich učiteľov. 

 Centrom komunitného organizovania a Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov, ktorým 

bola navrhnutá téma výskumu v oblasti kritického myslenia mladých ľudí. 

 

 Od októbra 2019 je IUVENTA v rámci výskumnej siete COST súčasťou medzinárodného výskumného 

projektu s názvom Rural NEET Youth Network: Modeling the risk underlying rural NEETs social 

exclusion. Sieť zameraná na zmapovanie rizík, ktoré spôsobujú sociálne vylúčenie mladých ľudí z 

vidieckych oblastí, ktorí sa už nevzdelávajú, ale ani nepracujú. Aktivity medzinárodnej siete v rámci 

projektu sa prioritne zameriavajú na krajiny, ktoré vykazujú vyššiu mieru nezamestnaných takýchto 

mladých ľudí. Informácie sú dostupné na: A. Minns, 2019. IUVENTA pomôže zmapovať situáciu 

nezamestnaných mladých ľudí z vidieckych oblastí. https://www.minedu.sk/iuventa-pomoze-

zmapovat-situaciu-nezamestnanych-mladych-ludi-z-vidieckych-oblasti/; Minns. 2020. Ako zlepšiť 

život mladých ľudí na vidieku – hľadáme celoeurópske riešenie. https://www.minedu.sk/ako-zlepsit-

zivot-mladych-ludi-na-vidieku-hladame-celoeuropske-riesenie/.   

 

 
Mapovanie aktuálnych publikácií a metodík o nových trendoch a prístupoch v práci s mládežou na 
zahraničných webových portáloch  (napr. o digital youthwork);  tvorba rešerší, anotácií, blogov k následnej 
diseminácii na webe IUVENTY a sociálnych sieťach. 
 

V rámci nového webového sídla IUVENTY: https://www.pracasmladezou.sk/index.php/nove-pristupy/, bola 
vytvorená podstránka zameraná na nové trendy a prístupy v práci s mládežou – na digitalizáciu v práci s 
mládežou s príkladmi osvedčených projektov na národnej a medzinárodnej úrovni a so zoznamom 
odporúčaných platforiem, ktorý môže slúžiť na inšpiráciu. Na webovom sídle sú uvedené publikácie a 
metodiky o nových trendoch a prístupoch v práci s mládežou: 

 Prezentácia s výstupmi z konferencie European Academy on Youth Work (24.05.2019, Slovinsko), 
dostupné na: https://www.pracasmladezou.sk/index.php/2019/06/10/konferencia-european-
academy-on-youth-work/.  

 Skúsenosť, ktorá človeka zmení, dostupné na: 

https://www.pracasmladezou.sk/index.php/2019/06/07/skusenost-ktora-cloveka-zmeni/    

 Ako sa implementuje globálne vzdelávanie v Portugalsku, dostupné na: 

https://www.pracasmladezou.sk/index.php/2019/05/04/zistovali-sme-ako-sa-implementuje-

globalne-vzdelavanie-v-portugalsku/.  

 Šlabikár neformálneho vzdelávania - základná metodická podpora určená pre pracovníkov s 

mládežou k príprave, realizácii a správnemu vyhodnoteniu aktivít neformálneho vzdelávania v práci 

s mládežou; vrátane online kurzu (e-learning) vypracovaný zo zdrojov E+ organizáciami: Youth Watch 

a ANEV a Luducrafts, dostupné na:  https://www.slabikarnfv.eu/sk. 

 Na ceste k inkluzívnej škole - sprievodca inkluzívneho vzdelávania pre školy, pomenovanie princípov 

toho, čo už funguje v praxi a čo je užitočné. Autorka Zuzana Krnáčová.  

 Krátky sprievodca inkluzívnym vzdelávaním vznikol v rámci projektu Škola inkluzionistov. Nadácia 

deti Slovenska, v rámci projektu Škola inkluzionostov, dostupné na: https://www.ktochyba.sk/static-

media/content/files/Sprievodca_inkluzivne_vzdelavanie.pdf. 

 

Vyššie uvedené informácie o publikáciách a metodikách zameraných na nové trendy a prístupy v práci s 

mládežou boli zverejňované aj v tlačových správach a článkoch na portáloch, sociálnych sieťach a 3 
newsletteroch IUVENTY. 

 

https://www.minedu.sk/iuventa-pomoze-zmapovat-situaciu-nezamestnanych-mladych-ludi-z-vidieckych-oblasti/
https://www.minedu.sk/iuventa-pomoze-zmapovat-situaciu-nezamestnanych-mladych-ludi-z-vidieckych-oblasti/
https://www.minedu.sk/ako-zlepsit-zivot-mladych-ludi-na-vidieku-hladame-celoeuropske-riesenie/
https://www.minedu.sk/ako-zlepsit-zivot-mladych-ludi-na-vidieku-hladame-celoeuropske-riesenie/
https://www.pracasmladezou.sk/index.php/nove-pristupy/
http://www.pracasmladezou.sk/index.php/2019/06/10/konferencia-european-academy-on-youth-work/
https://www.pracasmladezou.sk/index.php/2019/06/10/konferencia-european-academy-on-youth-work/
https://www.pracasmladezou.sk/index.php/2019/06/10/konferencia-european-academy-on-youth-work/
http://www.pracasmladezou.sk/index.php/2019/06/07/skusenost-ktora-cloveka-zmeni/
https://www.pracasmladezou.sk/index.php/2019/06/07/skusenost-ktora-cloveka-zmeni/
http://www.pracasmladezou.sk/index.php/2019/05/04/zistovali-sme-ako-sa-implementuje-globalne-vzdelavanie-v-portugalsku/
https://www.pracasmladezou.sk/index.php/2019/05/04/zistovali-sme-ako-sa-implementuje-globalne-vzdelavanie-v-portugalsku/
https://www.pracasmladezou.sk/index.php/2019/05/04/zistovali-sme-ako-sa-implementuje-globalne-vzdelavanie-v-portugalsku/
https://www.slabikarnfv.eu/sk
https://www.slabikarnfv.eu/sk
https://www.ktochyba.sk/static-media/content/files/Sprievodca_nkluzivne_vzdelavanie.pdf
https://www.ktochyba.sk/static-media/content/files/Sprievodca_inkluzivne_vzdelavanie.pdf
https://www.ktochyba.sk/static-media/content/files/Sprievodca_inkluzivne_vzdelavanie.pdf
http://www.pracasmladezou.sk/index.php/nove-pristupy/
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Účasť na zasadnutiach NPS k EUYD, spolupráca pri mapovaní potrieb a problémov mladých, podpora a 
monitoring fungovania ŠD v regiónoch + činnosti ambasádorov EUYD, zverejňovanie a šírenie výstupov 
EUYD v rámci SK 
 

 V termíne 24.01.2019 sa zástupcovia IUVENTY zúčastnili stretnutia Národnej pracovnej skupiny 
k Európskemu dialógu mladých (ďalej NPS k EUYD), kde prebehla diskusia o národných 
mládežníckych cieľoch (vytvorenie mediálneho plánu na zviditeľnenie EUYD a národných cieľov, 
pripojenie k už existujúcim konferenciám). Hlavnou témou stretnutia bol výber mládežníckych 
delegátov pre VII. cyklus EÚ dialógu s mládežou. Vo februári prebehlo výberové konanie delegátov 
za účasti zástupcu IUVENTY.  

 V termíne 06.-08.02.2019 prebehlo vo Viedni stretnutie členov národných pracovných skupín k 
EUYD, ktorého sa zúčastnili aj zástupcovia IUVENTY. Prínosom stretnutia bolo zdieľanie skúseností 
a príkladov dobrej praxe, rozvoj spoločného pohľadu na EUYD v rámci nastávajúcich cyklov 
predsedníckeho tria, pochopenie pozícií rôznych úrovní dôležitých subjektov a tvorba synergie, 
preskúmanie potenciálneho dopadu EUYD na lokálnu, národnú a medzinárodnú úroveň. Stretnutie 
malo sieťovací charakter k spoločnému napĺňaniu cieľov EUYD (hradené zo zdrojov EÚ).  

 17.04.2019 - prebehla diskusia o nastavení procesov súvisiacich s konzultáciami, nastavení kritérií 
výberu facilitátorov k offline konzultáciám a o možnostiach distribúcie online dotazníka v ich sieťach.  
(Pred spustením online konzultácií zástupcovia IUVENTY pripomienkovali dotazník k prieskumu; 
IUVENTA propagovala dotazník na sociálnych sieťach a v newslettri). 

 26.06.2019 – o priebehu konzultácií, prebehla diskusia o zapojení vysokoškolákov a mladých ľudí 
nad 25 rokov do online prieskumu. 

 Okrem zasadnutí NPS boli dohodnuté stretnutia s vybranými delegátmi pre VII. cyklus EÚ dialógu s 
mládežou k nastaveniu spolupráce s IUVENTOU.  

 25.07.2019 bol realizovaný monitoring offline konzultácií Európskeho dialógu s mládežou. 

 29.07.2019 prebehlo stretnutie s jednou z delegátok EUYD za účelom networkingu a potenciálneho 
nastavenia spoločných aktivít. 

 Dňa 13.11.2019 sa v Bratislave uskutočnilo stretnutie Národnej pracovnej skupiny k Európskemu 
dialógu s mládežou koordinované RmS, na ktorom boli prítomní aj zástupcovia IUVENTY. Na ňom 
boli prezentované čiastočne spracované výstupy z online dotazníkov a offline konzultácií. Finálne 
výstupy budú zverejnené v r. 2020. 

V priebehu roka 2019 neprebehol monitoring fungovania offline konzultácií v rámci EUYD v regiónoch podľa 
plánu, keďže bolo problematické zistiť termíny realizácie ďalších stretnutí (okrúhlych stolov) vybraných 
facilitátorov s mladými. 
 

 

3.3 MEDZISEKTOROVÁ A MEDZIREZORTNÁ SPOLUPRÁCA S AKTÉRMI V PRÁCI S MLÁDEŽOU  

 

V rámci spolupráce s aktérmi mládežníckej politiky mala za úlohu IUVENTA: 

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

pre mládež a tvorbou novej stratégie; poskytovať organizačnú a logistickú podporu pri stretnutiach 

medzirezortnej pracovnej skupiny; participovať na pripomienkovaní návrhu legislatívnej zmeny zákona o 

podpore práce s mládežou; 

b) spolupracovať so samosprávnymi orgánmi pri tvorbe metodík zameraných na rozvoj práce s mládežou 

na miestnej a regionálnej úrovni, ako aj participovať na zavedení pracovnej pozície “koordinátor práce s 

mládežou” (ako pracovníka samosprávy) do Národnej sústavy povolaní; 

c) mapovať stav akademického vzdelávania v oblasti práce s mládežou, iniciovať diskusiu s vybranými 

univerzitami o profesijnej príprave pracovníkov s mládežou (pri nastavení cieľových kompetencií 

profesijnej prípravy pracovníkov s mládežou). 
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V rámci plnenia tejto úlohy zamestnanci IUVENTY nadväzovali partnerstvá s organizáciami, verejnou správou, 
aktérmi pôsobiacimi v oblasti práce s mládežou nielen na lokálnych a regionálnych úrovniach, ale aj na 
národnej úrovni. V roku 2019 IUVENTA organizačne zabezpečila 1 zasadnutie medzirezortnej pracovnej 
skupiny zvolané OM MŠVVaŠ SR 12.11.2019 v priestoroch IUVENTY.  

Priestor pre medzisektorovú spoluprácu bol vytvorený v rámci realizácie okrúhlych stolov k príprave novej 

Stratégie SR pre mládež v jednotlivých krajských mestách. Boli realizované dve prípravné stretnutia 

zástupcov IUVENTY a OM k príprave metodiky novej Stratégie SR a k nastaveniu metodiky. 09.09.2019 v BA 

sa realizoval Kick-off meeting v spolupráci so strešnými organizáciami mládeže pri príprave novej Stratégie 

SR pre mládež. IUVENTA realizovala 8 okrúhlych stolov k tvorbe novej Stratégie SR pre mládež – v každom 

kraji jeden (29.10. Prešov a Žilina; 30.10. Bratislava; 06.11. Zvolen (BBSK); 06.11. Prievidza (TSK) 08.11. 

Trnava; 08.11. Košice; 11.11. Nitra). Pri okrúhlych stoloch boli zastúpení aktéri a reprezentanti všetkých 

sektorov (mladí ľudia, školy, MVO, zamestnávatelia, CVČ, samosprávy). Výstupy všetkých stretnutí boli 

spracované a odoslané OM MŠVVaŠ SR. Okrúhle stoly zabezpečovala IUVENTA organizačne a taktiež 

zamestnanci IUVENTY zabezpečili facilitáciu okrúhlych stolov a vytvorili metodiku zberu dát k stratégii. 

Výstupy všetkých stretnutí boli detailne spracované a odoslané OM MŠVVaŠ SR. 

Za účelom podpory a rozvoja PsM a spolupráce absolvovali zamestnanci OPPM desiatky pracovných stretnutí 

s aktérmi v oblasti PsM, ktorých výsledkom je potenciál dlhodobej spolupráce. V roku 2019 boli nadviazané 

nižšie uvedené partnerstvá a spolupráca s/so: Nadáciou Centra pre filantropiu, ZMOS (07.05.2019), kde 

bolo dohodnuté zapájanie sa samospráv do programu KOMUNITA MLADÝM; Teach for Slovakia 

(04.09.2019); CENEF, o.z. (03.09.2019), Nadáciou Markíza a Slovenským zväzom ľadového hokeja (ďalej 

SZĽH). S regionálnym manažérmi SZĽH sa uskutočnili 3 pracovné stretnutia za účelom spolupráce v pilotnej 

vzdelávacej platforme v TSK. Memorandum o spolupráci medzi IUVENTOU a SZĽH bolo podpísané 

26.06.2019. Informácie sú zverejnené na portáloch: https://www.hockeyslovakia.sk/sk/article/szlh-a-

iuventa-podpisali-spolocne-memorandum; https://www.iuventa.sk/sk/NOVINKY/szlh-a-iuventa-podpisali-

spolocne-memorandum.alej?ind=; https://www.facebook.com/pg/iuventa/posts/?ref=page_internal;  

IUVENTA ďalej participovala na činnosti pracovnej skupiny, ktorú koordinuje Slovenská agentúra životného 

prostredia, zriadenej na vytvorenie portálu poskytovateľov vzdelávania v oblasti environmentálnej výchovy, 

vzdelávania a osvety (EVVO) a nastavenie podmienok certifikácie takýchto organizácií.  

Podieľala sa na príprave novej Koncepcie boja proti extrémizmu 2020-2023 z pohľadu politiky mládeže.  

Jednotliví regionálni koordinátori absolvovali 22 stretnutí s MVO a organizáciami PsM, 2 porady riaditeľov 

SŠ (v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a PSK). Mnohé zo stretnutí sa týkali získavania signatárov Deklarácie o 

uznávaní prínosov neformálneho vzdelávania v PsM (25 nových signatárov). Okrem toho sa uskutočnili ďalšie 

pracovné stretnutia s obvodnými úradmi práce (ÚPSVaR), s predstaviteľmi krajských rád mládeže a ŽŠR, s 

organizáciami pri okrúhlych stoloch organizovaných k tvorbe novej Stratégie SR pre mládež. 

Zástupcovia IUVENTY poskytovali súčinnosť OM MŠVVaŠ SR v procese legislatívnej zmeny (novelizácie 

zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore PsM) ako aj logisticko-materiálne zabezpečenie stretnutí. Zabezpečili 

stretnutia: zástupcov OPPM s OM/MŠVVaŠ SR v Bratislave, (18.01. 2019); konzultačné stretnutia 

monitorovacieho výboru pre program PODPORA k návrhu legislatívnej zmeny v oblasti PsM so štatutármi 

mládežníckych organizácií (21.01.2019); OM MŠVVaŠ SR a OPPM s vedením ACVČ v Banskej Bystrici 

(28.01.2019); so zástupcami VÚC a ZMOS v Banskej Bystrici (06.02.2019), k dopracovaniu návrhu 

paragrafového znenia (27.03. 2019). Taktiež zabezpečovali stretnutie so štatutármi strešných mládežníckych 

organizácií k prerokovaniu návrhu novely zákona (11.06.2019). Po schválení novely zákona o podpore PsM v 

https://www.hockeyslovakia.sk/sk/article/szlh-a-iuventa-podpisali-spolocne-memorandum
https://www.hockeyslovakia.sk/sk/article/szlh-a-iuventa-podpisali-spolocne-memorandum
https://www.iuventa.sk/sk/NOVINKY/szlh-a-iuventa-podpisali-spolocne-memorandum.alej?ind=
https://www.iuventa.sk/sk/NOVINKY/szlh-a-iuventa-podpisali-spolocne-memorandum.alej?ind=
https://www.facebook.com/pg/iuventa/posts/?ref=page_internal


15  

  

parlamente IUVENTA informovala verejnosť o zmenách v zákone prostredníctvom webu a newslettera, ako 

aj pri podujatiach. 

V priebehu roka 2019 bolo zrealizovaných viacero pracovných stretnutí so zástupcami samospráv za 

účelom spolupráce v oblasti mládeže s referentmi na odboroch školstva a mládeže v jednotlivých krajoch, 

s poslancami mestských aj krajských zastupiteľstiev (VÚC), so starostami. Celkovo sa uskutočnilo 48 

pracovných stretnutí. Takéto pracovné stretnutia sa konali za účelom propagácie aktivít IUVENTY, najmä 

akreditovaných vzdelávaní pre MV, MlV a PsM a dotačných programov pre podporu a rozvoj PsM. Počas 

stretnutí sa prejednávali potreby posilnenia PsM na lokálnej úrovni, potreby vypracovania koncepčného 

dokumentu o PsM na lokálnej úrovni na základe kvalitnej analýzy potrieb mladých (v rámci programu 

KOMUNITA). Obsahom stretnutí bolo aj získavanie signatárov Deklarácie o prínosoch NFV v PsM. Okrem 

toho priebežne prebiehala podľa potreby komunikácia so zástupcami VÚC online. 

V roku 2019 bola zverejnená a distribuovaná “Čítanka pre samosprávy”, dostupná na webovom sídle 

IUVENTY a www.pracasmladezou.sk. Informácie boli šírené aj na pracovných stretnutiach so zamestnancami 

VÚC, ZMOS, zástupcami miest a obcí, pracovníkmi s mládežou a organizáciami pracujúcimi s mládežou, ako 

aj na 3 vzdelávaniach IUVENTY - zameraných na tému: Strategické plánovanie v PsM pre samosprávy. 

V prvom polroku 2019 sa pokračovalo v realizácií konzultačných stretnutí k pripomienkovaniu Charty 

Europe Goes Local (EGL). Realizovalo sa druhé kolo konzultácií Charty EGL. Cieľom konzultácií bolo 

predovšetkým „spropagovať“ Chartu EGL ako nástroja na podporu kvality práce s mládežou na lokálnej 

úrovni. Konzultácie sa realizovali v Banskej Bystrici, Prešove, Trenčíne, Bratislave a Trnave. Konzultácie 

facilitovali členovia pracovnej skupiny v spolupráci s regionálnymi koordinátormi IUVENTY. Účastníkmi 

konzultácií boli členovia organizácií: AKRAM, RmS, samosprávy, mládežnícke parlamenty, ZIPCEM, ACVČ, 

ŠRVŠ, komunitné centrá a iní. Prijatá Európska charta práce s mládežou na lokálnej úrovni  bola predstavená 

účastníkom záverečnej konferencie v projekte EGL dňa 23.09.2019 v Liptovskom Mikuláši, ako aj účastníkom 

3 vzdelávacích podujatí IUVENTY pod názvom “Strategické plánovanie v PsM pre samosprávy”. Charta je 

propagovaná prostredníctvom newslettera a webových portálov IUVENTY. 

Za účelom definovania a zavedenia pracovnej pozície Koordinátor práce s mládežou nadviazala IUVENTA 

komunikáciu so spoločnosťou Trexima s.r.o.. Zástupca IUVENTY je členom Sektorovej rady pre vedu, výskum, 

vzdelávanie, výchovu a šport, kde sme navrhli zaradiť pozíciu koordinátora práce s mládežou do národného 

štandardu zamestnania. Zároveň bola vypracovaná informácia ku charakteristike, požadovanému vzdelaniu, 

odbornej praxi, kompetenčnému profilu novej pracovnej pozície. 

 

OPPM realizoval prieskum univerzít a VŠ, ktorý mapoval stav akademického vzdelávania v oblasti PsM a 

možné prieniky pre potreby študijného programu pre pracovníka s mládežou. K existujúcemu zoznamu 

študijných programov v oblasti PsM na Slovensku IUVENTA neskôr doplnila ďalšie študijné programy týkajúce 

sa práce s mládežou vo svete, aby mohla navrhnúť akademickej obci adekvátne odporúčania pre študijný 

program pracovníka s mládežou v SR. 

