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II. Úvod
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže (ďalej len „IUVENTA“) je štátnou príspevkovou organizáciou s právnou
subjektivitou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na štátny rozpočet prostredníctvom kapitoly
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
IUVENTA má celoštátnu pôsobnosť a zastúpenie v každom samosprávnom kraji.
Poslaním IUVENTY je:
a) vytvárať, sprostredkovať a propagovať príležitostí pre kvalitnejší sociálny a pracovný život mladých
ľudí, pre rozvoj ich potenciálu, nadania a osobnosti,
b) spolupracovať s partnermi pri vytváraní a implementácii modernej, inkluzívnej a participatívnej
politiky štátu vo vzťahu k mládeži,
c) zvyšovať kvalitu práce s mládežou prostredníctvom neformálneho vzdelávania pracovníkov
s mládežou, mládežníckych vedúcich a mladých vedúcich, ako aj poskytovaním metodickej podpory
a publikačnou činnosťou,
d) podporovať prácu s mládežou a zviditeľňovať jej výstupy a výsledky,
e) posilňovať postavenie mládeže v spoločnosti a uznávanie prínosu neformálneho vzdelávania v oblasti
práce s mládežou.
V rámci svojho poslania IUVENTA plní vzdelávacie, metodické, výskumné, informačné, propagačné, odborné,
koordinačné a administratívne úlohy v oblasti mládeže a úlohy uložené zriaďovateľom.
IUVENTA je v oblasti mládeže predovšetkým:
a) vzdelávacou inštitúciou v oblasti rozvoja kompetencií mládeže a pracovníkov s mládežou
prostredníctvom neformálneho vzdelávania,
b) metodickým centrom v oblasti podpory a rozvoja práce s mládežou,
c) informačným centrom pre oblasť mládeže,
d) implementačným orgánom dotačnej schémy ministerstva na podporu a rozvoj práce s mládežou,
e) hosťujúcou organizáciou pre Národnú agentúru, ktorá je implementačným orgánom programov EÚ
podporujúcich mládež, dobrovoľnícku činnosť a šport,
f) koordinačným centrom pre predmetové olympiády a postupové súťaže,
g) sekretariátom Akreditačnej komisie pre špecializované činnosti v oblasti práce s mládežou,
h) realizátorom národných a medzinárodných projektov v oblasti mládeže.
IUVENTA v súlade so svojím poslaním vykonáva tieto činnosti:
a) Participuje na tvorbe a implementácii opatrení uvedených v legislatívnych, strategických a
koncepčných dokumentoch štátnej politiky vo vzťahu k mládeži a to prostredníctvom odborných,
koordinačných a podporných činností.
b) Koordinuje a realizuje aktivity na podporu a rozvoj výskumu v oblasti mládeže, analyzuje výstupy
a výsledky z výskumov a prieskumov, propaguje ich prostredníctvom databázy, spracováva na
základe nich odporúčania pre reformu politík v oblasti mládeže a neformálneho vzdelávania.
c) Pripravuje, organizuje a vyhodnocuje vzdelávacie, metodické, informačné a konzultačné aktivity
a programy zamerané na podporu a rozvoj práce s mládežou a na zvyšovanie kompetencií mládeže,
mladých vedúcich, mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou v špecifických oblastiach
uvedených v aktuálnych strategických a koncepčných dokumentoch SR týkajúcich sa mládeže.
d) Participuje na zvyšovaní kvality práce s mládežou tým, že:
a. poskytuje metodickú podporu aktérom v práci s mládežou,
b. sleduje a propaguje nové trendy a prístupy v práci s mládežou,
c. tvorí a overuje inovatívne vzdelávacie programy a metodické materiály podľa aktuálnych
potrieb práce s mládežou,
d. spolupracuje na nastavovaní štandardov, kritérií a indikátorov kvality práce s mládežou,
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e)
f)

g)
h)
i)
j)
k)

l)

m)