 

Za účelom možnosti zavedenia študijného odboru pre pracovníkov s mládežou bolo realizované 1 pracovné 

stretnutie so zástupcami VŠ a univerzít, ktorí sú zároveň členmi AKPSM s cieľom zistiť možnosti zavedenia 

študijného odboru pre pracovníkov s mládežou. Dňa 25.09.2019 prebehla počas okrúhleho stola diskusia k 

otázke zahrnutia vzdelávania k ĽP do profesijnej prípravy PsM so zástupcami 4 univerzít: TRUNI, UCM TT, ŽU, 

UMB BB. V rámci nej boli zistené tieto skutočnosti:  

http://www.pracasmladezou.sk/
https://www.iuventa.sk/files/20191001-egl-charter_sk_new.pdf
https://docs.google.com/document/d/1ANK1w5Zf9VYJG-VKl_EfNCbEfroJnYsGUlLTWBdRhek/edit?usp=sharin
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 Fakulta sociálnych vied UCM aktuálne pripravuje projektový zámer pre OP Ľudské zdroje - Vysoká 

škola pre prax, v rámci ktorého sa zapracuje aj študijný program pre pracovníka s mládežou. 

 Pedagogická fakulta TRUNI má študijný program pre sociálneho pedagóga a vychovávateľa, ktorý do 

istej miery vyhovuje požiadavkách PsM. 

 Pedagogická fakulta UMB v BB už má v rámci študijného programu v odbore sociálna práca 

špecializáciu, ktorá je pripravená podľa profilu pracovníka s mládežou. 

 

3.4 ZVYŠOVANIE KVALITY NEFORMÁLNEHO VZDELÁVANIA V PRÁCI S MLÁDEŽOU 

 
V rámci zvyšovania kvality neformálneho vzdelávania v oblasti práce s mládežou bude IUVENTA: 

a) realizovať vzdelávacie programy s využitím nových trendov a inovatívnych prístupov v špecializovaných 

činnostiach v oblasti práce s mládežou určené pre mladých vedúcich, mládežníckych vedúcich, 

pracovníkov s mládežou, lektorov neformálneho vzdelávania a zamestnancov IUVENTY za účelom 

zvyšovania ich kompetencií (v súlade s Národnou sústavou povolaní) a zároveň im poskytovať metodickú 

podporu;  

b) spolupracovať na vytvorení, resp. na overení štandardov, kritérií a indikátorov kvality práce s mládežou 

s ohľadom na rôzne typy a špecializované činnosti v oblasti práce s mládežou, a zároveň participovať na 

tvorbe systému udeľovania značky kvality pre organizácie pracujúce s mládežou. 

 
Mapovanie súčasného stavu v oblasti neformálneho vzdelávania MV, MlV, PsM (zber prostredníctvom 

dotazníka), vypracovanie analýzy ponuky vzdelávaní s návrhom nových/revidovaných vzdelávacích 

programov 

 

Na každom vzdelávaní a po ukončení 1. fázy vzdelávacích podujatí sa realizovala evalvácia úrovne 

neformálneho vzdelávania, záujmu MV, MlV a PsM o konkrétne témy vzdelávaní a zbierali sa požiadavky 

účastníkov vzdelávaní na nové vzdelávacie programy. Zber dát prebiehal priebežne prostredníctvom 

distribuovaných elektronických dotazníkov, ktoré boli lektormi vyhodnocované v záverečných správach. 

Dotazníky v priebehu roka 2019 vyplnilo 471 účastníkov (89,5 % návratnosť). Zo získaných dát vyplynulo, že 

účastníci NFV organizovaných IUVENTOU sú spokojní s kvalitou vzdelávaní (až 91,1 % sa naplnili ich 

očakávania). Veľkú časť požadovaných tém už má IUVENTA v ponuke medzi svojim AVP.  

Na základe zistení IUVENTA doplní aj nové vzdelávacie programy na témy: kritické myslenie, ľudské práva, 

samospráva a mládež. 

 
Vypracovanie inovatívnych/nových vzdelávacích programov a metodík, ich overenie a predloženie na 
akreditáciu 
 
IUVENTA aktualizovala Sprievodcu pre lektorov akreditovaných vzdelávacích programov a metodickú 
príručku pre program Škola bez nenávisti. 

Predložila 1 žiadosť o akreditáciu nového vzdelávacieho programu s názvom "Strategické plánovanie a 

procesné riadenie pre mimovládne organizácie", ktorá bola schválená na zasadnutí akreditačnej komisie 

R1/2019. 1 žiadosť o akreditáciu nového modulového vzdelávacieho programu s názvom "ON/OFF - Online 
a offline nástroje v práci s mládežou", ktorá bola schválená na zasadnutí akreditačnej komisie R3/2019. 
Pripravila nový vzdelávací program pod názvom "Použi hlavu! - kritické myslenie v každodennom živote”. 
Program bude predložený na akreditáciu v rámci výzvy R1/2020. 
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Vypracovanie online propagačných materiálov pre podporu šírenia ponuky neformálneho vzdelávania a 
nábor účastníkov vzdelávaní 
 
Na každé vzdelávanie boli vypracované online propagačné materiály a nové anotácie pre účely propagácie 
vzdelávaní. Ponuky neformálnych vzdelávaní boli šírené na webovom sídle IUVENTY, 
https://www.pracasmladezou.sk/ a sociálnych sieťach Facebook, Instagram. 
 
Nábory na vzdelávacie podujatia sa realizovali:  

a) elektronicky – rozposlaním emailov stredným školám a organizáciám, ktoré pracujú s mládežou 

(centrá voľného času, nízkoprahové zariadenia pre deti a mládež a pod.), prostredníctvom 

webových portálov a sociálnych sietí IUVENTY (Instagram, facebooková skupina “Podpora práce s 

mládežou na Slovensku”), prostredníctvom mesačných newsletterov, propagačných článkov v 

online médiách, 

b) osobne na sieťovacích a pracovných stretnutiach (napr. na porade riaditeľov stredných škôl, 

stretnutí partnerov Karpatskej nadácie, stretnutí s LEAF, stretnutí aktérov mládežníckej politiky PsK, 

prezentáciou na Úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny, v informačnom stánku na festivale Pohoda 

2019 v Trenčíne),  

c) na odporúčanie účastníkov, ktorí už absolvovali vzdelávacie podujatie a počas informačných 

seminárov a workshopov, 

d) šírenia informácií v spolupráci s VÚC, 

e) zapojením  škôl do programu “Škola bez nenávisti”. 

 

Organizačno-logistické zabezpečenie vzdelávacích podujatí (3-dňových školení + jednodňových odborných 
seminárov) pre MV, MlV, PsM, koordinátorov a lídrov ŽŠR a pod. 
 
V roku 2019 zrealizovala IUVENTA celkovo 59 vzdelávacích podujatí v akreditovaných vzdelávacích 
programoch (ďalej AVP). Certifikát o odbornej spôsobilosti s celoštátnou platnosťou získalo celkovo 492 
absolventov. Vzdelávacie podujatia boli určené pre pracovníkov s mládežou, mládežníckych vedúcich, 
mladých vedúcich, členov mládežníckych organizácií, absolventov vzdelávaní realizovaných v rámci 
národných projektov KomPrax a PRAKTIK, žiadateľov a prijímateľov dotácií v rámci programov EÚ Erasmus+ 
a Programov pre mládež. 
 Najviac školení bolo zrealizovaných v BB kraji.  
 

OPPM zabezpečil realizáciu 59 vzdelávacích podujatí, prehľadne: 

 

 
kvartál 

počet 
vzdelávacích 

podujatí 

 
z toho na 1. fáze 

 
z toho na 2. fáze (absolventi) 

1.Q 11 112 71 

2.Q 19 181 133 

3.Q 10 77 105 

4.Q 19 156 183 

 

Celkový počet absolventov za r. 2019:  492. 
 

https://www.pracasmladezou.sk/
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P.č. Názov školenia Termín Miesto počet 

účast
níkov 

poče

t 

absol

vent
ov 

1. Ľudské práva v práci s mládežou 18.1. - 20.1.2019 Žilina 16 x 

2. Vzdelávanie rómskych lídrov v práci s 

mládežou II. 

2.2.2019 Prešov x 9 

3. Envirozážitok - Štartér 22.2.- 23.2.2019 Nitra 20 x 

4. Podpora mladých ľudí pri výbere povolania I. 1.3. - 3.3.2019 Nové Mesto 

nad Váhom 

20 x 

5. Podpora mladých ľudí pri výbere povolania II.  2.3.2019 Ružomberok x 10 

6. Rozvoj soft skills v práci s mládežou I. 8.3. - 10.3.2019 Poprad 20 x 

7. Projekt je zmena II. 8.3. - 10.3.2019 Sabinov x 16 

8. Podpora mladých ľudí pri výbere povolania II. 9.3.2019 Trenčín x 16 

9. 
Projektový manažment v práci s mládežou - I. 

modul 
15.3. - 17.3.2019 

Liptovský 

Mikuláš 
x 20 

10. Projekt je zmena I. 22.3. - 24.3.2019 Zvolen 18 x 

11. Envirozážitok I. 22.3. - 24.3.2019 Nitra 18 x 

12. Refresh – školenie koordinátorov ŽŠR I. 4.4. - 6.4.2019 Nitra  15 x 

13. Rozvoj soft skills v práci s mládežou I. 5.4. - 7.4.2019 Bešeňová  18 x 

14. Projekt je zmena I. 12.4. - 14.4.2019 Nitra  15 x 

15. Projekt je zmena I. 12.4. - 14.4.2019 Košice  16 x 

16. Rozvoj soft skills v práci s mládežou II. 26.4. - 28.4.2019 Poprad  x 16 

17 Projekt je zmena I.  26.4. - 28.4.2019 Terchová  16 x 

18. 
Projektový manažment  v práci s mládežou II. 

modul 
10.5. - 12.5.2019 Nitra  x 17 

19. 
Vzdelávanie rómskych lídrov v práci s 

mládežou I.  
17.5. - 19.5.2019 Sabinov  18 x 

20. Envirozážitok II.  17.5. - 19.5.2019 Nitra  18 x 

21. Outdoor aktivity v práci s mládežou I.  17.5. - 19.5.2019 Beluša  12 x 

22. Projekt je zmena II.  24.5. - 26.5.2019 Zvolen  x 17 

23. Projekt je zmena I. 31.5.- 2.6.2019 Zvolen  31 x 

24. Projekt je zmena II. 7.6. - 9.6.2019 Nitra  x 13 

25. Projekt je zmena II.  7.6. - 9.6.2019 Poprad  x 14 

26. Rozvoj soft skills v práci s mládežou II.  7.6.- 9.6.2019 Bešeňová  x 14 

27. Refresh - školenie koordinátorov ŽŠR II. 7.6.2019 Nitra  x 10 

28. Projekt je zmena II. 14.6. - 16.6.2019 Terchová  x 12 

29. 
Projektový manažment v práci s mládežou I. 

modul 
14.6. - 16.6.2019 Bratislava  x 20 

30. Rozvoj soft skills v práci s mládežou I. 21.6. - 23.6.2019 Poprad 22 x 

31. 
Projektový manažment v práci s mládežou - II. 

modul 
12.7. - 14.7.2019 Bratislava  x 15  

32. 
Strategické plánovanie a procesné riadenie pre 

mimovládne organizácie 
18.7. - 19.7.2019 Šaľa  x 18 

33. Rozvoj soft skills v práci s mládežou II. 26.7. - 28.7.2019 Poprad x 18 

34. Envirozážitok III. 7.9.2019 Zvolen  x 18 

35. Projekt je zmena II. 13.9. - 15.9.2019 Osrblie  x 19 

36. Projekt je zmena I.  20.9. - 22.9.2019 Osrblie  24 x 

37. 
Outdoor aktivity a ich využitie v práci s 

mládežou II. 
21.9.2019 Trenčín  x 5 

38. 
Podpora kariérového poradenstva v práci s 

mládežou I. modul (1. fáza) 
27.9. - 29.9.2019 Osrblie 17 x 

39. Projekt je zmena I. 27.9. - 29.9.2019 Osrblie 36 x 
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40. 
Vzdelávanie rómskych lídrov v práci s 

mládežou II. 
27.9. - 29.9.2019 Sabinov x 12 

41. Projekt je zmena I. 4.10. - 6.10.2019 Nitra 22 x 

42. Projekt je zmena I. 4.10. - 6.10.2019 Žilina  20 x 

43. Prevencia sociálno-patologických javov I. 4.10. - 6.10.2019 Trenčín  18 x 

44. Projekt je zmena I. 4.10. - 6.10.2019 Poprad 12 x 

45. Refresh - školenie koordinátorov ŽŠR I. 
10.10. - 

12.10.2019 

Trenčianske 

Teplice 
18 x 

46. Projekt je zmena I. 
11.10. - 

13.10.2019 
Bratislava  14 x 

47. 
Outdoor aktivity a ich využitie v práci s 

mládežou I. 

18.10. - 

20.10.2019 
Poprad  18 x 

48. 
Využitie dokumentárneho filmu v práci s 

mládežou I. 

25.10. - 

27.10.2019 
Poprad  15 x 

49. 
Podpora kariérového poradenstva v práci s 

mládežou II. 

25.10. - 

27.10.2019 
Osrblie x 19 

50. Projekt je zmena II. 8.11. - 10.11.2019 Osrblie  x 24 

51. Prevencia sociálno-patologických javov II. 8.11. - 10.11.2019 Trenčín x 16 

52. Projekt je zmena II. 
15.11. - 

17.11.2019 
Nitra  x 15 

53. Projekt je zmena II. 
15.11. - 

17.11.2019 
Žilina x 15 

54. Projekt je zmena II. 
20.11. - 

21.11.2019 
Bratislava x 10 

55. Projekt je zmena II. 
22.11. - 

24.11.2019 
Poprad  x 13 

56. Refresh - školenie koordinátorov ŽŠR II. 26.11.2019 Trenčín  x 18 

57. 
Outdoor aktivity a ich využitie v práci s 

mládežou I. 

27.11. - 

29.11.2019 
Žilina 19 x 

58. 
Využitie dokumentárneho filmu v práci s 

mládežou II. 

29.11. - 

30.11.2019 
Poprad  x 14 

59. Projekt je zmena II. 29.11. - 1.12.2019 Osrblie x 39 
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Graf č. 1 Prehľad realizovaných vzdelávacích podujatí za rok 2019 

 

 
 
 

 

Graf č. 2: zobrazuje percentuálny pomer úspešných absolventov vzdelávacích podujatí,  podľa regiónu 
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Graf č. 3: zobrazuje percentuálny pomer úspešných absolventov vzdelávacích podujatí,  podľa regiónu 

 

 
 
 

 

Pre lektorov bolo  zorganizované 3-dňové školenie (15.-17.02.2019). Hlavným účelom tohto stretnutia bolo 

nastavenie spolupráce na rok 2019, popis administratívneho procesu AVP ako aj využívanie rôznych metód 

neformálneho vzdelávania, doplneného inovatívnymi, novými, modernými trendmi.  

30.09.2019 prebehlo 1-dňové vzdelávanie nových lektorov, ktorí boli doplnení do databázy na základe 2. 

výzvy v roku 2019. 

 

Pre 14 odborných zamestnancov IUVENTY bolo zrealizovaných 12 tematických tréningov. Tréningy boli 

zamerané na podporu vykonávania špecializovaných činností: príprava a facilitácia workshopov/prac. 

skupín, poskytovanie konzultácií, vykonávanie monitoringov, komunikácia so žiadateľmi, využívanie nových 

metód v PsM a pod. 

 

 realizácia workshopov na témy: Neformálne vzdelávanie; Nové trendy vo vzdelávaní; Ako vzdelávať 

zážitkovo; Ciele, vízia a misia IUVENTY; Grafická facilitácia; Ako propagovať a prezentovať; účasť v 

pracovných skupinách: Na podporu zdravia a zdravého životného štýlu mládeže; PS Európsky zbor 

solidarity; PS pre program Škola bez nenávisti; PS Programy pre mládež; PS na podporu inklúzie 

znevýhodnenej mládeže; PS na podporu participácie mládeže; PS pre program PROJEKT JE ZMENA; 

PS pre národnú spoluprácu, mládežnícku politiku a uznanie prínosu NFV v PSM (15.-17.2.2019, 

Zvolen), 

 vzdelávanie: Šampióni školskej participácie II. (IPAO) zameraného na prácu s koordinátormi ŽŠR a 

podporu participácie mladých na živote školy (2 účastníci), 

 tréning trénerov: Ako vzdelávať pracovníkov s mládežou vo veku 50+ (CVNO), (2 účastníci), 

 Medzinárodné vzdelávanie Prevent seminar zamerané na problematiku radikalizácie mládeže, (1 

účastník). 

 Konferencia 1. ročník Európskej akadémie  pre prácu s mládežou EAYW v Slovinsku (Kranjska Gora, 

21.- 24.05.2019), (3  účastníci). 

 AVP Strategické plánovanie a procesné riadenie pre mimovládne organizácie prispôsobené 

vnútorným procesom (júl 2019), (13 účastníkov) 

 vzdelávanie v oblasti nových trendov v práci s mládežou v CVČ Štúrovo, (august 2019), (11 

účastníkov). 

 vzdelávanie v téme inklúzia, integrácia, segregácia, 02.10.2019, Bratislava, (13 účastníkov). 
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 vzdelávanie Konflikt ako dar - zamerané na oblasť riešenia konfliktov v malých i veľkých skupinách - 

využiteľné hlavne v programe ŠBN (24.-25.10.2019, Bratislava), (1 účastník). 

 vzdelávanie Europeers (13.11.2019, Piešťany),  (1 účastník). 

 

V roku 2019 bola zabezpečená dotlač metodických príručiek Kompas, Kompasito, Bookmarks a nákup 

metodík Šlabikár neformálneho vzdelávania. V rámci programu ŠBN, bola vytvorená Metodika pre školy v 1. 

ročníku ktorá bola distribuovaná školám na podujatí Infodeň (25.11.2019). Podujatie bolo určené pre 

riaditeľov, koordinátorov a žiakov 23 škôl zapojených v programe ŠBN. 

IUVENTA sa venovala aj aktualizácii minimálnych kompetenčných profilov pre mladých a mládežníckych 

vedúcich. Prebehlo pracovné stretnutie k vypracovaniu návrhu aktualizácie kompetenčných profilov mladých 

a mládežníckych vedúcich.  

 

V priebehu roka 2019 sa stretla  štyrikrát expertná pracovná skupina pre tvorbu štandardov kvality v práci 

s mládežou. Členmi pracovnej skupiny bolo viac než 20 zástupcov detských a mládežníckych organizácií 

nadregionálneho charakteru, servisných a dobrovoľníckych organizácií a CVČ. Stretnutia facilitovala doc. 

PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová. Účelom stretnutia bolo definovanie jednotných štandardov kvality 

PsM pre organizácie a pracovníkov s mládežou, identifikácia kritérií pre dosiahnutie štandardov kvality PsM 

a vytýčenie indikátorov na meranie úrovne napĺňania kritérií. 

Výsledkom práce pracovnej skupiny je dokument s názvom "Štandardy kvality organizácií a neformálnych 

skupín pracujúcich s mládežou", pričom odlišujeme dve úrovne štandardov: základný a vyšší. Štandardy sú 

rozdelené do šiestich oblastí a k nim sú pripojené indikátory kvality, označenie relevancie indikátora kvality 

pre rôzne subjekty a taktiež návrhy overenia. Zverejnený návrh štandardov na verejné pripomienkovanie. 

Informačný materiál ohľadom štandardov kvality PSM bude vypracovaný a propagovaný až v roku 2020 po 

zapracovaní pripomienok, ktoré vzídu z verejného online pripomienkovania. 

 

Podklad pre tvorbu návrhov štandardov kvality tvoril výstup projektu OZ YouthWatch, “Kvalita práce s 

mládežou na Slovensku”,  ktorý bol postupne upravovaný a dopĺňaný na základe konzultácií a verejného 

pripomienkovania. Prieskum Kvalita práce s mládežou na Slovensku”, sa realizoval v rámci výzvy 

DOKAZY/D/1/2018. Dostupné na: 

https://www.iuventa.sk/files/kvalita%20pr%C3%A1ce%20s%20ml%C3%A1de%C5%BEou%20na%20slovens

ku_2019.pdf  

V Slovinsku (21.-24.05.2019), počas European Academy of Youth Work v boli oslovení potenciálni zahraniční 

partneri na konzultácie k tvorbe štandardov. So zahraničnými expertmi bude konzultovaný finálny návrh 

štandardov kvality v roku 2020 so zapracovaním pripomienok, ktoré vzídu z verejného online 

pripomienkovania. 