e. spolupracuje na nastavovaní kompetenčných profilov pre mladých vedúcich, mládežníckych
vedúcich, dobrovoľníkov v práci s mládežou a kvalifikačných rámcov pre pracovníkov
s mládežou, metodikov, lektorov a koordinátorov práce s mládežou,
f. poskytuje odborné vzdelávanie svojim zamestnancom ako aj externým spolupracovníkom.
Vykonáva informačnú, propagačnú a publikačnú činnosť v oblasti, ktorá sa týka mládeže, práce
s mládežou a mládežníckej politiky.
V oblasti uznávania práce s mládežou:
a. mapuje a analyzuje prínos práce s mládežou pre jednotlivca a spoločnosť,
b. participuje na validácii získaných kompetencií v procese neformálneho vzdelávania,
c. komunikuje širokej verejnosti hodnotu práce s mládežou a status pracovníka s mládežou,
d. participuje na posilnení postavenia mládeže v spoločnosti.
Administruje dotačný program MŠVVaŠ SR pre oblasť finančnej podpory a rozvoja práce s mládežou
na miestnej, regionálnej a národnej úrovni a zabezpečuje zviditeľňovanie jeho výstupov a výsledkov.
Implementuje programy EÚ zamerané na podporu mládeže, dobrovoľníckej činnosti a rozvoj práce s
mládežou.
IUVENTA je členom medzinárodných sietí podporujúcich rozvoj práce s mládežou.
Zapája sa do národných a medzinárodných projektov a programov, výziev štrukturálnych fondov EÚ
týkajúcich sa oblasti práce s mládežou v súlade so svojím poslaním a činnosťami uvedenými v tomto
štatúte.
Koordinuje prípravu, realizáciu a vyhodnotenie predmetových olympiád a postupových súťaží žiakov
základných a stredných škôl vyhlasovaných ministerstvom, a to najmä
a. vykonáva metodické a informačné činnosti,
b. koordinuje prípravu a distribúciu súťažných úloh pre všetky kolá súťaží,
c. organizuje celoštátne kolá súťaží, sústredenia pred medzinárodnými súťažami a zasadnutia
odborných komisií,
d. vysiela účastníkov na medzinárodné súťaže.
Vykonáva podporné činnosti pre odborné, výberové, medzirezortné, akreditačné, pracovné a iné
komisie, zriaďované ministerstvom pre oblasť práce s mládežou, najmä organizuje zasadnutia
komisií, administratívne a vecne ich zabezpečuje.
Zabezpečuje aktivity rozvíjajúce bilaterálnu a medzinárodnú spoluprácu s inštitúciami podľa
požiadaviek ministerstva.

IUVENTA je v súlade s ustanovením § 28, ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy oprávnená vykonávať podnikateľskú činnosť nad rámec hlavnej činnosti, pre ktorú bola
zriadená, v týchto predmetoch podnikania:
a) vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,
b) vydavateľská činnosť,
c) prenájom nebytových priestorov a hmotného majetku v súlade so zákonom č. 278/1993 Z.z. o správe
majetku štátu.
IUVENTA vykonáva svoju činnosť na základe:
a) plánu hlavných úloh,
b) kontraktov uzatvorených medzi IUVENTOU a ministerstvom,
c) požiadaviek a poverení ministerstva.
Pri plnení svojho poslania a vyššie uvedených činností IUVENTA spolupracuje s ďalšími relevantnými aktérmi
aktívnymi v práci s mládežou na miestnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.
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III. Ciele plánu hlavných úloh IUVENTY v roku 2021
Plán hlavných úloh špecifikuje ciele, ktoré budú svojimi aktivitami napĺňať 3 odborné organizačné útvary
Iuventy:
1. Odbor podpory práce s mládežou (OPPM),
2. Národná agentúra Erasmus+ pre mládež a šport (NAE+),
3. Odbor predmetových olympiád a postupových súťaží (OPOPS).
Odbor podpory práce s mládežou (OPPM) bude zabezpečovať:
a) implementáciu dotačnej schémy Programy pre mládež na roky 2014 – 2021,
b) činnosť Akreditačnej komisie v oblasti práce s mládežou,
c) participáciu na tvorbe Stratégie SR pre mládež na roky 2021 – 2028 a implementáciu jej
vybraných opatrení,
d) rozvoj medzinárodnej spolupráce v oblasti mládeže,
e) rozvoj a zvyšovanie kvality práce s mládežou prostredníctvom informačných, metodických,
vzdelávacích materiálov, podujatí, aktivít a projektov
Národná agentúra Erasmus+ pre mládež a šport (NAE+) bude zabezpečovať:
a) implementáciu programu EÚ Erasmus+ pre mládež a šport,
b) implementáciu programu EÚ Európsky zbor solidarity,
c) informačnú sieť Eurodesk.
Odbor predmetových olympiád a postupových súťaží (OPOPS) bude zabezpečovať:
a) celoštátne kolá predmetových olympiád a postupových súťaží (POPS),
b) sústredenia pred Medzinárodnými predmetovými olympiádami a postupovými súťažami
(MPOPS),
c) zasadnutia celoštátnych odborných komisií (COK) POPS,
d) Medzinárodné predmetové olympiády a postupové súťaže,
e) administráciu a distribúciu súťažných úloh POPS,
f) školenia a pracovné stretnutia k POPS.
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IV. Hlavné úlohy IUVENTY v roku 2021 financované v rámci kontraktu
s MŠVVaŠ SR
A. Úlohy Odboru podpory práce s mládežou (OPPM)
1. Implementácia dotačnej schémy MŠVVaŠ SR „Programy pre mládež na roky
2014 – 2021“
Príznak úlohy
Spôsob financovania
Termín plnenia
Anotácia