 

3.5 ZABEZPEČIŤ ZVIDITEĽŇOVANIE PRÁCE S MLADEŽOU  

 
V rámci zviditeľňovania práce s mládežou IUVENTA pravidelne zverejňovala: 

 

 základné štatistické údaje o výstupoch a výsledkoch projektov podporených v rámci dotačnej schémy 

„Programy pre mládež na roky 2014 – 2020“, výstupy a výsledky činnosti IUVENTY a informácie z 

oblasti mládežníckej politiky a práce s mládežou prostredníctvom informačných podujatí, 

propagačných materiálov, webového sídla IUVENTY, ako aj iných webových stránok, ktoré sú zdrojom 

informácií pre mládež, pracovníkov s mládežou aj širokú verejnosť. 

 

https://www.pracasmladezou.sk/index.php/2019/12/02/standardy-kvality-v-praci-s-mladezou-na-pripomienkovanie/
https://drive.google.com/file/d/1Y-MD6pHIMThgLWp3OrO_rJIKLGEGOKbT/view
https://drive.google.com/file/d/1Y-MD6pHIMThgLWp3OrO_rJIKLGEGOKbT/view
https://drive.google.com/file/d/1Y-MD6pHIMThgLWp3OrO_rJIKLGEGOKbT/view
https://www.iuventa.sk/files/kvalita%20pr%C3%A1ce%20s%20ml%C3%A1de%C5%BEou%20na%20slovensku_2019.pdf
https://www.iuventa.sk/files/kvalita%20pr%C3%A1ce%20s%20ml%C3%A1de%C5%BEou%20na%20slovensku_2019.pdf
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Informácie o vzdelávaniach, podujatiach a výstupoch IUVENTY boli osobitne graficky spracované a 

zverejňované formou príspevkov a článkov na webovom sídle IUVENTY, tretích strán (EPALE) a na sociálnych 

sieťach (Instragram, Facebook, Flickr), kde bolo zverejnených viac ako 250 príspevkov.  

V roku 2019 bola vytvorená nová informačná webová stránka http://www.pracasmladezou.sk/ , určená pre 

pracovníkov s mládežou, odbornú a laickú verejnosť o vybraných témach mládežníckej politiky a o ponuke a 

činnosti Odboru pre podporu práce s mládežou IUVENTY. Distribúcia informácií sa uskutočnila aj 

prostredníctvom 10 newsletterov, každý na viac ako 1700 e-mailových adries. 

V newsletteri a na webovom sídle http://www.pracasmladezou.sk/ boli zverejnené štatistiky o všetkých 

projektoch podporených z dotácie PPM v roku 2018 a tiež Kompendium - sumár projektov podporených v 

roku 2018  v rámci PPM.  

Boli spracované a vytlačené informačné letáky o ponuke vzdelávacích programov IUVENTY, leták 

o možnostiach zapojenia sa mladých v ich okolí s názvom Participácia na Slovensku a informačný leták o 

činnosti  IUVENTY (v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku).  

Boli pripravené obsahy ďalších 2 letákov na rok 2020 - ponuka vzdelávacích programov IUVENTY a informačný 

leták o mládežníckej politike na Slovensku, ktoré budú vytlačené začiatkom r. 2020. 

Zamestnanci prezentovali činnosť IUVENTY priebežne na organizovaných podujatiach. 
 
3.6 ZABEZPEČIŤ UZNÁVANIE PRÁCE S MLADEŽOU  

 
V rámci uznávania práce s mládežou a prínosu neformálneho vzdelávania bude IUVENTA: 

a) zisťovať dopady a pomenuje prínos neformálneho vzdelávania v oblasti práce s mládežou v spolupráci s 

ďalšími aktérmi práce s mládežou,  

b) zisťovať očakávania zástupcov zamestnávateľov v oblasti kompetencií mladých ľudí pri vstupe na trh 

práce, 

c) iniciovať partnerstvá s jednotlivými aktérmi práce s mládežou, sieťovať ich, a tým posilní spoločenské a 
formálne uznanie výsledkov neformálneho vzdelávania v práci s mládežou. 
 

IUVENTA realizovala prieskum o prínose neformálneho vzdelávania z pohľadu účastníkov školení 

neformálneho vzdelávania. Prieskum sa realizoval dotazníkovou metódou, ktorého sa zúčastnilo 500 

účastníkom NFV/AVP. Analýza jeho výstupov je dostupná na: 

https://www.pracasmladezou.sk/index.php/2019/08/19/vyhodnotenie-prieskumu-o-prinose-

neformalneho-vzdelavania-z-pohladu-ucastnikov-skoleni-neformalneho-vzdelavania/. 

Výstupy realizovaného prieskumu na zisťovanie dopadov NFV boli využité pri pracovných stretnutiach s 

potenciálnymi signatármi Deklarácie, ako aj na konferencii EMPOWER - no uznaj (11.12.2019 v Bratislave). 

O prínose NFV a získavaní kompetencií dobrovoľníckou činnosťou bol publikovaný článok na portáli IUVENTY 

Validácia neformálneho vzdelávania. Dostupné na: https://www.iuventa.sk/sk/Projekty/validacia-

neformalneho-vzdelavania.alej. 

 

Počas komunikácie s potenciálnymi signatármi deklarácie prebiehalo zisťovanie aktuálnych očakávaných 

kompetencií mladých ľudí pre trh práce zo strany zamestnávateľov. Tieto očakávania boli prezentované aj 

na výročnej konferencii Združenia podnikateľov Slovenska za účasti expertov, zamestnávateľov a riaditeľov 

stredných škôl. Odborný referent analyzoval výstupy prieskumu CVTI o uplatňovaní Deklarácie o uznávaní 

http://www.pracasmladezou.sk/
http://www.pracasmladezou.sk/
http://www.pracasmladezou.sk/wp-content/uploads/2019/09/Kompendium_2018-final.pdf
http://www.pracasmladezou.sk/wp-content/uploads/2019/03/Particip%C3%A1cia-na-Slovensku-web.jpg
https://www.pracasmladezou.sk/index.php/2019/08/19/vyhodnotenie-prieskumu-o-prinose-neformalneho-vzdelavania-z-pohladu-ucastnikov-skoleni-neformalneho-vzdelavania/
https://www.pracasmladezou.sk/index.php/2019/08/19/vyhodnotenie-prieskumu-o-prinose-neformalneho-vzdelavania-z-pohladu-ucastnikov-skoleni-neformalneho-vzdelavania/
https://www.iuventa.sk/sk/Projekty/validacia-neformalneho-vzdelavania.alej
https://www.iuventa.sk/sk/Projekty/validacia-neformalneho-vzdelavania.alej
https://www.iuventa.sk/sk/Projekty/validacia-neformalneho-vzdelavania.alej
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neformálneho vzdelávania v práci s mládežou signatármi. Výstupy boli využité na konferencii o EMPOWER - 

no uznaj! (11.12.2019). 

 

Zamestnanci IUVENTY sa dňa 23.9.2019 zúčastnili konferencie “Budúcnosť vzdelávania pre trh práce”, ktorú 

organizoval ŠIOV. Na nej boli odprezentované súčasné aj plánované aktivity ŠIOV v oblasti validácie NFV. 

Výstupy z nej boli použité na prípravu konferencie EMPOWER - no uznaj a slúžili aj ako podklad  pre 

aktualizáciu dokumentu “NO UZNAJ”. IUVENTA spolupracovala so zástupcami ŠIOV aj pri organizácii 

konferencie Empower - no uznaj! - zameranej na uznávanie prínosov NFV v PsM. Odborní zamestnanci ŠIOV 

počas konferencie predstavili projekt Systém overovanie kvalifikácie v SR – zameraný na uznávanie 

informálneho a neformálneho vzdelávania. Zároveň vystúpili v panelovej diskusii na tému význam uznávania 

NFV a jeho prínos. 

 

IUVENTA priebežne oslovovala potenciálnych signatárov Deklarácie, komunikovala im prínos NFV v PsM a 

význam podpisu Deklarácie. Dňa 11.12.2019 sa uskutočnila konferencia EMPOWER - no uznaj, počas ktorej 

sa pridalo k Deklarácii 25 nových signatárov z rôznych sektorov. Zoznam aktuálnych signatárov Deklarácie 

je zverejnený na webovej stránke: 

http://www.pracasmladezou.sk/index.php/uznavanie-neformalneho-vzdelavania/ 

Bolo vytvorených 9 videí, týkajúcich sa príkladov dobrej praxe a prínosov NFV pre jednotlivcov a spoločnosť. 

Tie boli prezentované na konferencii EMPOWER - no uznaj. Videá zároveň prezentovali nominantov na 

ocenenie za prínos v oblasti neformálneho vzdelávania v PsM na Slovensku. Bližšie informácie o 

nominovaných ako aj víťazoch jednotlivých kategórií sú uvedené v tlačovej správe, dostupné na: 

https://www.iuventa.sk/sk/NOVINKY/na-konferencii-empower-no-uznaj-sa-ocenovali-ukazkove-projekty-a-

akteri-neformalneho-vzdelavani.alej?ind=   

 
 
3.7 IMPLEMENTÁCIA VYBRANÝCH OPATRENÍ SR PRE MLÁDEŽ 
 

V rámci implementácie štátnej politiky vo vzťahu k mládeži bude IUVENTA zabezpečovať realizáciu vybraných 
opatrení vyplývajúcich z Koncepcie rozvoja práce s mládežou na roky 2016 – 2020. 

 
 
3.7.1 Podpora participácie mladých na verejnom živote 

 

V oblasti výchovy a vzdelávania mládeže k aktívnemu občianstvu bude IUVENTA 

a) rozvíjať kompetencie mládeže v oblasti participácie na verejnom živote a motivovať mladých ľudí k 

účasti vo voľbách; 

b) realizovať program PROJEKT JE ZMENA; 

c) realizovať vzdelávací program Projektový manažment v práci s mládežou; 

d) podporovať vznik a fungovanie žiackych školských rád, mládežníckych parlamentov, obecných rád 

mládeže, neformálnych mládežníckych skupín a rozvíjať kompetencie ich členov, lídrov a koordinátorov 

prostredníctvom vzdelávacích podujatí a metodických materiálov; 

e) posilňovať partnerstvo a postavenie mládežníckych parlamentov a obecných rád mládeže 
prostredníctvom otvoreného dialógu so zástupcami samospráv a s ďalšími aktérmi mládežníckej 
politiky na lokálnej úrovni. 

 

IUVENTA nadviazala na prieskum o participácii mládeže z 2018 a realizovala stretnutia relevantných aktérov 

za účelom sieťovania a obnovenia spolupráce. Začiatkom roka v Žiline realizovala  celoslovenské stretnutie 

http://www.pracasmladezou.sk/index.php/uznavanie-neformalneho-vzdelavania/
http://www.pracasmladezou.sk/index.php/uznavanie-neformalneho-vzdelavania/
http://www.iuventa.sk/sk/NOVINKY/na-konferencii-empower-no-uznaj-sa-ocenovali-ukazkove-projekty-a-akteri-neformalneho-vzdelavani.alej
https://www.iuventa.sk/sk/NOVINKY/na-konferencii-empower-no-uznaj-sa-ocenovali-ukazkove-projekty-a-akteri-neformalneho-vzdelavani.alej?ind
https://www.iuventa.sk/sk/NOVINKY/na-konferencii-empower-no-uznaj-sa-ocenovali-ukazkove-projekty-a-akteri-neformalneho-vzdelavani.alej?ind
http://www.pracasmladezou.sk/index.php/2019/02/25/participacia-stretnutie-akterov-mladeznickej-politiky/
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aktérov mládežníckej politiky v oblasti participácie. Na stretnutí boli definované potreby pre rozvoj a zvýšenie 

kvality práce s mládežou v oblasti participácie v jednotlivých krajoch. Výstupom zo stretnutia je aj informačný 

leták s ponukou aktivít na podporu aktívneho občianstva, ktorý bol počas roka distribuovaný širokej 

verejnosti. Vznikla facebooková skupina za účelom kontinuálneho vzájomného zdieľania informácií o 

plánovaných a realizovaných aktivitách, ktorá slúži ako podklad k zverejňovaniu informácií na web stránke  

http://www.pracasmladezou.sk/. K 31.12.2019 mala skupina 85 členov. 

 

Zamestnanci OPPM priebežne mapovali a informovali aj o aktivitách v oblasti participácie. V roku 2019 boli 

realizované napr. tieto aktivity: Oceňovanie sTOPa 2019, Asociácia krajských rád mládeže. Na organizácii sa 

podieľala aj Rada mládeže Banskobystrického kraja a Rada mládeže Žilinského kraja. IUVENTA mala svoje 

zastúpenie v hodnotiacej komisii. V októbri 2019 sa uskutočnilo viacero pracovných stretnutí, na ktorých sa 

finalizovali stanovy novovznikajúcej Rady mládeže v Nitrianskom kraji. Odbor školstva a športu ŽSK, Rada 

mládeže Žilinského kraja zrealizoval stretnutie Krajského stredoškolského parlamentu ŽSK. Cieľom stretnutia 

bolo oživenie a inovácia činnosti parlamentu. Rada mládeže Žilinského kraja zorganizovala ocenenie Za 

aktívne občianstvo a ľudskosť 2019. IUVENTA mala svoje zastúpenie v hodnotiacej komisii. 

 

IUVENTA pokračovala v spolupráci aj s OSF/NOS, IPAO a RmS ako neformálny partner v rámci projektu EVS: 

Tvorba mechanizmov participácie mládeže na rozhodovacích procesoch školy a tvorbe verejných politík. 

Pripomienkovala Pozičný dokument, v rámci ktorého ponúkla svoje návrhy na zvýšenie participácie mládeže 

na živote školy. Informovala o možnostiach participácie v školskom i mimoškolskom prostredí na 

vzdelávaniach Šampióni školskej participácie (IPAO, Trnava, 07.-09.2.2019 a Poprad, 09.-11.5.2019). 

Participovala na stretnutí k príprave procesu tvorby Stratégie participácie detí a mladých ľudí na Slovensku. 

Odprezentovala “Súčasné príležitosti a nástroje podpory participácie mládeže“ na konferencii k tvorbe 

Stratégie participácie detí a mladých ľudí (OSF, Bratislava 16.5.2019). Participovala na krajských sieťovacích 

stretnutiach, na ktorých RmS predstavila výsledky prieskumu o politických preferenciách mladých vo veku od 

18 do 29 rokov a expertnej pracovnej skupine.  

 
Realizácia aktivít na zvyšovanie kompetencií v oblasti participácie mládeže na živote obce/mesta pre 
zástupcov mestských mládežníckych parlamentov a obecných rád mládeže (príklady dobrej praxe, 
metodická podpora). V roku 2019 boli zrealizované nižšie uvedené aktivity zamerané na zvyšovanie 
kompetencií v oblasti participácie: 

 workshopy pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ zamerané na dobrovoľníctvo ako formu participácie mládeže 

na živote v meste (Trenčín, 20.05.2019 a  24.05.2019), 

 stretnutia s koordinátormi ŽŠR na ZŠ a SŠ zamerané na novinky a informácie z regionálnej a národnej 

úrovne v oblasti práce s mládežou a na podporné aktivity pre ŽŠR (Trenčín, 11.09.2019, Považská 

Bystrica, 12.09.2019),  

 podujatie Aj ty na to máš!, na ktorom sa predstavili mládežnícke parlamenty z Nitry, Vrábeľ, Šale a 

Štúrova (Nitra, 23.10.2019),   

 teambuildingové vzdelávanie pre mestský mládežnícky parlament v Štúrove v spolupráci s CVČ 

Štúrovo (Želiezovce, 16.-17.11.2019), 

 stretnutie zástupcov ŽŠR Hornej Nitry, na ktorom ŽŠR prezentovali svoju činnosť a návrhy malých 

projektov (Prievidza, 18.11.2019). 

Príklady dobrej praxe z činnosti MMP a ORM boli zverejňované formou rozhovorov v newsletteri. Rozhovory 

sú dostupné aj na odkaze: http://www.pracasmladezou.sk/index.php/rozhovory/. 

 

K problematike boli realizované aj špecializované školenia na zvyšovanie kompetencií v oblasti participácie 

mládeže na živote školy pre členov, lídrov a koordinátorov ŽŠR. Školenie pre koordinátorov ŽŠR „Refresh“ 

http://www.pracasmladezou.sk/index.php/2019/02/25/participacia-stretnutie-akterov-mladeznickej-politiky/
https://www.pracasmladezou.sk/index.php/participacia-aktualna-ponuka/
http://www.pracasmladezou.sk/
https://www.rmzk.sk/vyzva-na-predlozenie-navrhov-na-ocenenie-za-aktivne-obcianstvo-a-ludskost-2019/
https://www.rmzk.sk/vyzva-na-predlozenie-navrhov-na-ocenenie-za-aktivne-obcianstvo-a-ludskost-2019/
http://osf.sk/wp-content/uploads/2018/11/Pozi%C4%8Dn%C3%BD-dokument-Particip%C3%A1cia-det%C3%AD-a-mlad%C3%BDch-%C4%BEud%C3%AD.pdf
http://mladez.sk/2019/12/03/prieskum-rady-mladeze-slovenska-kazdy-piaty-mlady-by-volil-lsns-nejde-uz-o-protestny-hlas/
https://www.pracasmladezou.sk/index.php/2019/10/29/aj-ty-na-to-mas/
http://www.pracasmladezou.sk/index.php/rozhovory/
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v TN a NR kraji, (spolu 33 účastníkov, počet absolventov 28). Okrem toho IUVENTA realizovala: workshop pre 

ŽŠR z Bratislavského kraja, (21 účastníkov) a workshop pre koordinátorov ŽŠR - Zvolen, (12 účastníkov). 

 

Workshopy ako ochutnávky na vzdelávanie Projekt je zmena v BB kraji, (spolu 28 účastníkov).  

Vzdelávanie v AVP Projekt je zmena, zameraného na podporu aktívneho občianstva mladých ľudí bolo 

realizované v  10 dvojfázových programoch vo viacerých krajoch, (spolu 247 účastníkov). Evalvačné školenia 

k programu, (spolu 207 absolventov).                        

Vzdelávanie v modulovom AVP Projektový manažment v PSM zameranom na zvýšenie úrovne participácie 

mladých na verejnom živote, (spolu 72 absolventov). 

A vzdelávanie Strategické plánovanie a procesné riadenie pre mimovládne organizácie, (18 absolventov). 

 

IUVENTA viackrát propagovala online kampaň EK www.tentorazidemvolit.eu, zameranú na zvýšenie 

povedomia o EÚ, jej prínose pre život na SK a dôležitosti účasti mladých ľudí na voľbách do Európskeho 

parlamentu: 13x na Facebookovej stránke IUVENTY, 1x na Facebooku v skupine Bol raz jeden KomPrax a my 

ideme ďalej, 4x v newsletteri IUVENTY a na webovom sídle IUVENTY a  www.pracasmladezou.sk. 

Od 26.04.2019 do 22.05.2019 sa regionálni koordinátori aktívne zapojili do roadshow Tentoraz idem voliť, 

ktorú organizovalo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Kancelária Európskeho parlamentu na 

Slovensku. Na námestiach vo viacerých slovenských mestách a počas panelových diskusií na univerzitách 

diskutovali o dôležitosti využiť možnosť voliť zástupcov do EP a výhodách, ktoré dnešnej mládeži prináša 

členstvo SR v EÚ. Na túto tému realizovali v máji 2019 aj 10 workshopov pre stredoškolákov v rôznych 

mestách. Spolu sa workshopov zúčastnilo cca 450 mladých ľudí. 

 
3.7.2 Globálne vzdelávanie a výchova k ľudským právam 

 
Podpora globálneho vzdelávania a výchovy k ľudským právam a propagácia Agendy 2030 
 
 
Cieľom úlohy je 

a) zabezpečovať informačné a propagačné aktivity zamerané na zvyšovanie povedomia o národných 

prioritách Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj a podporovať participáciu mladých ľudí a mládežnícke 

organizácie pri ich implementácii; zabezpečiť preklad a šírenie vzdelávacích materiálov aj online 

nástrojov určených MŠVVaŠ SR;  

b) zabezpečovať vzdelávacie aktivity zamerané na zvyšovanie kompetencií mladých ľudí v oblasti 

kritického myslenia, mediálnej gramotnosti, multikultúrneho učenia, hodnotového vzdelávania, 

ľudských práv; propagovať a podporovať využívanie metodických príručiek Rady Európy (Kompas, 

Kompasito, Bookmarks) na výchovu a vzdelávanie k ľudským právam v práci s mládežou. 

 

IUVENTA v spolupráci s United Nations Information Service (UNIS) Viedeň zabezpečila vzdelávací workshop s 

podtitulom „Mladí pre ciele trvalo udržateľného rozvoja“ v sídle OSN vo Viedni, (počet účastníkov 25 - 8 

mládežníckych a stredoškolských tímov). Workshop bol realizovaný 06.02.2019 v rámci série „Agenda 2030 

– Agenda mladých“, ktorými IUVENTA podporuje participáciu mladých na implementácii Agendy 2030 na 

Slovensku. 

 

V spolupráci s mládežníckym delegátom SR  pri OSN uskutočnila IUVENTA 7 workshopov o cieľoch Agendy 

2030 a kritickom myslení v mediálnom svete v 7 krajoch. 

http://www.tentorazidemvolit.eu/
http://www.pracasmladezou.sk/index.php/2019/06/07/roadshow-tentoraz-idem-volit/
http://www.tentorazidemvolit.eu/
https://www.iuventa.sk/sk/NOVINKY/stredoskolske-a-mladeznicke-timy-predstavili-svoje-projekty-pre-agendu-2030-v-osn.alej?ind=2
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V dňoch 22. a 23.10.2019 organizovala v spolupráci s novou mládežníckou delegátkou a bývalým 

mládežníckym delegátom SR pri OSN 2 workshopy v regiónoch (Sobrance a Kežmarok) na tému OSN, Agenda 

2030 a kritické myslenie aj za účasti ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

 

V priebehu roka boli vo viacerých fázach realizované k téme tieto AVP: 4 viacdňové školenia AVP 

Envirozážitok, (18 absolventov) a 2 školenia v AVP Využitie dokumentárneho filmu v práci s mládežou (14 

absolventov). 

 

OPPM pokračuje v šírení a podpore využívania metodických príručiek zameraných na ĽP na podujatiach 

IUVENTY, najmä na vzdelávaniach a workshopoch v rámci programu Škola bez nenávisti. Na základe zistení 

OPPM, metodické príručky sa využívajú na základných a stredných školách, VŠ a tiež v rôznych mimovládnych 

organizáciách. 

 
 

3.7.3 RELIZÁCIA PROGRAMU „Škola bez nenávisti“ 

 

Cieľom úlohy je finalizovať overenie pilotného programu „Škola bez nenávisti“ a zároveň pripravovať a 
realizovať jeho prvý riadny ročník. 

 
17.09.2019 sa v Žiline uskutočnil vzdelávací seminár pre školské tímy v programe Škola bez nenávisti, na 

ktorý nadväzovalo stretnutie expertov (16.09.2019). Školským tímom bol predstavený harmonogram 

programu a boli oboznámené s ich úlohami počas realizácie programu. Zároveň tímy boli zoznámené s 

expertmi v programe Škola bez nenávisti a so zástupcami IUVENTY. 

Druhé kolo auditu bolo realizované do 15. júna 2019. Následne na základe vyplnených dotazníkov a 

záverečných správ zo škôl boli expertmi vypracované a školám zaslané spätné väzby a vyhodnotenie školy na 

základe hodnotiacich kritérií (júl, 2019). Celkové vyhodnotenie pilotného ročníka programu Škola bez 

nenávisti (Spracovanie podkladov, úprava dotazníkov a hodnotiacich kritérií na základe podnetov, napísanie 

záverečnej správy) prebiehalo v auguste. Experti v záverečnej správe uviedli tieto odporúčania do ďalších 

ročníkov pre vedúceho programu: 

 Školy, ktoré dosiahli najvyššiu úroveň certifikátu, môžu v ďalších ročníkoch fungovať ako mentori 

novozapojených škôl; 

 Zapojiť ešte aktívnejšie do spoločných podujatí zapojených škôl samotných žiakov; 

 Komunikovať s ďalšími potenciálnymi partnermi a spolupracovníkmi (VÚC, CPPPaP, PZ, osvetové 

strediská, kultúrne ustanovizne financované z verejných zdrojov, organizácie občianskej spoločnosti 

a pod.); 

 Ako je možné ďalej využiť získané výsledky a výstupy projektu? Napríklad databázy, príklady dobrej 

praxe, metodiky (pri programe Škola bez nenávisti alebo iných programoch a projektoch). 

20.06.2019 sa za prítomnosti, štátnej tajomníčky uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie pilotného ročníka 

ŠBN v BA. Pilotné školy odprezentovali svoje aktivity počas realizácie programu a na ich základe a odporúčaní 

členov expertnej skupiny im boli odovzdané p. štátnou tajomníčkou certifikáty deklarujúce splnenie kritérií 

štandardu kvality pre získanie tohto ocenenia. Zároveň bol týmto stretnutím oficiálne zahájený 1. ročník ŠBN. 

Spolu sa podujatia zúčastnilo 50 účastníkov. 

 
V rámci programu prebehlo spracovanie, aktualizácia základného nastavenia programu, vypracovanie 

metodiky, úprava a doplnenie štandardov a kritérií, zabezpečenie tlače a distribúcie metodiky pre 1. ročník 

ŠBN k 25.11.2019, výroba samolepiek veľkých a malých, odznakov s logom ŠBN. 
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Prostredníctvom webovej stránky IUVENTY, FB stránky IUVENTY, mesačného newslettera a na pracovných 

stretnutiach regionálnych koordinátorov a odborných referentov sa realizovala  kampaň na zapojenie sa ZŠ a 

SŠ do 1. roč. ŠBN. Kampaň propagovali aj experti z pilotného ročníka. Do výzvy sa zapojilo 55 škôl. Do 1. 

ročníka nastúpilo 23 škôl. 

Prebehol úvodný jednodňový informačný seminár pre registrované školy (na 3 miestach: PP/ZV/BA). Infodeň 

“Spoznajme sa navzájom” pre všetky školy v programe prebehol v Bratislave dňa 25.11.2019. Podujatia sa 

zúčastnilo 112 účastníkov. 

Vstupný audit pre 24 škôl v 1. ročníku programu ŠBN bol realizovaný v období od 07.10. do 27.10.2019 

prostredníctvom dotazníkov pre žiakov, rodičov a učiteľov. Nasledovala administrácia, štatistické spracovanie 

a vyhodnotenie dotazníkov, v spolupráci s členmi expertného tímu ŠBN. Vyhodnocovali sme spolu 5848 

dotazníkov, z toho 3878 žiakov, 1430 rodičov a 540 zamestnancov škôl v období od 28.10. do 15.11.2019. 

Po vstupnom audite  a vyhodnotení dotazníkov (od 18.11. do 28.11.2019) nasledovalo vypracovanie 

hodnotiacich správ s odporúčaniami pre jednotlivé školy, ktoré sú podkladom pre vypracovanie akčných 

plánov na školách. Bolo vypracovaných 19 hodnotiacich správ, okrem 4 škôl z pilotného ročníka a 1 školy, 

ktorú sme museli z programu vylúčiť na základe nedodania dotazníkov potrebných k správam. V období od 

29.11. do 05.12.2019 prebehla administrácia, kontrola, zosúladenie a formálna úprava správ, následne 

distribúcia na jednotlivé školy. V decembri prebehli konzultácie koordinátorov škôl s členmi expertného tímu 

k daným hodnotiacim správam a k príprave akčných plánov na školách. 

 

 
3.7.4 Podpora sociálneho začlenenia mladých so znevýhodnením 
 

V oblasti sociálneho začleňovania znevýhodnených mladých ľudí bude IUVENTA zabezpečovať realizáciu 
aktivít, ktoré:  

a) zvyšujú informovanosť o sociálnej inklúzii, posilňujú vnímavosť verejnosti a pracovníkov s mládežou na 

špecifické potreby mladých ľudí so znevýhodnením a podporujú ich akceptáciu;  

b) mapujú a šíria overené nástroje, programy a príklady dobrej praxe v oblasti sociálnej inklúzie;  

c) sú vo väčšej miere prístupné aj znevýhodneným mladým ľuďom;  

d) poskytnú mladým vedúcim, mládežníckym vedúcim a pracovníkom s mládežou kompetencie pre prácu 
so skupinami znevýhodnenej mládeže a s mladými ohrozenými sociálnym vylúčením. 

 

Pre žiakov základných a stredných škôl vo veku od 13 do 19 rokov boli zorganizované 4 živé knižnice (PO, KE, 

TN, BB), (počet účastníkov  345).  

V spolupráci so Janett Motlovou pripravila Iuventa metodiku k organizácií živých knižníc: Využitie 

storytellingu v práci s mládežou. V rámci projektu „Sedem statočných“ – sedem vzorov boli vytvorené videá 

v ktorých mladí ľudia so znevýhodnením hovoria o svojich skúsenostiach so storytellingom. Okrem tohto 

videa  bolo pripravené aj druhé video, ktoré hovorí všeobecne o využití storytellingu v práci s mládežou. 

 

V roku 2019 IUVENTA realizovala viacero vzdelávaní a workshopov pre mladých so znevýhodnením a to:   

 Vzdelávanie pre živé knihy a knihovníkov v PO. Vzdelávania sa zúčastnili traja zdravotne 

znevýhodnení účastníci a 2 kultúrne znevýhodnení účastníci.  

 Vzdelávanie rómskych lídrov v práci s mládežou, (12 absolventov). 

 Workshopy s mladými uchádzačmi o zamestnanie boli realizované hlavne pre mladých ľudí z 

najmenej rozvinutých okresov SR (napr. Kapušany, Sobrance, Michalovce, Sabinov a i.). Workshopov 

sa vo veľkej miere zúčastňovali mladí ľudia z marginalizovanej rómskej komunity. (Viac v kapitole 3.4 

v bodoch 5 a 6). 
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 V novembri 2019 spolupracovala IUVENTA na príprave a realizácii vzdelávania YOUTH Academy pre 

mladých ľudí zo Želiezoviec, Nových Zámkov, Štúrova a Šurian. Vzdelávanie prebiehalo dvojjazyčne 

maďarsko - slovensky.  

IUVENTA propagovala overené nástroje a programy inklúzie v rámci podporených projektov 
(PRIORITY/D/4/2018). Nástroje a programy inklúzie  sú zverejnené v kompendiu za r. 2018, konkrétne:  

 A Centrum (Kaplna) projekt Cesty k inklúzii II - nástroje pre inkluzívne aktivity, 

 IPčko (BA) - projekt Dobrá linka - online pomoc pre mladých so zdravotným znevýhodnením, 

 Nadácia Pontis (BA) - projekt UNISTREAM - Budúcnosť inak 

 ZKSM (Spišská Nová Ves) projekt: Tvorba programového manuálu na podporu inklúzie rómskej 
mládeže zo sociálne vylúčených komunít 

 

3.7.5 Rozvoj podnikavosti, tvorivého potenciálu a podpora zamestnanosti mládeže 
 

V oblasti tvorivosti, podnikavosti a zamestnanosti mladých ľudí bude IUVENTA zabezpečovať realizáciu aktivít 

zameraných na podporu a rozvoj ich tvorivého potenciálu, podnikateľskej gramotnosti a zvýšenie kvality 

kariérového poradenstva pre mladých ľudí prostredníctvom neformálneho vzdelávania za účelom vhodného 

výberu ich povolania a lepšieho uplatnenia sa na trhu práce. 

 

V spolupráci so 46 obvodnými úradmi práce sa rozbehla spolupráca, ktorá vyústila do série workshopov pre 
mladých uchádzačov o zamestnanie.  
Prezentácie projektu  TaPaZ boli realizované v 1. polroku na tých VÚC, ktoré o to prejavili záujem. Najlepšie 
projekt funguje v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom, ktorý čiastočne financoval aktivity 
PS TaPaZ v roku 2019. 
Realizácia 1. pilotného Biznis Fóra (v BB) pre zamestnávateľov, zástupcov samospráv a mladých zapojených 
do projektu TaPaZ (12/2018), (v rámci fóra prebehne školenie pre mladých poskytnuté mentormi). 
2. biznis fórum sa uskutočnilo 16.09.2019 za účasti župana BBSK, ocenené boli 3 najlepšie podnikateľské 
nápady mladých ľudí. Podujatia sa zúčastnilo 60 účastníkov, ktorí zastupovali vyše 20 subjektov zo strany 
zamestnávateľov, škôl, občianskeho sektora, verejno-právnych inštitúcií a aktívnych jednotlivcov. Na záver 
prebehlo školenie budúcich ambasádorov podpory podnikavosti mladých ľudí. 
 
V rámci BB kraja prebehlo 6 podujatí pre mladých uchádzačov o zamestnanie, (spolu 113 účastníkov). 
 
V ostatných krajoch SK sa uskutočnilo 13 podujatí pre mladých uchádzačov o zamestnanie. TN-kraj (24 
účastníkov), TT-kraj (40 účastníkov), BA-kraj (40 účastníkov), KE-kraj (spolu 74 účastníkov), PO-kraj (spolu 62 
účastníkov).  
 
V priebehu roku 2019 sa zrealizovali AVP zamerané na kariérové poradenstvo, (spolu 74 záujemcov 
účastníkov). 

 
 

3.7.6 Podpora zdravia a zdravého životného štýlu 
 

V oblasti zdravia a zdravého životného štýlu u mladých ľudí bude IUVENTA zabezpečovať realizáciu 

informačných, propagačných, odborných a vzdelávacích aktivít zameraných na prevenciu pred závislosťami, 

znižovanie stresu a depresie, udržiavanie mentálnej kondície, budovanie zdravých vzťahov, psychohygienu, 

pohybovú kultúru, pro-environmentálne správanie, ekologicky udržateľné správanie spotrebiteľov a pod. 

 

K problematike sa realizovali vzdelávania v AVP zamerané na: 

 Prevenciu sociálno-patologických javov (počet absolventov 16),  

 Outdoor aktivity a ich využitie v práci s mládežou (počet účastníkov 12 a 19). 

https://www.pracasmladezou.sk/wp-content/uploads/2019/09/Kompendium_2018-final.pdf
https://www.a-centrum.net/
https://dobralinka.sk/
https://www.nadaciapontis.sk/projekty/buducnost-inak/
https://www.zksm.sk/
https://www.zksm.sk/
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Workshopy: 

 Psychohygiena v práci s mládežou (počet účastníkov 12). 

 Zdravie a zdravý životný štýl (spolu 48 účastníkov). 

 Ekologicky udržateľné správanie mladých (18 účastníkov). 

 Propagácia výsledkov medzinárodnej štúdie HBSC a aplikácia odporúčaní štúdie v praxi pre žiakov 

tzv. “generácie Z” (19 účastníkov). 

Propagácia výstupov a výsledkov z HBSC štúdie zameranej na správanie sa mladých v oblasti zdravia a 

zdravého životného štýlu 

 29.01.2019 sa uskutočnilo prac. stretnutie s koordinátorom tvorby HBSC štúdie za účelom budúcej 

spolupráce pri propagácii výstupov a výsledkov štúdie prostredníctvom workshopov.  

 03.06.2019 účasť  zástupcov IUVENTY na konferencii a tlačovej besede k výstupom HBSC štúdie. V 

rámci sieťovania na podujatí vznikla dohoda na ďalšej spolupráci pri propagovaní jej výsledkov (web, 

workshopy, kampaň). 

Jednotlivé zistenia a výstupy HBSC štúdie postupne propagovala  IUVENTA na svojom portáli, viď.: 

http://www.pracasmladezou.sk/wp-content/uploads/2019/07/Novinky-z-Iuventy-07-2019.pdf; Sociálne 

determinanty zdravia školákov - HBSC Slovensko 2017/2018; 

https://www.pracasmladezou.sk/index.php/2019/11/28/aktivny-zivotny-styl/; 

https://www.pracasmladezou.sk/index.php/2019/10/29/70-skolakov-na-slovensku-vo-veku-11-rokov-

nema-ani-1-hodinu-pohybu-denne/ 

 

Zvyšovanie povedomia o zdravých návykoch sa realizovalo aj prostredníctvom súťaže a online nástrojov. 

Súťaž s názvom Čo môžeš urobiť pre svoje zdravie cez prestávku v škole, prebiehala od 06.11.2019 do 
08.12.2019. Dostupné na:  

https://www.pracasmladezou.sk/index.php/2019/11/06/sutaz-co-mozes-urobit-pre-svoje-zdravie-cez-

prestavku-v-skole/ 

https://www.facebook.com/iuventa/photos/a.481776041291/10156403755036292/?type=3&theater   

Do súťaže bolo prihlásených 26 videí zo základných a stredných škôl z 8 krajov Slovenka. Víťazi súťaže boli o 
výsledkoch informovaní emailom dňa 20.12.2019. Zverejnenie výsledkov a ocenenie bude realizované v 
januári 2020 prostredníctvom newslettera, na web stránke a YouTube kanáli IUVENTY. 

 

 

3.8 ZABEZPEČENIE ÚLOH VYPLÝVAJÚCICH Z AKREDITÁCIE ŠPECIALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ V PRÁCI 

S MLÁDEŽOU A Z ČINNOSTI AKREDITAČNEJ KOMISIE  

 
IUVENTA administratívne zabezpečuje činnosť Akreditačnej komisie pre špecializované činnosti v oblasti 
práce s mládežou, ktorú zriadilo MŠVVaŠ SR, v súlade s jej Štatútom a Organizačným a rokovacím poriadkom. 
 

Cieľom úlohy je realizovať informačné, propagačné a vzdelávacie aktivity na posilnenie významu akreditácie 
špecializovaných činností v oblasti práce s mládežou a na zvyšovanie kvality predkladaných žiadostí; 

aktualizovať metodiku pre tvorbu vzdelávacieho programu; poskytovať konzultácie vzdelávacím inštitúciám 
pri príprave vzdelávacích programov na akreditáciu; zabezpečiť metodickú podporu členom akreditačnej 

komisie za účelom zvyšovania kvality ich činnosti. 

 

 
V roku 2019 boli zverejnené 4 výzvy na predkladanie žiadostí o akreditáciu v systéme NELSON a to R2/2019 - 

15.02.2019, R3/2019 - 15.05.2019, R4/2019 - 15.08.2019, R1/2020 - 15.11.2019.  

http://www.pracasmladezou.sk/wp-content/uploads/2019/07/Novinky-z-Iuventy-07-2019.pdf
http://www.pracasmladezou.sk/wp-content/uploads/2019/07/Novinky-z-Iuventy-07-2019.pdf
http://www.pracasmladezou.sk/wp-content/uploads/2019/07/Novinky-z-Iuventy-07-2019.pdf
https://www.pracasmladezou.sk/index.php/2019/11/28/aktivny-zivotny-styl/
https://www.pracasmladezou.sk/index.php/2019/10/29/70-skolakov-na-slovensku-vo-veku-11-rokov-nema-ani-1-hodinu-pohybu-denne/
https://www.pracasmladezou.sk/index.php/2019/10/29/70-skolakov-na-slovensku-vo-veku-11-rokov-nema-ani-1-hodinu-pohybu-denne/
https://www.pracasmladezou.sk/index.php/2019/11/06/sutaz-co-mozes-urobit-pre-svoje-zdravie-cez-prestavku-v-skole/
https://www.pracasmladezou.sk/index.php/2019/11/06/sutaz-co-mozes-urobit-pre-svoje-zdravie-cez-prestavku-v-skole/
https://www.facebook.com/iuventa/photos/a.481776041291/10156403755036292/?type=3&theater
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Celkovo bolo prijatých, spracovaných a po formálnej stránke skontrolovaných 14 žiadostí o akreditáciu 

vzdelávacieho programu a 5 žiadostí o zaradenie lektorov/zmenu garantov v 8 AVP.  K žiadostiam 

o akreditáciu bolo vypracovaných 28 odborných posudkov  a 8 odborných posudkov k žiadostiam o zaradenie 

lektorov/zmenu garantov členmi akreditačnej komisie.  

Komisia odporučila MŠVVaŠ SR vydať potvrdenie o akreditácii 11 vzdelávacím programom. Aktuálne 

akreditované vzdelávacie programy sú zverejnené na webovom sídle IUVENTY. Prehľad hodnotenia podaných 

žiadostí o akreditáciu za roky 2010 – 2019 sú dostupné na 

https://www.iuventa.sk/files/ak2020%20%C5%A1tatistick%C3%BD%20preh%C4%BEad%20hodnoten%C3%

AD%20podan%C3%BDch%20%C5%BEiadost%C3%AD%20o%20akredit%C3%A1ciu%202010-2019.pdf  

 

Mládežnícke organizácie boli pravidelne informované na vzdelávaniach a prostredníctvom webovej stránky 

o možnostiach a dôležitosti akreditovania vzdelávacích programov. V 2.Q boli aktualizované pokyny pre 

žiadateľov o akreditáciu vzdelávacieho programu časť 2. “Vyplnenie žiadosti”. 1. časť “Formálne náležitosti” 

bude aktualizovaná v roku 2020. V nadväznosti na pokyny bol zároveň aktualizovaný formulár žiadosti o 

akreditáciu vzdelávacieho programu. V 2.Q bol aktualizovaný hodnotiaci formulár žiadostí o akreditáciu. 

 

IUVENTA tiež plnila administratívne úlohy vyplývajúce z činnosti sekretariátu Akreditačnej komisie MŠVVaŠ 

SR pre špecializované činnosti v oblasti práce s mládežou, 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. Organizačne, logisticky a vecne boli zabezpečené 4 zasadnutia 

Akreditačnej komisie pre špecializované činnosti v oblasti práce s mládežou nasledovne: R1/2019 - 

05.03.2019 v IUVENTE, Bratislava; R2/2019 - 30.05.2019 v klube ESCAPE, Žilina; R3/2019 - 10.09.2019 v 

IUVENTE, Bratislava; R4/2019 - 19.11.2019 v priestoroch Rady mládeže ZA kraja. 