propagačná, informačná, administratívna, odborná, konzultačná, monitorovacia
kontrakt (zo ŠR)
1.1. - 31.12.2021
IUVENTA ako implementačný orgán dotačnej schémy MŠVVaŠ SR „Programy pre mládež
na roky 2014 – 2021“ bude:
a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)
h)

šíriť informácie o aktuálnych výzvach a poskytovať konzultácie žiadateľom o
dotáciu/registráciu, ako aj prijímateľom dotácie počas realizácie projektu,
realizovať aktivity na zvyšovanie kvality predkladaných projektových žiadostí o
dotáciu/registráciu a záverečných správ,
prijímať žiadosti o dotáciu/registráciu a záverečné správy o realizovaných;
vykonávať kontrolu ich formálnej správnosti a úplnosti,
zabezpečovať posúdenie kvality predložených žiadostí odbornými hodnotiteľmi,
organizačne, vecne, logisticky a administratívne zabezpečovať zasadnutia
odborných komisií pre posúdenie žiadostí o poskytnutie dotácií, resp. žiadostí o
registráciu, ako aj zasadnutia monitorovacích výborov,
zabezpečovať archiváciu žiadostí o poskytnutie dotácií/registrácií, záverečných
správ, ich hodnotení a výstupov zo zasadnutí odborných komisií a monitorovacích
výborov po dobu 10 rokov,
monitorovať priebeh a stav realizácie minimálne 20 % podporených projektov,
zabezpečovať prípravu novej dotačnej schémy pre podporu mládeže od roku
2022.

P. č.
Aktivity/výstupy
1. Spoluúčasť na tvorbe výziev na
predkladanie žiadostí o dotáciu
/registráciu, vypracovanie
sprievodcov pre žiadateľov k
jednotlivým výzvam a ich
zverejnenie