 

Všetky potrebné informácie pre záujemcov o akreditáciu vzdelávacích programov boli 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 týkali  4 oblastí:  

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

povinné prílohy, atď.),  

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

vzdelávania, použité metódy, atď.),  

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.  

 

 

 

 

https://www.iuventa.sk/sk/akreditacia.alej
https://www.iuventa.sk/files/ak2020%20%C5%A1tatistick%C3%BD%20preh%C4%BEad%20hodnoten%C3%AD%20podan%C3%BDch%20%C5%BEiadost%C3%AD%20o%20akredit%C3%A1ciu%202010-2019.pdf
https://www.iuventa.sk/files/ak2020%20%C5%A1tatistick%C3%BD%20preh%C4%BEad%20hodnoten%C3%AD%20podan%C3%BDch%20%C5%BEiadost%C3%AD%20o%20akredit%C3%A1ciu%202010-2019.pdf
https://www.iuventa.sk/sk/akreditacia.alej
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Prehľad za rok 2019 - počet žiadostí Plnenie 

počet zverejnených výziev v elektronickom systéme NELSON 4 

počet prijatých, spracovaných a skontrolovaných žiadostí o akreditáciu 
po formálnej stránke 

14 

počet vypracovaných odborných posudkov k žiadostiam o akreditáciu 28 

počet organizačne, logisticky a vecne zabezpečených zasadnutí 
AKPSM 

4 

počet spracovaných vyrozumení  žiadateľom o akreditáciu 
(vyrozumení o odporúčaní AKPSM, sprievodných listov, potvrdení o 
akreditácii) 

16 

kvartálne archivovaná dokumentácia o činnosti AKPSM, predložené 
žiadostí o akreditáciu s prílohami 

4 

 

 

Monitorovanie akreditovaných inštitúcií a ich akreditovaných vzdelávacích programov 

 
Cieľom úlohy je zabezpečovať monitorovanie akreditovaných vzdelávacích zariadení a ich akreditovaných 

vzdelávacích programov za účelom dodržiavania podmienok akreditácie; pravidelne predkladať vyhodnotenia 

monitoringov akreditačnej komisii; sumarizovať výstupy realizovaných akreditovaných vzdelávacích 

programov; kvartálne zverejňovať aktuálne akreditované vzdelávania. 

 

V roku 2019 bola zabezpečená realizácia monitoringu 5 organizácií a to Domka - Združenie saleziánskej 

mládeže, Centrum dobrovoľníctva, Od emócií k poznaniu, V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže, 

Združenie Informačných a poradenských centier mladých v SR, Združenie kresťanských spoločenstiev 

mládeže. Za rok 2019 bolo spracovaných 6 monitorovacích správ a zrealizovaných 6 monitorovacích návštev 

akreditovaných vzdelávacích zariadení, resp. vzdelávacích programov.  

 

V priebehu februára 2019 IUVENTA vyzvala akreditované subjekty, aby poskytli sumárny výkaz o všetkých 

zrealizovaných vzdelávaniach za uplynulý kalendárny rok 2018. Informácie sú subjekty povinné poskytovať 

pre účely kontroly dodržiavania podmienok akreditácie, pre ďalšie štatistické spracovanie a sú podkladom 

pre vypracovanie správy o zabezpečení neformálneho vzdelávania v práci s mládežou prostredníctvom 

akreditovaného vzdelávania pre špecializované činnosti v oblasti práce s mládežou. Na výzvu reagovalo 30 z 

36 akreditovaných inštitúcií. 6 inštitúcií nereagovalo vôbec. Tým bolo odoslané opätovné upozornenie k 

zaslaniu sumára. IUVENTA sumarizovala výstupy realizovaných akreditovaných vzdelávaní za rok 2018 na 

základe poskytnutých informácií. OM MŠVVaŠ SR poskytla údaje o počte absolventov akreditovaných 

vzdelávaní za rok 2018. Za rok 2019 bol v rámci SK vytvorený  1 sumár o zrealizovaných akreditovaných 

vzdelávacích programoch.  

 

Aktualizovaný zoznam AVP sa kvartálne zverejňuje na webovom sídle a Facebooku IUVENTY, dostupné na:  

https://www.iuventa.sk/sk/akreditacia.alej. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.iuventa.sk/sk/akreditacia.alej
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3.9 ZABEZPEČENIE ÚLOH V OBLASTI MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE  

 

V rámci medzinárodnej spolupráce v oblasti mládežníckej politiky a práce s mládežou IUVENTA vykonávala 
úlohy v rozsahu určenom OM MŠVVaŠ SR. 

 

Cieľom úlohy je: 

a) zabezpečovať realizáciu aktivít zameraných na rozvoj bilaterálnych a multilaterálnych vzťahov, 

výmenu skúseností, 

b) zabezpečovať účasť vybraných expertov na medzinárodných konferenciách a tematických 

pracovných skupinách EK a RE (podľa potrieb Odboru mládeže); 

c) zabezpečovať implementáciu platných medzinárodných zmluvných dokumentov v oblasti mládeže, 

d) participovať na medzinárodných projektoch,  

e) spolupracovať na vypracovaní podkladov pre znalostné centrum pre mládežnícku politiku (EKCYP). 

 

Nadväzovanie kontaktov s inštitúciami zastrešujúcimi neformálne vzdelávanie a prácu s mládežou v zahraničí, 

realizácia študijných návštev s cieľom prenosu osvedčených postupov a prípravy spoločných projektov, bolo  

naplnené viacerými študijnými návštevami: 

V termíne 21.-23.01.2019 v Bruseli: prijímajúca organizácia: Directorate-General for Employment, Social 

Affairs and Inclusion Unit E.2 – Skills and Qualifications, B-1049, Brussels, Belgium. EQF AG Peer Learning 

Activity "Validating and Valuing transversal skills and competencies acquired by adults through volunteering 

and other non-formal learning opportunities". 

V termíne 19.3.–22.03.2019 v Lisabone (Portugalsko), prijímajúca organizácia GENE, Global Education 

Network Europe a Camões – Institute for Cooperation and Language, Rodrigues Sampaio St., 113, Lisabon. 

Priestor pre nadväzovanie medzinárodných kontaktov a výmenu skúseností bol vytvorený v rámci 

konferencie European Academy on Youth Work: Innovation, Current Trends and Developments in Youth 

Work (21.-24.05.2019, Kranjska Gora, Slovinsko) zameranej na inovácie, nové prístupy, aktuálne trendy a 

rozvoj práce s mládežou. Dostupné na: 

http://www.pracasmladezou.sk/index.php/2019/06/10/konferencia-european-academy-on-youth-work/  

 

RK za BB kraj sa 18.06.2020 zúčastnila v Banskej Bystrici na informačno-kontaktnom seminári s mládežníkmi 

a pracovníkmi s mládežou z Ukrajiny z mesta Poltava a mestečka Dovhe. V termíne 07.-11.07.2019 spolu s 2 

mladými ľuďmi zúčastnila v Štrasburgu medzinárodného stretnutia The "Enter! Youth Week, Nos droits, notre 

vie", na ktorom 250 pracovníkov s mládežou a mladých ľudí nielen z krajín Rady Európy revidovalo proces 

implementácie opatrení týkajúcich sa prístupu mladých ľudí zo znevýhodneného prostredia k sociálnym 

právam.  

IUVENTA prijala dňa 06.09.2019 sedemčlennú delegáciu pracovníkov s mládežou nórskych vládnych inštitúcií 

a zamestnancov nórskej Národnej agentúry Erasmus+, ktorá sa zaujímala o situáciu mladých ľudí na 

Slovensku, najmä čo sa týka ponuky práce, stavu nezamestnanosti, situácie s drogami a o spôsoby, akými rieši 

sociálne problémy a mládežnícku politiku Slovenská republika. Dostupné na: 

https://www.minedu.sk/delegacia-norskych-pracovnikov-s-mladezou-v-iuvente/ . 

V termíne 08.-11.10.2019 sa 2 zamestnanci OPPM zúčastnili Intercity Youth Conference v Helsinkách, na 

ktorej boli prezentované nielen výstupy z prieskumov a výskumov, ale aj rôznych projektov, týkajúce sa 

http://www.pracasmladezou.sk/index.php/2019/06/10/konferencia-european-academy-on-youth-work/
https://www.coe.int/en/web/enter/enter-youth-week
https://www.coe.int/en/web/enter/enter-youth-week
https://rm.coe.int/recommendation-cmrec-2015-3-ces/16808d3cc3
https://www.minedu.sk/delegacia-norskych-pracovnikov-s-mladezou-v-iuvente/
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participácie mladých, medzisektorovej spolupráce a PSM na lokálnej úrovni. V rámci programu boli 

organizované viaceré inšpiratívne study visit v centrách mládeže v meste Helsinky a v jeho okolí.  Výstupy z 

konferencie sú zosumarizované v prezentácii. 

Od 14.10.2019 je IUVENTA – zapojená do medzinárodného projektu s názvom „Rural NEET Youth Network: 

Modeling the risk underlying rural NEETs social exclusion“ (RNYN) – sieť zameraná na mapovanie rizík, ktoré 

spôsobujú sociálne vylúčenie mladých ľudí z vidieckych oblastí, ktorí sa už nevzdelávajú, ale ani nepracujú. 

Aktivity medzinárodnej siete v rámci projektu sa prioritne zameriavajú na krajiny, ktoré vykazujú vyššiu mieru 

nezamestnaných takýchto mladých ľudí. Do projektu je zapojených spolu 25 európskych krajín. Projekt sa 

realizuje v rámci programu EÚ na podporu spolupráce vo vede a technológiách (COST), kód projektu: CA 

18213). Dostupné na: https://rnyobservatory.eu a https://rnyobservatory.eu/members.map. 

V decembri 2019 bol OR z OPPM nominovaný do pracovnej skupiny pre mládež Európskej hospodárskej 

komisie (EHK) OSN pre vzdelávanie o udržateľnom rozvoji. Prvé stretnutie sa uskutoční až v 1.Q 2020 vo 

Viedni s cieľom tvorby novej Stratégie EHK OSN pre vzdelávanie o udržateľnom rozvoji. (správa z podujatia 

bude publikovaná na stránke  http://www.enviromagazin.sk 1 číslo magazínu v roku 2020) 

IUVENTA ďalej zabezpečila: 

 

- účasť 3 expertov na medzinárodnom stretnutí The "Enter! Youth Week, Nos droits, notre vie" v Štrasburgu  

(7.-11.07.2019), 

- hosťovanie štvorčlennej delegácie z Bosny a Hercegoviny v termíne 21.05.-25.05.2019. Študijná 

návšteva sa realizovala v rámci napĺňania Memoranda o spolupráci medzi MŠVVaŠ SR a  Ministerstvom 

pre občianske záležitosti Bosny a Hercegoviny. Stretnutie delegácie na pôde IUVENTY dňa 22.05.2019 

vytvorilo priestor pre výmenu informácií a diskusiu o mládežníckej politike na Slovensku a v Bosne 

a Hercegovine. Správa z návštevy je zverejnená na webovom sídle IUVENTY: 

https://www.iuventa.sk/sk/NOVINKY/delegacia-z-bosny-a-hercegoviny-na-navsteve-v-

iuvente.alej?ind=2, 

- konferenciu o radikalizácii mládeže, v rámci projektu NA HRE s názvom Radikalizácia mládeže!? Príčiny 

a prevencia extrémizmu v práci s mládežou, (12.-14.03.2019, BA). Zúčastnilo sa jej 70 odborníkov zo 6 

krajín EÚ. 

- okrúhly stôl k otázke zahrnutia vzdelávania k ľudským právam do profesijnej prípravy pracovníkov s 

mládežou na Slovensku, v rámci projektu NA HRE, (25.09.2019). Účastníkmi stretnutia boli strešné 

organizácie v PSM, MVO poskytujúce neformálne vzdelávanie, akademické pracoviská so študijným 

programom, ktorý súvisí s PSM. Cieľom stretnutia bolo zmapovanie krokov potrebných pre zvýšenie 

kompetencií pracovníkov s mládežou v oblasti ĽP a prepojenie aktérov formálneho a neformálneho 

vzdelávania v tejto oblasti.  

- sieťovací seminár pre podporu projektov zameraných na oblasť ľudských práv v PSM, v rámci projektu 

NA HRE, (17.-18.10.2019, Zvolen).  

MŠVVaŠ SR predložilo zámer, aby IUVENTA od apríla 2020 prevzala úlohu národného korešpondenta pre 

YouthWiki. IUVENTA vypracovala žiadosti spolu s popisom projektu (work plan) a 29.11.2019 ho predložila 

EK/EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency). 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=14eFpb1IbRC86pSF1-uV-btVXWVfohaXpbe9ALKS2ClA
https://rnyobservatory.eu/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Frnyobservatory.eu%2Fmembers.map%3Ffbclid%3DIwAR2P859ISPVdaZnQMyqrufwjLDKxudVKmhIafgjrxtExPt_OSeGSbKCjEHU&h=AT3kRqi1Msy_GtXOqF1wq0XDCuzVEHy08Q0nrYn-c3LCqtD4RHDiQhFwCkKcnRZw54jUMp7gfVSuJATLeCDgXSViw-B0JKe5dqYB3jzbqxtaMQI1Gz-xRcFGWKvhmj_pE56p7QIrduaHMAHZaHRhguWBHcSRHmU4alpjcjUVTYq2BBawpNirQE_RSHBw52LM5YnFIZ7cBByqhgBNF1Qa6XzyivE8ZwqeQ0mGpFCu9aF_Cv5luyrnneWtEeFddIE3u1mloRMoDzuxo3SBCt0J0cifgGRnacgDgAitieKWRaLFUVdBm7ninw7fz-JE0UtiWX1Ym-RuprtlyG7jznlgPgyQKSN-0WfarxuUbv2zsK_Mq4JtRzmOEYqTLXf_b2c7lg2zwTs8t_axaxb211TUKac6CuIQZW24stwvxQIKtEuZDUwxutQXApNKtQF4wikujHqD45SQOvXBP1EqvVORByVKq93GV66vF5S1OihkRYbQL15XyazChnBTLb7EKM6bUCd_kBHbUC6NUaZ9uEaSlbpdWhq2ZKR0ESeYNWDzJx2E9tDa8TETp7oIetIkQHbIcqg_VoQbfT_-0Jr3cgdWWVdyGJvjU7um156HnjcNPrTUJTZ-g-ySvcImL5A
http://www.enviromagazin.sk/
https://www.iuventa.sk/sk/NOVINKY/delegacia-z-bosny-a-hercegoviny-na-navsteve-v-iuvente.alej?ind=2
https://www.iuventa.sk/sk/NOVINKY/delegacia-z-bosny-a-hercegoviny-na-navsteve-v-iuvente.alej?ind=2
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Zahraničné pracovné cesty 

 

V sledovanom období roku 2019 zamestnanci IUVENTY absolvovali zahraničné pracovné cesty, ktoré 

v prevažnej miere súviseli s účasťou na medzinárodných konferenciách, seminároch či pracovných 

stretnutiach. Zahraničných ciest v priebehu roka 2019 sa zúčastnili aj slovenské delegácie, ktoré IUVENTA 

vyslala za účelom reprezentácie Slovenskej republiky na medzinárodných predmetových olympiádach a 

postupových súťažiach. 

Prehľad zahraničných vycestovaní v roku 2019 zabezpečovaných organizáciou IUVENTA za Odbor 

predmetových olympiád a postupových súťaží. 

 

 

Por. 

č. 
Názov podujatia Miesto konania Dátum konania 

1. 
Zasadnutie výkonného výboru 

ICHO 
Francúzsko, Paríž 16. – 19.1.2019 

2. 
Rakúsky turnaj mladých fyzikov 

(AYPT) 
Rakúsko, Leoben  25. – 27.4.2019 

3. 
Európska fyzikálna olympiáda 

(EuPhO) 
Lotyšsko, Riga 13.5. – 4.6.2019 

4. 3. sústredenie pred IMO Česká republika, Uherské Hradište 16. – 20.6.2019 

5. Olympiáda Genius USA, Oswego 17. – 22.6.2019 

6. 4. sústredenie pred IMO Rakúsko, Klosterneuburg  23. – 26.6.2019 

7. 2. sústredenie pred IOI a CEOI Poľsko, Varšava 26.6. – 2.7.2019 

8. 
Medzinárodný turnaj mladých 

fyzikov (IYPT) 
Poľsko, Varšava 6. – 13.7.2019 

9. 
Medzinárodná fyzikálna 

olympiáda (IPhO) 
Izrael, Tel Aviv 7. – 15.7.2019 

10. 
Medzinárodná matematická 

olympiáda (IMO) 
Anglicko, Bath  10. – 22.7.2019 

11. 
Medzinárodná biologická 

olympiáda (IBO) 
Maďarsko, Szegedín 14. – 21.7.2019 

12. 
Medzinárodná chemická 

olympiáda (ICHO) 
Francúzsko, Paríž 21. – 30.7.2019 

13. 
Medzinárodná geografická 

olympiáda (IGEO)  
Čína, Hong Kong 30.7. – 5.8.2019 

14. Štipendijný pobyt v Nemecku Nemecko, Hameln 16.8. – 4.9.2019 

15. 
Stredoeurópska matematická 

olympiáda (MEMO) 
Poľsko, Biała 27.8. – 2.9.2019 

16. Na bicykli bezpečne (ETEC) Ženeva, Švajčiarsko 12. – 15.9.2019 

17. Grand Prix Chimique (GPCH) Maďarsko, Debrecín 23. – 28.10.2019 

18. 
Medzinárodná olympiáda v 

informatike (IOI) 
Azerbajdžan, Baku  4. – 11.8.2019 
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19. Zasadnutie úlohovej komisie MO Česká republika, Bílovec 21. – 23.11.2019 

20. 
Zasadnutie výkonného výboru 

IYPT 
Rumunsko, Temešvár 22. – 24.11.2019 

21. 
Medzinárodná olympiáda 

mladých vedcov (IJSO) 
Katar, Doha  3. – 12.12.2019 

 

 

IUVENTA charakterizuje vybrané zahraničné podujatia:  

 

Najúspešnejšou medzinárodnou olympiádou pre Slovensko bola Európska fyzikálna olympiáda (EuPhO), 

ktorá sa uskutočnila v dňoch 31.05.–04.06.2019 v Rige, Lotyšsko. Súťaže sa zúčastnili piati súťažiaci zo 

Slovenska, ktorí bojovali v konkurencii 173 súťažiacich z 35 krajín. Najúspešnejším zo všetkých bol Jonáš 

Dujava, ktorý sa stal absolútnym víťazom tejto olympiády a domov si odniesol zlatú medailu. Slovenskí 

reprezentanti tu získali aj jednu striebornú a dve bronzové medaile.  

 

V roku 2019 sa naši reprezentanti zúčastnili aj na Rakúskom turnaji mladých fyzikov (AYPT), ktorý sa 

uskutočnil v dňoch 25.–27.04.2019 v Leobene, Rakúsko, sa družstvo Slovenska spomedzi 14 družstiev z 9 

krajín umiestnilo na 1. mieste a tretíkrát v histórii našej účasti na AYPT sa stalo jej absolútnym víťazom.  

 

Úspešní boli aj naši súťažiaci z projektovej časti Biologickej olympiády na medzinárodnej GENIUS Olympiad, 

ktorej 9. ročník sa uskutočnil v dňoch 17.–22.6.2019 v Oswegu, štát New York, USA. Svetlana Botlová 

s projektom „Distribution, cytological and morphological variability of knotweeds (Fallopia sect. reynoutria, 

Polygonaceae) in southwestern part of the Krupinská planina plateau (Slovakia)“ a Miloslav Mišík s projektom 

„Will a new motorway bridge affect avifauna of the Danube in Bratislava?“ získali strieborné medaile. GENIUS 

Olympiad sa zúčastnilo 1289 projektov z 79 krajín sveta a 39 štátov USA. 

 

Veľmi dobrý výsledok dosiahli aj súťažiaci na Medzinárodnej chemickej olympiáde, ktorej 51. ročník sa konal 

v Paríži, Francúzsko v dňoch 21.–30.7.2019. V konkurencii 80 krajín získali dve zlaté a dve strieborné medaile.  

 

Po prvýkrát získali medailové umiestnenia aj súťažiaci Európskej súťaže v dopravnej výchove, ktorá sa 

uskutočnila v dňoch 12.–15.9.2019 v Ženeve, Švajčiarsko. Žiaci družstva zo Základnej školy A. Dubčeka 

z Martina doniesli strieborné medaile.  

  

V roku 2019 IUVENTA zabezpečovala 14 vycestovaní slovenských delegácií na medzinárodné predmetové 

olympiády a postupové súťaže, 2 vycestovania na zasadnutia medzinárodných výkonných výborov, 1 

vycestovanie na zasadnutie úlohovej komisie, 3 sústredenia a 1 vycestovanie na vzdelávací štipendijný pobyt, 

spolu 21 vycestovaní. Medzi vzdialenejšie destinácie patrili USA, Izrael, Čína a Katar.  

V roku 2019 sme v súvislosti s medzinárodnými predmetovými olympiádami a postupovými súťažami 

zabezpečili vycestovanie do zahraničia pre 97 žiakov a 48 dospelých. 
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Zástupcovia IUVENTY absolvovali nasledujúce vycestovania do zahraničia: 

Por. 
č. 

Účel Krajina, mesto Dátum Účastníci 

1. 
Tréning nových 
zamestnancov národných 
agentúr NA E+ 

Belgicko, 
Brusel  

14.-18.1.2019 
Jana Fecsu 
Matúš Zibala  

2. 

Validácia a uznávanie 
transverzálnych zručností a 
kompetencií získaných 
dospelými cez dobrovoľníctvo 
a neformálne vzdelávanie 

Belgicko, 
Brusel 

21.-23.1.2019 Alena Minns 

3. 
Stretnutie medzinárodnej 
pracovnej skupiny projektu 
EGL Europe Goes Local  

Belgicko, 
Brusel 

30.-31.1.2019 
Tomáš Tóth  
Lenka Babicová  

4. 
Vzdelávací workshop k 
Agende 2030 

Rakúsko, 
Viedeň 

6.2.2019 
Michaela Ujházyová 
25 externých účastníkov 

5. 
Stretnutie členov národných 
prac. skupín k EÚ dialógu 
s mládežou  

Rakúsko, 
Viedeň  

6.-8.2.2019 
Lenka Babicová 
Michaela Svrčeková  

6. 

Reprezentácia SR na 
medzinárodnom jarnom 
zasadnutí Modelového 
Európskeho Parlamentu MEP 
FRANCE 2019   

Francúzsko, 
Paríž, Štrasburg 

16.-23.2.2019 Natália Nemcová  

7. 
Konferencia – KA2 NOW 
„Inovácia v práci s mládežou“ 

Nemecko,  
Berlín  

20.-22.2.2019 Tomáš Tóth  

8. 
Akreditačné školenie „Bratia 
for quality“ 

Česká 
republika, 
Tučapi 

6.-8.3.2019 Katarína Kňažíková 

9. 
Stretnutie pracovnej skupiny 
Eurodesk 

Litva,  
Vilnius 

6.-8.3.2019 Mária Kapustová  

10. 

Konferencia FuturE+ 
a FuturESC zameraná na 
budúcnosť európskych 
programov pre mládež 

Rumunsko, 
Bukurešť 

12.-15.3.2019 
Adam Laták   
Michaela Šidová  

11. 

Študijná výmena v oblasti 
Globálneho vzdelávania 
medzi Slovenskom 
a Portugalskom 

Portugalsko, 
Lisabon 

19.-22.3.2019 Alena Minns 

12. 
Podujatie OSN - účasť na 8. 
ročníku Fóra mládeže 
ECOSOC 

Spojené štáty 
americké, 
New York 

6.-10.4.2019 Róbert Hronský 
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Por. 
č. 

Účel Krajina, mesto Dátum Účastníci 

13. 
Pracovné stretnutie siete 
zodpovedných za KA2 
Strategické partnerstvá 

Holandsko,  
Schoorl 

6.-9.5.2019 
Tomáš Tóth  
Peter Kupec 

 
 
 
 
 
 

14. 

Účasť na YPCP stretnutí 
Youthpass 

Nemecko, 
Kolín nad 
Rýnom 

14.-17.5.2019 Adam Laták 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. 
 

Valné zhromaždenie 
medzinárodnej siete ERYICA 

Estónsko, 
Tallinn 

15.-17.5.2019 
Peter Kupec 
Mária Kapustová  

16. 

European Academy on Youth 
Work: Innovation, Current 
Trends and Developments in 
Youth Work 

Slovinsko, 
Kranjska Gora,  

21.- 24.5.2019 
Petra Sňahničanová 
Soňa Štefančíková 
Rastislav Haľko 

 
  
  17. 
 
 

Účasť na školení ESC 
medzinárodné stretnutie QL 
Experts  

Česká 
republika, 
Praha  

27.-30.5.2019 Michaela Šidová  

18. 
Školenie školiteľov Česká 
a Slovenská republika  

Česká 
republika, 
Praha  

29.5.-1.6.2019 
Tomáš Tóth  
Adam Laták  
Lenka Babicová 

19. 
Záverečná konferencia 
projektu EGL Europe Goes 
Local 

Belgicko,  
Brusel  

4.-6.6.2019 Lenka Babicová  

20. 
Medzinárodné stretnutie 
TCA/NET Officers 

Nemecko, Bonn 9.-14.6.2019 Matúš Zibala  

21. 
Medzinárodné stretnutie 
TCA/NET Officers 

Nemecko, Bonn 11.-14.6.2019  
Tomáš Tóth  
Natália Nemcová 

22. 
Stretnutie pracovnej skupiny 
Eurodesk 

Belgicko,  
Brusel  

17.-19.6.2019 Mária Kapustová  

23. Stretnutie riaditeľov NA E+ 
Belgicko, 
Brusel  

17.-20.6.2019 Peter Kupec  

24. 
Účasť na hodnotiacom 
seminári Democracy 
Reloaded Trio 

Estónsko,  
Tallin 

17.-20.6.2019 Lenka Babicová  

25. 
Tréning nových 
zamestnancov národných 
agentúr NA E+ 

Belgicko,  
Brusel  

17.-21.6.2019 Michaela Šidová  
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26. 
Pracovné stretnutie European 
Solidarity Corps ESC program  

Rakúsko, 
St. Pölten  

25.-28.6.2019 
Adam Laták  
Michaela Šidová  

27. 
Prípravné stretnutie 
pracovnej skupiny projektu 
EGL Europe Goes Local   

Česká 
republika,  
Český Tešín  

6.8.2019 
Peter Kupec  
Lenka Babicová  

28. 
Pravidelné stretnutie 
komunikačných oficierov NA 
E+ CIOST 2019 

Nórsko,  
Bergen  

16.-19.9.2019 Peter Jonis  

29. 
Pravidelné stretnutie siete 
Eurodesk z celej Európy  

Nórsko,  
Bergen  

16.-21.9.2019 Mária Kapustová  

30. 

Prac. stretnutie spolupráca 
s partnerskými krajinami 
v rámci nového programu E+ 
2021- 2027 

Slovinsko, 
Ľubľana  

17.-20.9.2019 Peter Kupec  

31. 

Neformálne stretnutie 
zamestnancov NA E+ 
zamerané na primárne 
kontroly  

Španielsko,  
Madrid  

22.-24.9.2019 Lukáš Michal  

32. 
Účasť na stretnutí výskumnej 
sieti RAY  

Fínsko, 
Helsinki  

25.-27.9.2019 Ivana Boboňová  

33. 

Reprezentácia SR na 
medzinárodnom  
regionálnom zasadnutí MEP 
Modelový Európsky 
Parlament  

Maďarsko,  
Budapešť  

27.9.-1.10.2019 
Tomáš Tóth  
Natália Nemcová  

34. 

Pracovné stretnutie 
konferencia sietí Eurodesk, 
Europass, Eures, 
Euroguidance 

Taliansko,  
Cagliari  

6.-9.10.2019 Mária Kapustová  

35. Stretnutie riaditeľov NA E+ 
Fínsko,  
Helsinki 

8.-11.10.2019 Peter Kupec  

36. Stretnutie siete Europeers  
Holandsko,  
Utrecht 

9.-11.10.2019  Matúš Zibala  

37. 
Prvé pracovné stretnutie 
projektu COST 

Belgicko, 
Brusel 

13.-14.10.2019 Alena Minns 

38. 

Prípravné stretnutie 
zamestnancov NA E+ 
zamerané na  mládežnícke 
výmeny  

Litva,  
Vilnius  

15.-17.10.2019 Michaela Šidová  

39. 

Účasť na seminári  Exploring 
different models of 
democratic participation: 
fostering youth participation 
through the European Youth 
Card” 

Francúzsko,  
Štrasburg  

16.-19.10.2019 Lenka Babicová  

40. 
Účasť na konferencii „Youth 
for Human Rights“ ľudské 
práva  

Estónsko,  
Tallinn  

25.-30.10.2019 Jana Fecsu  

41. 
Účasť na konferencii „Youth 
for Human Rights“ ľudské 
práva  

Estónsko,  
Tallinn  

28.-30.10.2019 Peter Kupec  
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IUVENTA charakterizuje vybrané zahraničné podujatia:  

 

Valné zhromaždenie medzinárodnej siete ERYICA, Estónsko, Tallinn 15.-17.05.2019 

 

Stretnutie ERYICA v Estónsku prinieslo prehľad o možnostiach práce a využitia potenciálu členstva 

v medzinárodnej sieti ERYICA, rovnako jeho význam pri podporných aktivitách v spolupráci s NA E+, 

EURODESKOM a IUVENTOU.  

 

Záverečná konferencia projektu EGL Europe Goes Local, Belgicko, Brusel 04.-06.06.2019  

 

Pracovná cesta umožnila účastníkom zmapovať ich doterajšie plány a plnenie v národnom i medzinárodnom 

kontexte. Poskytla priestor na zdieľanie skúseností a možnosti medzinárodnej spolupráce. Stretnutie malo 

strategický charakter, nakoľko sa plánovala udržateľnosť projektu a diseminácia strategického dokumentu 

Charty EGL, ktorá je výstupom celého projektu. 

 

Pracovné stretnutie spolupráca s partnerskými krajinami v rámci nového programu Erasmus+ 2021 - 2027, 
Slovinsko, Ľubľana 17.-20.09.2019 
 
Vznikla potreba posilniť komunikáciu medzi národnými agentúrami, Európskou komisiou, podpornými 
centrami SALTO a ďalšími zainteresovanými stranami v oblasti spolupráce s mládežou v rámci partnerských 
regiónov. Z tohto dôvodu bolo navrhnuté zriadiť pravidelné konzultačné stretnutia so zameraním na 
spoluprácu s krajinami partnerských regiónov. Počas pracovného stretnutia sa navrhol dokument, ktorý má 
odporúčací charakter ako by mala vyzerať spolupráca s krajinami partnerských regiónov v nasledujúcom 
programe na roky 2021 – 2027. 
 
 
 

42. 

Účasť na druhom stretnutí 
expertnej skupiny mobilita 
mladých dobrovoľníkov 
a cezhraničnú solidaritu 

Belgicko, 
Brusel  

6.-8.11.2019 Michaela Šidová  

43. 

Reprezentácia SR na 
medzinárodnom regionálnom 
zasadnutí MEP Modelový 
Európsky Parlament 

Malta,  
Valletta  

9.-16.11.2019 Natália Nemcová  

44. 
Účasť na školení 
zamestnancov NA E+ 
zodpovedných za KA3  

Portugalsko,  
Porto  

12.-15.11.2019 Lenka Babicová  

45. Stretnutie riaditeľov NA E+ 
Belgicko, 
Brusel  

25.-27.11.2019 Peter Kupec  

46. 

Účasť na treťom stretnutí 
expertnej skupiny mobilita 
mladých dobrovoľníkov 
a cezhraničnú solidaritu  

Belgicko,  
Brusel  

9.-10.12.2019 Michaela Šidová  

47. 
Účasť na školení 
zamestnancov NA E+ 
zodpovedných za KA1 

Nemecko,  
Bonn  

9.-12.12.2019 Lenka Babicová  
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Účasť na seminári Exploring different models of democratic participation: fostering youth participation 
through the European Youth Card”, Francúzsko, Štrasburg  
16.-19.10.2019 
 
Pracovná cesta umožnila účastníkom vytvoriť si komplexný obraz o činnosti EYCA (centralizovaný orgán – 
európska asociácia administrujúca Európsku kartu mládeže), funkcii Európskej karty mládeže a ich prepojení 
na participáciu mládeže v Európe.  
Účastníci získali množstvo inšpiratívnych príkladov z praxe v rámci podpory participácie mládeže. Poskytla 
priestor na zdieľanie skúseností účastníkov. 
 
Účasť na treťom stretnutí expertnej skupiny mobilita mladých dobrovoľníkov a cezhraničnú solidaritu, 
Belgicko, Brusel 09.-10.12.2019 
 
Expertná skupina bola založená na podporu práce Európskej komisie. Výsledky expertnej skupiny budú 
predložené pracovnej skupine pre mládež. Členovia expertnej skupiny sa spoločne stretnú 6x. Očakávané 
výstupy 6 spoločných stretnutí: 
 

 politické odporúčania, ktoré budú začlenené do návrhu Európskej komisie na preskúmanie 
odporúčaní Rady Európy z r. 2008 o mobilite mladých dobrovoľníkov v Európskej Únií, 

 praktický súbor nástrojov pre tvorcov politík a odborníkov z praxe o zapojení a spájaní mladých ľudí 
s cieľom podporovať solidaritu a aktívne občianstvo, vrátane príkladov osvedčených postupov 
z praxe, 

 zoznam národných dobrovoľníckych a/alebo občianskych služieb s osobitným zameraním na ich 
komplementárnosť s programom Európsky zbor solidarity. 
 

Na decembrovom stretnutí členovia expertnej skupiny došli k zoznamu odporúčaní. Ďalej zástupkyňa 
Výskumného centra Európskeho zboru solidarity v Rakúska odprezentovala štúdiu zameranú na výskum - Čo 
je to solidarita? Zástupca Výskumného centra európskej verejnej politiky odprezentoval výsledky štúdie -  
Odstránenie prekážok v oblasti solidárnych cezhraničných aktivít. 
 
„EQF AG Peer Learning Activity“, organizované EK, GR, Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie, 
Belgicko, Brusel, 19.-22.3.2019 

Stretnutie bolo zamerané na výmenu osvedčených postupov a diskusiu k problematike validácie a uznávania 
prierezových zručností/kompetencií dospelých, ktoré nadobudli cez dobrovoľníctvo a neformálne 
vzdelávanie. Prezentované boli príklady z celej Európy v rámci dobrovoľníctva dospelých (celoživotné 
vzdelávanie)  a v rámci  sektora mládeže. Získané informácie boli zúročené pri facilitácii panelovej diskusie na 
konferencii „NO UZNAJ – EMPOWER“, (IUVENTA, BA, 11.11.2019) a v článkoch: 
MINNS. A. Validácia neformálneho vzdelávania. Overovanie kompetencií, schopností a zručností získaných 
dobrovoľníctvom. 2019.  
Dostupné na: https://www.iuventa.sk/sk/Projekty/validacia-neformalneho-vzdelavania.alej, 
MINNS. A. Vyhodnotenie prieskumu o prínose neformálneho vzdelávania z pohľadu účastníkov školení 
neformálneho vzdelávania. 2019. 
Dostupné na: https://www.pracasmladezou.sk/index.php/2019/08/19/vyhodnotenie-prieskumu-o-prinose-
neformalneho-vzdelavania-z-pohladu-ucastnikov-skoleni-neformalneho-vzdelavania/ 
 
Študijná návšteva v inštitúte Camões – Institute for Cooperation and Language, Portugalsko, (19.-
22.3.2019) 
 
Študijná návšteva sa realizovala za účelom výmeny osvedčených postupov a informácií v oblasti globálneho 
vzdelávania. Stretnutie organizovala a financovala SlovakAID v spolupráci s GENE – Global Education Network 
Europe. Počas panelových diskusií sa diskutovalo o stratégiách GV na Slovensku a v Portugalsku, fungovaní a 
cieľoch neformálneho vzdelávania a o úlohe sektora neformálnehoho vzdelávania pri riešení GE. Poznatky 
boli zúročené počas workshopu a facilitácií panelovej diskusie k AGENDE 2030.  

https://www.iuventa.sk/sk/Projekty/validacia-neformalneho-vzdelavania.alej
https://www.pracasmladezou.sk/index.php/2019/08/19/vyhodnotenie-prieskumu-o-prinose-neformalneho-vzdelavania-z-pohladu-ucastnikov-skoleni-neformalneho-vzdelavania/
https://www.pracasmladezou.sk/index.php/2019/08/19/vyhodnotenie-prieskumu-o-prinose-neformalneho-vzdelavania-z-pohladu-ucastnikov-skoleni-neformalneho-vzdelavania/
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Reportáž MINNS. A. Zisťovali sme ako sa implementuje globálne vzdelávanie v Portugalsku. 2019 
Dostupné na: https://www.iuventa.sk/sk/NOVINKY/zistovali-sme-ako-sa-implementuje-globalne-
vzdelavanie-v-portugalsku.alej?ind=6, a https://www.pracasmladezou.sk/index.php/2019/05/04/zistovali-
sme-ako-sa-implementuje-globalne-vzdelavanie-v-portugalsku/. 
 
Prvé pracovné stretnutie projektu COST, Brusel, Belgicko , 13.-14.10.2019 
 
IUVENTA je súčasťou projektu s názvom „Rural NEET Youth Network: Modeling the risk underlying rural 
NEETs social exclusion“ (RNYN), CA 18213. Za projekt je zodpovedná A. Minns (zástupkyňa GR). Projekt, do 
ktorého bolo v roku 2019 zapojených 25 európskych krajín, sa  realizuje v rámci programu EÚ na podporu 
spolupráce vo vede a technológiách (sieť COST). Projekt je zameraný na zmapovanie situácie nezamestnaných 
mladých ľudí vo vidieckych oblastiach. V rámci stretnutia sa diskutovalo o základných náležitostiach projektu.  
V termíne 21.11.2019 hosťovala  IUVENTA prvé projektové stretnutie manažmentu projektu. Viac informácií 
viď články - IUVENTA je súčasťou projektu nadnárodnej spolupráce. Dostupné na: 
https://www.iuventa.sk/sk/NOVINKY/iuventa-je-sucastou-projektu-nadnarodnej-spoluprace-medzi-
vyskumnikmi-z-celej-europy-v-sieti-co.alej?ind= 
IUVENTA pomôže zmapovať situáciu nezamestnaných mladých ľudí z vidieckych oblastí. Dostupné na: 
https://www.minedu.sk/iuventa-pomoze-zmapovat-situaciu-nezamestnanych-mladych-ludi-z-vidieckych-
oblasti/ 

 

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

SOLIDARITY 

 

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. 
 
 

https://www.iuventa.sk/sk/NOVINKY/zistovali-sme-ako-sa-implementuje-globalne-vzdelavanie-v-portugalsku.alej?ind=6
https://www.iuventa.sk/sk/NOVINKY/zistovali-sme-ako-sa-implementuje-globalne-vzdelavanie-v-portugalsku.alej?ind=6
https://www.pracasmladezou.sk/index.php/2019/05/04/zistovali-sme-ako-sa-implementuje-globalne-vzdelavanie-v-portugalsku/
https://www.pracasmladezou.sk/index.php/2019/05/04/zistovali-sme-ako-sa-implementuje-globalne-vzdelavanie-v-portugalsku/
https://www.iuventa.sk/sk/NOVINKY/iuventa-je-sucastou-projektu-nadnarodnej-spoluprace-medzi-vyskumnikmi-z-celej-europy-v-sieti-co.alej?ind=
https://www.iuventa.sk/sk/NOVINKY/iuventa-je-sucastou-projektu-nadnarodnej-spoluprace-medzi-vyskumnikmi-z-celej-europy-v-sieti-co.alej?ind=
https://www.minedu.sk/iuventa-pomoze-zmapovat-situaciu-nezamestnanych-mladych-ludi-z-vidieckych-oblasti/
https://www.minedu.sk/iuventa-pomoze-zmapovat-situaciu-nezamestnanych-mladych-ludi-z-vidieckych-oblasti/
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Činnosť Národnej agentúry programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu v Slovenskej republike v roku 
2019  

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

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

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

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

 Informačné a konzultačné aktivity zamerané na propagáciu centralizovaných aktivít v oblasti športu. 
 Vydávanie publikácií na témy súvisiace s prioritami programu. 