Plnenie
Boli pripravené návrhy a sfinalizované výzvy PODPORA/D/2021,
HLAS/D/2021, SLUZBY/1/D/2021, SLUZBY/2/D/2021, PRIORITY/D/1/2021 a
im príslušní sprievodcovia. Výzvy boli zverejnené a propagované na
webovom sídle IUVENTY a na jej sociálnych sieťach, ako aj v newsletteri.
Bol pripravený návrh výzvy PRIORITY/D/EUDM/2021, ktorý bol postúpený
MŠVVaŠ SR na schválenie a zverejnenie.
Bola zverejnená výzva PRIORITY/D/EUDM/2021 na predkladanie žiadostí o
dotáciu. Výzva bola spustená v dotačnom systéme a zverejnená na
webovom sídle MŠVVaŠ SR a IUVENTY.
Boli pripravené návrhy a sfinalizované výzvy na registráciu do zoznamu
oprávnených žiadateľov o dotáciu v oblasti práce s mládežou pre 6
tematických oblastí:
• Celoročná pravidelná a systematická práca s mládežou
nadregionálneho charakteru
• Zastupiteľské štruktúry pre participáciu mládeže
• Dobrovoľnícke príležitosti pre mládež
• Informačné služby a poradenské služby pre mládež
• Linky pomoci
• Nízkoprahové programy pre mládež.
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K pripraveným výzvam boli zrealizované 3 informačné webináre určené pre
záujemcov o registráciu do zoznamu oprávnených žiadateľov o čerpanie
dotácie na podporu práce s mládežou.
2. Príprava a realizácia prezentácií V roku 2021 bol spracovaný 1 webinár pre potenciálnych žiadateľov o
pre žiadateľov k aktuálnym
dotáciu v rámci výzvy PRIORITY/D/1/2021. Nahrávka z webinára bola
výzvam, k dotačnej schéme
uložená na YouTube účte IUVENTY. Pre prijímateľov dotácie bolo
(online-offline), k pravidlám
spracované usmernenie k vypracovaniu záverečných správ.
čerpania dotácie a k písaniu
Taktiež sme vypracovali 6 usmernení k použitiu dotácie, a to v rámci
záverečnej správy pre
programov: HLAS mladých, SLUŽBY pre mladých - 1, SLUŽBY pre mladých prijímateľov dotácie (pre
2, PODPORA mládežníckych organizácií, PRIORITY mládežníckej politiky a
všetky programy)
PRIORITY/D/EUDM/2021.
Priebežne po každom zasadnutí komisie boli žiadateľom odosielané
informácie k pravidlám čerpania dotácie a k povinnostiam vyplývajúcim zo
zmluvného vzťahu.
Boli pripravené a realizované tri informačné webináre k zverejneným
výzvam na registráciu do zoznamu oprávnených žiadateľov o dotáciu v
oblasti práce s mládežou v novom systéme od roku 2022.
Pre prijímateľov dotácie v roku 2021 v programe PODPORA mládežníckych
organizácií bolo odoslané Usmernenie k predkladaniu záverečnej správy a
vyúčtovaniu poskytnutej dotácie.
3. Poskytovanie elektronických,
Odborná referentka pre PPM poskytla v roku 2021 približne 1000
telefonických a osobných
elektronických alebo telefonických konzultácií žiadateľom aj prijímateľom
konzultácií potenciálnym
dotácie. V rámci regiónov bolo poskytnutých spolu 300 konzultácií.
žiadateľom o dotáciu a
Na stránke IUVENTY bola vytvorená Sekcia často kladených otázok k
prijímateľom dotácie
Programom pre mládež na roky 2014-2021.
Zároveň boli s organizáciami realizované konzultácie k tvorbe nového
dotačného systému v oblasti práce s mládežou pre budúce obdobie (od
roku 2022).
4. Realizácia výberového konania Koncom roka 2021 bola vyhlásená výzva na pozíciu externý hodnotiteľ /
na hodnotiteľov a ich
externá hodnotiteľka v rámci dotácií na podporu a rozvoj práce s mládežou.
zaškolenie
Výber uchádzačov bol uskutočnený v decembri 2021. Školenie pre
hodnotiteľov sa uskutoční v 1. Q. roka 2022.
5. Poskytovanie konzultácií
V roku 2021 bolo uskutočnených 30 konzultácií pre hodnotiteľov.
hodnotiteľom k metodike
hodnotenia žiadostí o dotáciu a
záverečných správ
6. Propagácia dotačných
V decembri 2021 bola zverejnená smernica č. 48/2021 o dotáciách v oblasti
programov
práce s mládežou a zároveň boli zverejnené výzvy o registráciu do zoznamu
oprávnených žiadateľov o dotáciu v oblasti práce s mládežou. K týmto
výzvam sa zrealizovali tri webináre, ktorých obsahom bola aj prezentácia
dotácií v oblasti práce s mládežou.
Dotácie v oblasti práce s mládežou boli propagované aj na webovej a
facebookovej stránke IUVENTY - Slovenského inštitútu mládeže.
7. Kontrola a administratívne
V 1.Q. bolo skontrolovaných a administratívne spracovaných:
spracovanie žiadostí o dotácie
• 42 záverečných správ z výziev PODPORA/D/2020 (17 ks),
HLAS/D/1/2020
(7
ks),
SLUZBY/1/D/1/2020
(9
ks),
SLUZBY/2/D/1/2020 (8 ks), PRIORITY/D/2/2019 (1 ks);
• 41 žiadostí o dotáciu vo výzvach PODPORA/D/2021 (17 ks),
HLAS/D/2021 (7 ks), SLUZBY/1/D/2021 (9 ks), SLUZBY/2/D/2021 (8
ks).
V 2.Q. bolo skontrolovaných a administratívne spracovaných:
• 127 žiadostí o dotáciu vo výzve PRIORITY/D/1/2021
A prijatých:
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•