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 v roku 2019 projektové žiadosti v nasledovnom objeme: (k prvej tabuľke som dopísala – k 
predkladaciemu termínu 12. február 2019 (aby boli tabuľky zrozumiteľné)  

 

 k predkladaciemu termínu 12. február 2019: 

Typ aktivity 
Počet prijatých 

projektov 

Počet 
podporených 
projektových 

žiadostí 
KA 1 – Mládežnícke výmeny 42 17 
KA1 – Mobilita pracovníkov s mládežou 15 6 
KA1 – Mob. prac. s mládežou + Ml. 
výmeny 

0 0 

KA2 – Strategické partnerstvá 8 3 
KA3 – Štruktúrovaný dialóg 3 3 
Total 68 29 
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k  predkladaciemu termínu 30. apríl 2019: 

Typ aktivity 
Počet prijatých 

projektov 

Počet 
podporených 
projektových 

žiadostí 
KA 1 – Mládežnícke výmeny 19 9 
KA1 – Mobilita pracovníkov s mládežou 19 14 
KA1 – Mob. prac. s mládežou + Ml. 
výmeny 

1 0 

KA2 – Strategické partnerstvá 8 2 
KA3 – Štruktúrovaný dialóg 4 1 
Total 51 26 

  

k  predkladaciemu termínu 1. október 2019: 

Typ aktivity 
Počet prijatých 

projektov 

Počet 
podporených 
projektových 

žiadostí 
KA 1 – Mládežnícke výmeny 36 22 
KA1 – Mobilita pracovníkov s mládežou 31 18 
KA1 – Mob. prac. s mládežou + Ml. 
výmeny 

0 0 

KA2 – Strategické partnerstvá 14 6 
KA3 – Štruktúrovaný dialóg 4 2 
Total 85 48 

Národná agentúra prijala, spracovala a vyhodnotila v roku 2019 projektové žiadosti ESC 
v nasledovnom objeme:  

K predkladaciemu termínu 13. február 2019 

Kľúčová akcia 

Počet všetkých 
podaných 

projektových 
žiadostí 

Počet 
podporených 
projektových 

žiadostí 

ESC 11 - Dobrovoľnícke aktivity 11 7 

ESC 31 - Projekty solidarity 20 10 

ESC 21 - Stáže a umiestnenia 0 0 

Total 31 17 
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k  predkladaciemu termínu 30. apríl 2019: 

Kľúčová akcia  

Počet všetkých 
podaných 

projektových 
žiadostí 

Počet 
podporených 
projektových 

žiadostí 

ESC 11 - Dobrovoľnícke aktivity 14 11 

ESC 31 - Projekty solidarity 23 11 

ESC 21 - Stáže a umiestnenia 0 0 

Total 37 22 

 

k  predkladaciemu termínu 1. október 2019: 

Kľúčová akcia  

Počet všetkých 
podaných 

projektových 
žiadostí 

Počet 
podporených 
projektových 

žiadostí 

ESC 11 - Dobrovoľnícke aktivity 12 10 

ESC 31 - Projekty solidarity 19 8 

ESC 21 - Stáže a umiestnenia 1 1 

Total 32 19 

Súčasťou KA2 je aj podpora aktivít nadnárodnej spolupráce TCA. V rámci týchto aktivít bolo zrealizovaných 
7 hosťujúcich aktivít v SR a na medzinárodné aktivity bolo vyslaných 82 slovenských účastníkov (mladých 
ľudí alebo pracovníkov s mládežou). IUVENTA tiež organizovala hosťujúce aktivity: 

Školenie 
Dátumy 

realizácie 
Stručný opis 

Formela Teoprax V4 25.1.-29.1.2019 

Hlavným cieľom školenia Formela bolo vysvetliť 

účastníkom rozdiely medzi formálnym a 

neformálnym vzdelávaním, porozumieť 

jednotlivým prvkom neformálneho vzdelávania a 

jeho významu, vytvoriť koncept neformálneho 

vzdelávania na Slovensku a v Česku, vymeniť si 

vzájomné skúsenosti s neformálnym vzdelávaním a 

zvyšovať kvalitu neformálneho vzdelávania na 

Slovensku. 
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Konferencia 

Radikalizácia 

mládeže!? Príčiny a 

prevencia extrémizmu 

v práci s mládežou 

12.-14.3. 2019 

Konferencia, ktorá reagovala na rastúci sklon 

mladých ľudí k sympatizovaniu  s radikálnymi 

skupinami, ako aj prítomnosť intolerancie a 

nenávistných prejavov v digitálnom priestore. Ide o 

stále viac znepokojujúcou tému najmä v kontexte 

súčasného politického diskurzu ohľadom migrácie, 

sociálnych práv alebo rodovej rovnosti. Zároveň 

sme svedkami toho, že hodnoty ľudských práv, 

tolerancie a demokracie sú spochybňované nielen 

mladými ľuďmi, ale aj spoločnosťou a dokonca 

verejnými predstaviteľmi a orgánmi. Cieľom tejto 

konferencie bolo ponúknuť platformu, ktorá spojila 

rôzne perspektívy, možnosť podeliť sa o skúsenosti 

a hľadať ďalšie odpovede, ako by sme mohli posilniť 

mladých ľudí prostredníctvom práce s mládežou. 

"Discover Youth 

Talents" Slovak V4 

Presidency 

conference 

11. – 12. 4. 2019 

Cieľom konferencie bolo vytvorenie platformy pre 

odbornú diskusiu zameranú na podporu plného 

rozvoja potenciálu a talentu s dôrazom na oblasť 

neformálneho a informálneho vzdelávania, výmena 

skúseností a príkladov dobrej praxe z oblasti práce 

s mládežou a jej úlohe pri rozvoji potenciálu a 

talentu mladých ľudí medzi krajinami V4, 

Východného partnerstva a západného Balkánu. 

Nalieváreň 17. 5. 2019 

V rámci povinných aktivít NA, ktoré vyplývajú z 

Pracovného programu na rok 2019 sa konal 

workshop pod názvom Nalieváreň, ktorého sa 

zúčastnilo 24 úspešných žiadateľov. Cieľom 

workshopu bolo zvýšiť kvalitu projektov, a to 

prostredníctvom informovania o vzdelávacích 

aktivitách NA, konzultáciami projektov, 

prezentáciou práce s IT nástrojmi a  workshopmi k 

finančnému riadeniu projektov.   

From online hate 

speech to the 

extremism: 

Perspectives & 

solutions. 

26. - 29. 6. 2019 

Školenie bolo určené pre „terénnych pracovníkov s 

mládežou“, ktorí pracujú priamo s mladými ľuďmi, 

ktorí majú tendenciu podliehať demagógii a 

radikálnej propagande. Tento kurz poskytol 

účastníkom hlbšie pochopenie konceptu 

extrémizmu a poskytol im nástroje na identifikáciu 

a prácu s tými najviac ohrozenými skupinami 

mladých ľudí. Zameral sa na to, ako vytvoriť 

interkultúrny dialóg v práci s mládežou a využiť na 

zapojenie tých, ktorí by sa inak mohli hlásiť 

k extrémizmu. 
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Konferencia 

Europe Goes Local 
23.9.2019 

Dňa 23.9.2019 sa v Liptovskom Mikuláši konala 

konferencia, ktorou Národná agentúra Erasmus+ 

pre oblasť mládeže a športu SR uzavrela pilotnú 

fázu projektu Europe Goes Local na Slovensku. 

Aktivity na národnej úrovni začali v januári 2018, 

pričom do projektu bolo zapojených celkovo 10 

samospráv - tímov pozostávajúcich z mladých ľudí, 

zástupcov organizácií pracujúcich s mládežou a 

predstaviteľov samospráv, ktorí počas 21 mesiacov 

absolvovali 5 vzdelávacích a hodnotiacich aktivít a 

mentorskú podporu. Projekt sa oficiálne začal v 

roku 2016 a momentálne je do neho zapojených 24 

Národných agentúr. 

Inkubátor 

nápadov 

20.-24.11. 

2019 

Cieľom tejto vzdelávacej aktivity bolo pomôcť 

účastníkom premeniť nápady na realizovateľné 

projekty v rámci Kľúčovej akcie 1 programu 

Erasmus (oblasť mládeže), zvýšiť kvalitu už 

existujúcich zámerov na projekty, ktoré doposiaľ 

neboli podporené a sieťovanie českých a 

slovenských organizácií a neformálnych skupín 

mladých ľudí. 

  

Súčasťou programu Európsky zbor solidarity je aj podpora aktivít nadnárodnej spolupráce NET. 

 

Školenie 
Dátumy 

realizácie 
Stručný opis 

ESCalátor I a II 
29.-31.3.2019 

11.- 14.4.2019 

V rámci implementácie programu EÚ Európsky 

zbor solidarity a podpory žiadateľov 

uchádzajúcich sa o podanie Projektov v oblasti 

solidarity sa uskutočnilo školenie pod názvom 

ESCalátor. Cieľom školenia bolo pochopiť 

filozofiu a priority programu, tvorba projektu a 

projektového manažmentu, oboznámenie sa so 

základnými formálnymi a kvalitatívnymi 

aspektmi žiadosti, skvalitnenie projektových 

zámerov, rozvoj líderských zručností. 
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European 

Solidarity Corps 

for ALL 

19.-23.10.2019 

Táto aktivita bola zameraná na propagáciu na 

podporu účasti znevýhodnených účastníkov na 

projektoch EDS, pracovníkov s mládežou a  

sociálnych pracovníkov. 

“Bratia” for 

quality 
7.-10.11.2019 

Cieľom tejto aktivity bolo zvýšiť kvalitu a kapacitu 

hostiteľských a podporných organizácií, posilniť 

zručnosti pracovníkov pracujúcich s 

dobrovoľníkmi v organizáciách a takisto ich 

kapacity pracovať v medzinárodnom prostredí. 

 

 

V rámci riadnej implementácie programu EÚ Európsky zbor solidarity sa pripravuje a edituje internetové sídlo 
programu http://zborsolidarity.eu/.  

 

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 prepojením 

na medzinárodnú spoluprácu. Hlavným výstupom projektu Europe Goes Local je Európska Charta lokálnej 

práce s mládežou, ktorá bola vytvorená pomocou série aktivít na európskej, národnej a lokálnej úrovni. 

Zmyslom Charty je podporiť kvalitný rozvoj lokálnej práce s mládežou. 

V rámci projektu EGL sa v roku 2019 realizovali konzultačné stretnutia k charte EGL s PsM v regiónoch SK. V 

prvom polroku 2019 sa konalo druhé kolo konzultácií Charty EGL. Cieľom konzultácií bolo predovšetkým 

„spropagovať“ Chartu EGL ako nástroja na podporu kvality práce s mládežou na lokálnej úrovni. Konzultácie 

sa realizovali v Banskej Bystrici, Prešove, Trenčíne, Bratislave a Trnave, facilitovali ich členovia pracovnej 

skupiny v spolupráci s regionálnymi koordinátormi IUVENTY. Konzultácií sa zúčastnilo 43 konzultantov, ktorí 

vytvorili k dokumentu 10 pripomienok. Účastníkmi konzultácií boli zamestnanci a členovia organizácií: 

AKRAM, RmS, samosprávy, mládežnícke parlamenty, ZIPCEM, ACVČ, ŠRVŠ, komunitné centrá a iní. 

Prijatá Európska charta práce s mládežou na lokálnej úrovni, dostupná na: 

https://www.iuventa.sk/files/20191001-egl-charter_sk_new.pdf, bola predstavená účastníkom záverečnej 

konferencie v projekte EGL dňa 23.09.2019 v Liptovskom Mikuláši, ako aj účastníkom 3 vzdelávacích podujatí 

IUVENTY pod názvom “Strategické plánovanie v PSM pre samosprávy”. Charta je propagovaná 

prostredníctvom newslettera a webových portálov IUVENTY. 

 

https://www.iuventa.sk/files/20191001-egl-charter_sk_new.pdf
https://www.iuventa.sk/files/20191001-egl-charter_sk_new.pdf
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4.1 ZABEZPEČENIE EURÓPSKEHO INFORMAČNÉHO PROJEKTU EURODESK 

 

EURODESK je európska informačná sieť pre mladých ľudí. Počas roka 2019 EURODESK koordinátor 

spolupracoval s regionálnymi koordinátormi Odboru podpory práce s mládežou a multiplikátormi, ktorí 

okrem pomoci NA pri prieskume a šírení informácií, robili propagačné aktivity v rámci EURODESKu. V roku 

2019 sa kládol dôraz na nastavenie komunikácie, vzájomnej spolupráce a stabilizovanie multiplikátorov siete 

EURODESK. To sa udialo prostredníctvom vzájomnej Dohody o spolupráci, ktorú s EURODESK Slovensko 

uzavrelo 18 multiplikátorov vrátane siedmich regionálnych koordinátorov IUVENTY.  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 2019 dal do tlače niekoľko typov propagačných materiálov - EURODESK: Objavuj bez hraníc 

a informačné letáky - EURODESK: Informujeme všetkých mladých ľudí o možnostiach, ako spoznať svet, 

Programy EÚ pre mládež, Mládežnícke výmeny a Európsky zbor solidarity. Publikácie predstavujú možnosti v 

rámci programu Erasmus+ a ich cieľom je poskytnúť stručný prehľad o EÚ programoch.  

EURODESK počas roka 2019 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 2019 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. 

Koordinátor EURODESKu je členom Riadiaceho výboru pre programy mládeže 2014-2020a členom Národnej 

pracovnej skupiny pre Európsky dialóg s mládežou. 

Roadshow s názvom ,,Tentoraz idem voliť - Doma v EÚ", ktorú organizovala Informačná kancelária 

Európskeho parlamentu a Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku bola spojená aj s realizáciou 

Európskeho týždňa mládeže v termíne od 26. apríla do 22. mája 2019. Témou 9. ročníka Európskeho týždňa 

mládeže bola téma "Demokracia a ja". Uskutočnil sa v čase od 29. apríla do 5. mája 2019, pričom prezentoval 

príklady z programov EÚ Erasmus+ a Európskeho zboru solidarity. Aj v spolupráci so sieťou EURODESK 

Slovensko a jej multiplikátormi v rámci okružnej jazdy po Slovensku postupne navštívili 17 okresných a 

krajských miest. Celá roadshow bola zameraná na podporu účasti na voľbách do Európskeho parlamentu. 

Súčasťou celoslovenskej šnúry podujatí ,,Roadshow: Tentoraz idem voliť - Doma v EÚ bol aj Bratislavský 

Majáles, ktorý sa konal v čase Európskeho týždňa mládeže  od 3. mája do 5. mája 2019 na Tyršovom nábreží. 

Organizačne ho zastrešilo Zastúpenie Európskej komisie, na podujatí sa zúčastnili aj zástupcovia oboch 

národných agentúr ako aj multiplikátori siete EURODESK, ktorí prezentovali príležitostí EÚ - Erasmus+, 

Európskeho zboru solidarity a iniciatívy EP DiscoverEU. 

V spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku sa zástupcovia oboch národných agentúr 

zúčastnili najväčšieho hudobného festivalu na Slovensku, Pohoda 2019 (11.07.–13.07.2019). Počas troch dní 

sa zo stanovišťa umiestneného v stane ZEK organizovali rôzne druhy aktivít, šírili sa informácie o programe 

Erasmus+. Počas festivalu sa zároveň organizovalo množstvo diskusií na tému budúcnosti mladých ľudí v 

Európe, čo zabezpečuje veľké množstvo účastníkov cieľovej vekovej kategórie a teda aj potenciálnych 

účastníkov mobilít programu Erasmus+. 
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V oblasti zabezpečenia Európskeho informačného projektu EURODESK riešil nižšie uvedené úlohy 

nevyhnutné v záujme systematického napĺňania úloh projektu v zmysle plánu aktivít na rok 2019, 

schváleného Európskou komisiou a odborom mládeže MŠVVaŠ SR: 

 Eures stretnutia  (21.02.2019, 21.03.2019 Poprad), 

 účasť na Profesia Days (06.-07.03.2019), 

 Info o EÚ programoch v spolupráci s IKEP (01.04.2019), 

 Deň Európy /Bratislavský majáles (04.-05.05.2019 Bratislava), 

 Európsky týždeň mládeže na SR (29.04.-05.05.2019) 

 Roadshow ,,Tentoraz idem voliť“ (apríl, máj 2019) 

 Workshop Európa hrou so SAAIC, Euroguidance, Europass, Eurodesk (22.05.2019, Bratislava) 

 Info dni o KA 3 a E+  Granty pre samosprávy (04.04.2019 Banská Bystrica, 15.04.2019 Bratislava, 

07.06.2019 Košice), 

 Festival Pohoda 2019 (11.-13.07.2019, Letisko Trenčín), 

 Erasmus+ Escape room  (17.-18.08.2019 Prešov, 05.09.2019 Žilina, 13.09.2019 Topoľčany), 

 Trh dobrovoľníctva organizácie Bratislavské dobrovoľnícke centrum (21.09.2019 Stará Tržnica, 

Bratislava), 

 Československé školenie multiplikátorov EURODESKu (08.-10.11.2019 Trenčianske Teplice), 

 Time to Move (október 2019, pravidelná kampaň siete EURODESK), 

 Študentský veľtrh GAUDEAMUS – AKADÉMIA BRATISLAVA 2019 (24.–26.09.2019, Bratislava), 

 Info dni o programe Erasmus+ v spolupráci so SAAIC (22.10.2019 Košice, 23.10.2019 Banská 

Bystrica, 25.10.2019 Bratislava), 

 Živá knižnica (29.05.2019 Prešov, 30.05.2019 Košice, 11.06.2019 Trenčín, 24.06.2019 Banská 

Bystrica) 

 EURODESK národné stretnutia multiplikátorov (05.04.2019 Košice, 09.04.2019 Bratislava), 

 Propagácia iniciatívy DiscoverEU, prezentácie na školách a iné (počas celého roka 2019) 

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

Instagram Eurodesk.sk.  

 

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.  

V roku 2019 zorganizovala IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže 20 celoštátnych kôl, ktorých sa zúčastnilo 

spolu 796 žiakov a 20 sústredení pred medzinárodnými súťažami, ktorých sa zúčastnilo spolu 187 žiakov. 
Spolu sa uvedených podujatí, aj s členmi porôt, lektormi a oficiálnymi dozormi zúčastnilo 1875 účastníkov.  

Biologická olympiáda (BiO) je určená žiakom ZŠ, OG a SŠ so záujmom o biológiu, geológiu, 
environmentalistiku a iné biologické vedy. Členená je na 6 kategórií – A, B, C, D, E a F. Organizuje sa  
v 4 kolách – školskom, okresnom, krajskom a celoštátnom. Projektová časť celoštátneho kola BiO pre 

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

Zrealizované podujatia 
Miesto 
konania 

Termín 
konania 

Počet 
účastníkov 

Celoštátne kolo BiO – kat. A, B, C – P časť Bratislava 24. – 26. 4. 2019 59 

Celoštátne kolo BiO – kat. A, B, C – TP časť Bratislava 26. – 28. 4. 2019 57 
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1. sústredenie pred IBO Bratislava 5. – 11. 5. 2019 24 

2. sústredenie pred IBO Bratislava 23. – 28. 6. 2019 17 

Sústredenie pred GENIUS Olympiad Banská Bystrica 22. 5. 2019 4 

Celoštátne kolo BiO – kat. E Košice 12. – 13. 6. 2019 33 

Zasadnutie SK BiO Bratislava 7. 11. 2019 9 

 

Vydané publikácie 

Lehotská, B. (ed.), 2019: Zborník abstraktov, celoštátne kolo BiO, projektová časť kategórií A, B, C. IUVENTA, 
Bratislava, 28 s., elektronická verzia na www.olympiady.sk. 
 
Fyzikálna olympiáda (FO) je určená žiakom základných škôl, nižších ročníkov osemročných gymnázií – 
kategórie E, F a G a žiakom stredných škôl – kategórie A, B, C a D. Organizuje sa v 5 kolách – domácom, 
školskom, okresnom, krajskom a celoštátnom. Žiaci, ktorí dosiahnu na celoštátnom kole najlepšie výsledky, 
reprezentujú Slovensko na Medzinárodnej fyzikálnej olympiáde (IPhO) a Európskej fyzikálnej olympiáde 
(EuPhO). 

Zrealizované podujatia 
Miesto 
konania 

Termín 
konania 

Počet 
účastníkov 

Celoštátne kolo FO Trenčianske Teplice, Trenčín  11. – 14. 4. 2019 45 

1. sústredenie pred IPhO Žilina 26. 4. – 1. 5. 2019 13 

2. sústredenie pred IPhO Košice 9. – 21. 6. 2019 14 

 

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

olympiády (IGEO).  

Zrealizované podujatia 
Miesto 
konania 

Termín 
konania 

Počet 
účastníkov 

Celoštátne kolo GO – kat. A, B, Z Bratislava 29. – 31. 3. 2019 75 

Celoštátne kolo GO – kat. E Ružomberok 17. – 18. 5. 2019 42 

1. sústredenie pred IGEO Bratislava 8. – 11. 4. 2019 21 

2. sústredenie pred IGEO Bratislava 17. – 20. 6. 2019 13 

Zasadnutie SK GO Bratislava 24. 10. 2019 13 

 

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

Zrealizované podujatia 
Miesto 
konania 

Termín 
konania 

Počet 
účastníkov 

Celoštátne kolo ChO Banská Štiavnica 3. – 6. 3. 2019 77 

1. sústredenie pred ICHO Bratislava 31. 3. – 6. 4. 2019 21 

2. sústredenie pred ICHO Bratislava 5. – 11. 5. 2019 20 

3. sústredenie pred ICHO Bratislava 2. – 5. 6. 2019 21 

1. sústredenie pred GPCH Nováky 17. - 21. 6. 2019 9 

2. sústredenie pred GPCH Nováky 30. 9. – 4. 10. 2019 7 

Zasadnutie SK ChO  Bratislava 8. 11. 2019 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 kategórii A. Žiaci, ktorí dosiahnu na CK MO najlepšie výsledky, 
reprezentujú Slovenskú republiku na Medzinárodnej matematickej olympiáde (IMO) a Stredoeurópskej 

matematickej olympiáde (MEMO). 

Zrealizované podujatia 
Miesto 
konania 

Termín 
konania 

Počet 
účastníkov 

Celoštátne kolo MO Bardejov 24. – 27. 3. 2019 63 

1. sústredenie pred IMO a MEMO  Bratislava 7. – 13. 5. 2019 28 

2. zasadnutie úlohovej komisie MO Bratislava 15. – 17. 5. 2019 21 

2. sústredenie pred IMO a MEMO  Bratislava 2. – 7. 6. 2019 18 

5. sústredenie pred IMO (CPSJ) Zuberec 19. – 22. 5. 2019 27 

Spoločné zasadnutie SK MO a SK OI Žilina 4. 10. 2019 10 

 

Olympiáda v informatike (OI) je určená žiakom stredných škôl a osemročných gymnázií. Má dve kategórie – 

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

Zrealizované podujatia 
Miesto 
konania 

Termín 
konania 

Počet 
účastníkov 

Celoštátne kolo OI Bardejov 27. – 30. 3. 2019 48 

1. sústredenie pred IOI a CEOI  Bratislava 30. 4. – 7. 5. 2019 21 

Spoločné zasadnutie SK MO a SK OI Žilina 4. 10. 2019 7 
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Olympiáda v anglickom jazyku (OAJ) je postupová súťaž, organizuje sa v 4 súťažných kolách – školské, 

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

Zrealizované podujatia 
Miesto 
konania 

Termín 
konania 

Počet 
účastníkov 

Celoštátne kolo OAJ Bratislava 26. – 27. 3. 2019 97 

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

Zrealizované podujatia 
Miesto 
konania 

Termín 
konania 

Počet 
účastníkov 

Celoštátne kolo ONJ Bratislava 17. – 18. 3. 2019 84 

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

Zrealizované podujatia 
Miesto 
konania 

Termín 
konania 

Počet 
účastníkov 

Celoštátne kolo ORJ Bratislava 16. – 17. 4. 2019 72 

Zasadnutie COK ORJ Bratislava  25. 10. 2019 16 

 

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

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

Zrealizované podujatia 
Miesto 
konania 

Termín 
konania 

Počet 
účastníkov 

Celoštátne kolo OFJ Bratislava 9. – 10. 5. 2019 68 

 

Olympiáda v španielskom jazyku (OŠJ) je predmetová súťaž určená žiakom základných a stredných 
škôl, ktorá sa realizuje v troch súťažných kolách – školské, krajské a celoštátne a člení sa na 4 kategórie – A, 

B, C, D.  

Zrealizované podujatia 
Miesto 
konania 

Termín 
konania 

Počet 
účastníkov 

Celoštátne kolo OŠJ Bratislava 19. – 20. 3. 2019 47 

 

Olympiáda ľudských práv (OĽP) sa organizuje pre všetky typy stredných škôl. Súťaž sa organizuje v troch 
súťažných kolách – školské, krajské a celoštátne. 
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Zrealizované podujatia 
Miesto 
konania 

Termín 
konania 

Počet 
účastníkov 

Celoštátne kolo OĽP Omšenie 10. – 12. 4. 2019 166 

Zasadnutie CK OĽP Bratislava 13. – 14. 6. 2019 14 

 

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 
Miesto 
konania 

Termín 
konania 

Počet 
účastníkov 

Celoštátne kolo PYT Trenčianske Teplice 5. – 6. 6. 2019 54 

 

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

Zrealizované podujatia 
Miesto 
konania 

Termín 
konania 

Počet 
účastníkov 

Celoštátne kolo TO Banská Bystrica 2. – 3. 5. 2019 27 

Zasadnutie SK TO Nitra 27. 6. 2019 10 

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

Zrealizované podujatia 
Miesto 
konania 

Termín 
konania 

Počet 
účastníkov 

Celoštátne kolo TMF Bratislava 2. – 5. 4. 2019 55 

1. sústredenie pred IYPT Bratislava 5. – 10. 5. 2019 22 

2. sústredenie pred IYPT Nitra 28. – 30. 6. 2019 8 

 

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

Zrealizované podujatia 
Miesto 
konania 

Termín 
konania 

Počet 
účastníkov 

Celoštátne kolo OSJL Modra 11. – 12. 4. 2019 38 

Zasadnutie SK OSJL Bratislava 18. 10. 2019 6 
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Dejepisná olympiáda (DO) je určená žiakom ZŠ, OG a SŠ so záujmom o históriu a príbuzné vedné odbory. 

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

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

Zrealizované podujatia 
Miesto 
konania 

Termín 
konania 

Počet 
účastníkov 

Zasadnutie SK DO Bratislava 15. 4. 2019 8 

Celoštátne kolo DO Trenčianske Teplice 2. – 4. 5. 2019 57 

Zasadnutie SK DO Bratislava 15. 11. 2019 12 

 

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

žiakov, ktorí úspešne absolvovali niektoré kolo Biologickej, Chemickej alebo Fyzikálnej olympiády. Súťaž 
nemá národné kolo. Na národnej úrovni realizujeme len 2 sústredenia. 

Zrealizované podujatia 
Miesto 
konania 

Termín 
konania 

Počet 
účastníkov 

1. sústredenie pred IJSO Bratislava 12. – 14. 6. 2019 29 

2. sústredenie pred IJSO Bratislava 11. – 13. 9. 2019 16 

 

Podporné činnosti a propagácia  

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Odbor predmetových olympiád a postupových súťaží počas roku 2019 
pripravoval národný projekt Podpora predmetových olympiád a postupových súťaží v SR. Z tohto dôvodu 

nebolo možné v tomto roku vytvoriť časový priestor na realizáciu podporných a propagačných činností, ako 
tomu bolo v roku 2018. Pripravovaný národný projekt bol rozdelený na 3 časti: vzdelávanie učiteľov, 

propagácia POPS a aktivity pre žiakov. Jeho súčasťou boli predmetové a talentové semináre a semináre pre 
školy so špeciálno-vzdelávacími potrebami, tútorstvo skúsených učiteľov pre začínajúcich učiteľov, zapojenie 

nezapojených škôl do POPS, vzdelávanie študentov posledných ročníkov pedagogických a učiteľských smerov 
v oblasti POPS, morálne oceňovanie učiteľov na regionálnej a celoštátnej úrovni, letné odborné tábory pre 
žiakov ZŠ a SŠ a online školské kolá POPS.  

Olympiády v cudzích jazykoch sme propagovali v rámci podujatia Lingvafest.  

Aktívna účasť na podujatiach 
Miesto 

konania 

Termín 

konania 

Počet 

účastníkov 

Lingvafest Bratislava 26. – 27. 9. 2019 cca 1500 

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. 
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Informácie, metodika, spolupráca 

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

 zverejňovanie aktuálnych informácií na Facebooku a Instagrame IUVENTY a fotografií prostredníctvom 
programu Flicker, 

 zostavenie a distribúcia termínovníka kôl predmetových olympiád a postupových súťaží, 

 tvorba podkladov pre mimoriadne výsledky žiakov pre MŠVVaŠ SR,  

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

 spolupráca so spoluorganizátormi súťaží a sponzormi, 

 členstvo v Koordinačnej rade súťaží pri MŠVVaŠ SR, 

 členstvo v Komisii pre morálne oceňovanie žiakov a pedagógov, 

 konzultácie a poradenstvo pre súťažiacich, ich rodičov a pedagógov.  
 

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

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

jednotlivcov a družstvá v školskom roku 2018/2019 7 zlatých medailí (z toho jedno trojčlenné družstvo), 

15 strieborných medailí (z toho jedno štvorčlenné družstvo), 17 bronzových medailí (z toho jedno trojčlenné 

a jedno päťčlenné družstvo) a 4 čestné uznania. Spolu je to presne 50 medailí pre jednotlivých súťažiacich. 

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže vyslala na medzinárodné podujatia spolu 145 účastníkov, z toho 97 

žiakov.  

Medzinárodná matematická olympiáda (IMO) 

Jubilejný 60. ročník Medzinárodnej matematickej olympiády sa uskutočnil v dňoch 11. – 22. 7. 2019 v Bathe, 

Spojené kráľovstvo. Zúčastnilo sa jej 621 súťažiacich zo 112 krajín. Naši súťažiaci získali 1 striebornú a 3 
bronzové medaile a 2 čestné uznania. 

Medzinárodná chemická olympiáda (ICHO) 

51. ročník Medzinárodnej chemickej olympiády sa uskutočnil v dňoch 21. – 30. 7. 2019 v Paríži, Francúzsko. 
Zúčastnilo sa jej 309 súťažiacich z 80 krajín. Naši súťažiaci získali 2 zlaté a 2 strieborné medaile. 

Medzinárodná fyzikálna olympiáda (IPhO) 

Jubilejný 50. ročník Medzinárodnej fyzikálnej olympiády sa konal v dňoch 7. – 15. 7. 2019 v Tel Avive, Izrael. 
Zúčastnilo sa jej 362 súťažiacich zo 78 krajín. Naši súťažiaci získali 2 strieborné a 1 bronzovú medailu.  

Európska súťaž z dopravnej výchovy (ETEC) 

34. ročník Európskej súťaže z dopravnej výchovy sa konal v dňoch 12. – 15. 9. 2019 v Ženeve, Švajčiarsko. 

Zúčastnilo sa jej 25 družstiev z 22 krajín. Naši súťažiaci získali strieborné medaile. 

Medzinárodný turnaj mladých fyzikov (IYPT) 

32. ročník Medzinárodného turnaja mladých fyzikov sa konal v dňoch 6. – 13. 7. 2019 vo Varšave, Poľsko. 
Zúčastnilo sa ho 36 družstiev z 36 krajín. Naše družstvo získalo bronzové medaile. 

Medzinárodná olympiáda v informatike (IOI) 

31. ročník Medzinárodnej olympiády v informatike sa konal v dňoch 4. – 11. 8. 2019 v Baku, Azerbajdžan. 

Zúčastnilo sa jej 327 súťažiacich z 87 krajín. Naši súťažiaci získali 3 strieborné a 1 bronzovú medailu. 

Medzinárodná biologická olympiáda (IBO) 

Jubilejný 30. ročník Medzinárodnej biologickej olympiády sa konal v dňoch 14. – 21. 7. 2019 v Segedíne, 
Maďarsko. Zúčastnilo sa jej 285 súťažiacich zo 78 krajín. Naši súťažiaci získali 2 bronzové medaile a 1 čestné 

uznanie. 
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Stredoeurópska olympiáda v informatike (CEOI) 

26. ročník Stredoeurópskej olympiády v informatike sa uskutočnil v dňoch 23. – 29. 7. 2019 v Bratislave, 

Slovensko. Zúčastnilo sa jej 55 súťažiacich z 13 krajín. Naši súťažiaci získali 4 strieborné medaile. 

Rakúsky turnaj mladých fyzikov (AYPT) 

21. ročník Rakúskeho turnaja mladých fyzikov sa uskutočnil v dňoch 25. – 27. 4. 2019 v Leobene, Rakúsko. 

Zúčastnilo sa ho 14 družstiev z 9 krajín. Naše družstvo získalo zlaté medaile a zároveň druhý rok po sebe sa 
stalo absolútnym víťazom.  

Medzinárodná geografická olympiáda (IGEO) 

16. ročník Medzinárodnej geografickej olympiády sa konal v dňoch 30. 7. – 6. 8. 2019 v Hong Kongu, Čína. 
Zúčastnilo sa jej 160 súťažiacich zo 44 krajín. Naši súťažiaci získali 1 striebornú a 1 bronzovú medailu.  

Olympiáda mladých vedcov (IJSO) 

16. ročník Olympiády mladých vedcov sa konal v dňoch 1. – 12. 12. 2019 v Dohe, Katar. Zúčastnilo sa jej 316 

súťažiacich z 55 krajín. Naši súťažiaci získali 2 strieborné a 4 bronzové medaile.  

Grand Prix Chimique (GPCH) 

14. ročník Grand Prix Chimique sa uskutočnil v dňoch 23. – 28. 10. 2019 v Debrecíne, Maďarsko. Zúčastnilo 

sa jej 24 žiakov z 12 krajín. Našim súťažiacim sa nepodarilo získať medailové umiestnenie.  

Stredoeurópska matematická olympiáda (MEMO) 

13. ročník Stredoeurópskej matematickej olympiády sa uskutočnil v dňoch 26. 8. – 1. 9. 2019 v Pardubiciach, 

Česká republika. Zúčastnilo sa jej 60 žiakov z 10 krajín. Naši súťažiaci získali 2 zlaté, 1 striebornú a 1 bronzovú 

medailu.  

Olympiáda GENIUS 

9. ročník Olympiády GENIUS sa konal v dňoch 17. – 22. 7. 2019 v Oswegu, USA. Zúčastnilo sa jej 1289 

projektov z 80 krajín. Naši súťažiaci získali 2 strieborné medaile. 

Európska fyzikálna olympiáda (EuPhO) 
3. ročník Európskej fyzikálnej olympiády sa konal v dňoch 29. 6. – 5. 7. 2019 v Rige, Lotyšsko. Zúčastnilo sa jej 
173 žiakov z 35 krajín. Naši súťažiaci získali 1 zlatú, 1 striebornú a 1 bronzovú medailu a 1 čestné uznanie. 
Slovenský súťažiaci sa stal absolútnym víťazom súťaže. 

Zasadnutie výkonného výboru Medzinárodnej chemickej olympiády (ICHO) sa uskutočnilo v Paríži, 

Francúzsko, v dňoch 16. – 19. 1. 2019. Za SR sa ho zúčastnil jeden účastník. 

Zasadnutie výkonného výboru Medzinárodného Turnaja mladých fyzikov (IYPT) sa uskutočnilo v Temešvári, 
Rumunsko, v dňoch 22. – 24. 11. 2019. Za SR sa ho zúčastnil jeden účastník. 

Okrem uvedeného IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže zabezpečila vyslanie účastníkov na 3. sústredenie 

pred IMO (Česká republika), 4. sústredenie pred IMO (Rakúsko), 2. sústredenie pred IOI a CEOI (Poľsko) a 

zasadnutie úlohovej komisie MO (Česká republika).  

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 2019 
úlohou centra zostavenie zbierky úloh The Preparatory Problems from the Past International Chemistry 
Olympiads – Series 4 (46. – 50. IChO). Viac informácií o činnosti centra je zverejnených na stránke 
www.icho.sk. 

Štipendijný pobyt v Nemecku 

Štipendijný pobyt sa realizuje v rámci nemeckého odmeňovacieho programu pre slovenských žiakov, ktorí sú 
víťazmi niekoľkých celoštátnych súťaží. Podujatie sa organizuje v spolupráci s Veľvyslanectvom Spolkovej 

republiky Nemecko a Goetheho inštitútu. Uskutočnil sa v Hamelne, Nemecko v dňoch 16. 8. – 4. 9. 2019. 
Zúčastnilo sa ho 13 účastníkov. 
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Európa v škole 

Realizácia projektu Európa v škole bola z finančných dôvodov ukončená. 

 
 

6. ROZPOČET ORGANIZÁCIE 

 

Výnosy z hlavnej činnosti príspevkovej organizácie  3 225 518,46  
Tržby za predaj služieb (602)  259 238,27  
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (648) 13 351,41 
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z 
prevádzkovej činnosti (658) 

6 632,25 

Kurzové zisky (663)  12,55  
Prevádzkové dotácie - bežné transfery (681)  1 910 275,30 
Výnosy z kapitálových transferov (682)  106 192,05  
Výnosy z bežných transferov od EÚ (685)  911 452,01  
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov 
mimo verejnej správy (687) 

18 364,62 

Náklady na hlavnú činnosť príspevkovej organizácie  3 210 572,9  
Spotrebované nákupy (50)  331 966,65  
Služby (51)  1 040 821,64  
Osobné náklady (52)  1 592 515,14  
Iné náklady ( 53+54+55+56)  245 269,47  
Hospodársky výsledok  14 945,56  
 
 
Na rok 2019 bol IUVENTE schválený rozpočet na vo výške 1 982 969 EUR, z toho 1 504 327 EUR 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 2 719 346,95 EUR (toho 450 698,40 EUR tvoria 
kapitálové výdavky) a vlastné zdroje úpravou organizácie na sumu 323 729,57 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. Od druhej polovice roka 2019 prebiehajú na základe pokynu zriaďovateľa 
rekonštrukčné práce v uvoľnenej časti budovy, ktoré sú financované z rozpočtových prostriedkov. 
 
Do kategórie finančných prostriedkov z iných zdrojov patria aj finančné prostriedky poskytnuté z Európskej 
únie v celkovej výške 8 870 240,03 EUR. Z uvedenej sumy predstavuje hodnota 3 173 783,43 EUR prevedený 
zostatok z roku 2018. 
Finančné prostriedky boli určené na zabezpečenie a financovania projektov v oblasti mládeže, školiacej a 
informačnej stratégie NA E+ a ESC, na krytie nákladov spojených s implementáciou oboch programov EÚ 
v priebehu. 
 
V priebehu roka 2019 došlo k 100% čerpaniu zostatkov rozpočtových prostriedkov z roku 2018 v sume 
165 808,34 EUR (toho 9 000,00 EUR tvoria kapitálové výdavky). Celkovo bolo čerpanie rozpočtových 
prostriedkov v kategórii bežných výdavkov vo výške 1 753 466,96 EUR, čo predstavuje 77,29 % k upravenému 
rozpočtu a 116,56 % k schválenému rozpočtu rozpočtových prostriedkov určených pre rok 2019. Čerpanie 
rozpočtových prostriedkov v kategórii kapitálových výdavkov bolo za sledované obdobie vo výške 250 115,88 
EUR, čo predstavuje 55,5 % k upravenému rozpočtu. Finančné prostriedky v sume 110 670,19 EUR boli 
vrátené zriaďovateľovi do konca roka 2019 (24,56 % k upravenému rozpočtu). Rozdiel vo výške 89 912,33 
EUR predstavuje zdroj krytia nákladov vzniknutých v roku 2020 v súvislosti s prebiehajúcou rekonštrukciou. 
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V rámci štruktúry finančných prostriedkov z iných zdrojov bolo čerpanie vlastných zdrojov vo výške 
289 410,71 EUR, čo predstavuje 89,40 % k upravenému rozpočtu vlastných zdrojov. Sumu upraveného 
rozpočtu vlastných zdrojov navýšil zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov z predchádzajúcich 
rokov v sume 42 729,57 EUR. 
 
Celkové čerpanie finančných prostriedkov zo zdrojov z Európskej únie bolo v sledovanom období v sume 
4 887 875,05 EUR, čo predstavuje 55,10 % čerpania k upravenému rozpočtu. 
 
Nevyčerpané finančné prostriedky z bežného transferu z roku 2019 vo výške 515 181,59 EUR  a z kapitálového 

transferu vo výške 89 912,33 EUR organizácia vyčerpá v zmysle Zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s rozpočtovými opatreniami. 

 

7. PERSONÁLNE OTÁZKY  

  

Organizačná štruktúra k 31.12.2019 

 

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 olympiád 
a postupových súťaží 

5 

 

Odbor podpory práce s mládežou 14 

Odbor ekonomiky a rozpočtu  5 

 

Odbor vnútornej správy 12 

Spolu: 60 

 

Veková štruktúra zamestnancov k 31.12.2019 

 

Vo vekovej štruktúre zamestnancov v roku 2019, najvyšší podiel 32,76 % tvoria zamestnanci vo veku do 30  

rokov, 24,14 % zamestnanci vo veku 31-40 rokov, 22,41 % zamestnanci vo veku 41-50 rokov, 13,79 % vo veku 

od 51-60 rokov a zamestnanci nad 60 rokov 6,9 %. Zamestnaných žien je 35, tvoria 60,34 % z počtu 

zamestnancov a mužov je zamestnaných 23, čo je 39,66 % z celkového počtu zamestnancov. 

Kvalifikačná štruktúra k 31.12.2019 

V kvalifikačnej štruktúre zamestnancov v roku 2019 je najvyšší podiel 75,41 % zamestnancov s dosiahnutým 

vysokoškolským vzdelaním I., II. a III. stupňa, 14,76 % zamestnancov s úplným stredným odborným vzdelaním 

a 9,83 % zamestnancov s ukončeným základným vzdelaním na pozíciách s prevahou manuálnej práce. 
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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  aj periodické školenia BOZP, aj 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 umožnila 

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: 

 2019 (v EUR) 

Bežný transfer 2 268 648,55 

Kapitálový transfer 450 698,40 

CELKOM zo štátneho rozpočtu 2 719 346,95 

 

Prehľad o nákladoch a výnosoch 2019 (v EUR) 

Náklady 3 225 518,46 

Vlastné výnosy 259 238,27 

Osobné náklady 1 592 515,14 

 

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) 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 2019 ĎAKUJEME VŠETKÝM  

PARTNERSKÝM ORGANIZÁCIÁM, INŠTITÚCIÁM A SPONZOROM.  

  