13 záverečných správ z výziev HLAS/D/2/2020 (3 ks),
PRIORITY/D/EUDM/2020 (1 ks), SLUŽBY/2/D/2/2020 (1 ks),
SLUŽBY/1/D/2/2020 (7 ks) KOMUNITA III/D/1/2019 (1 ks)
V 3. Q bola skontrolovaná a administratívne spracovaná jedna žiadosť o
dotáciu v rámci výzvy PRIORITY/D/EUDM/2021.
V 4. Q boli administratívne spracované žiadosti, pri ktorých prišlo k
navýšeniu alokovaných finančných prostriedkov.
8. Administratívne, organizačné a Administratívne, organizačne aj logisticky bola zabezpečená implementácia
logistické zabezpečenie
dotačnej schémy PPM na roky 2014-2021. Zabezpečili a spracovali sme 42
implementácie dotačnej
hodnotiacich posudkov k záverečným správam. Bol pripomienkovaný štatút
schémy PPM 2014-2021
odbornej komisie k posudzovaniu žiadostí o dotáciu v rámci dotačnej
schémy Programy pre mládež na roky 2014-2021.
V 2. Q bolo zabezpečených a spracovaných:
• 240 hodnotiacich posudkov k žiadostiam o dotácie v rámci výzvy
PRIORITY/D/1/2021
• 2 posudky k žiadosti o dotáciu v rámci výzvy SLUŽBY/1/D/2021
• 1 konsolidovaný posudok SLUŽBY/1/D/2021
• 13 hodnotiacich posudkov k záverečným správam v rámci výziev
HLAS/D/2/2020, PRIORITY/D/EUDM/2020, SLUŽBY/2/D/2/2020,
SLUŽBY/1/D/2/2020, KOMUNITA III/D/1/201
V 2. Q boli administratívne, logisticky a organizačne zabezpečené 2
zasadnutia komisie na vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácií v oblasti
práce
s
mládežou
(HLAS/D/2021,
SLUŽBY/1/D/2021,
SLUŽBY/2/D/2021, PODPORA//D/2021 a PRIORITY/D/1/2021).
Boli pripravené podklady a dokumentácia k zasadnutiu komisie (prehľad
hodnotení, sumár hodnotení a hodnotenia predmetných žiadostí o dotáciu
a žiadosti o dotáciu). Priebeh komisie zo zasadnutia bol v oboch prípadoch
zaznamenaný formou zápisnice zo zasadnutia.
Výsledky hlasovania komisie boli zaznamenané v príslušných protokoloch o
výsledku hlasovania komisie, ktoré tvoria prílohu zápisnice a odporúčania o
poskytnutí dotácie boli spracované do príslušných záverečných protokolov
o pridelení dotácie zverejnených na stránke MŠVVaŠ SR.
V 3.Q boli zabezpečené a spracované 2 posudky k žiadosti o dotáciu v
rámci výzvy PRIORITY/D/EUDM/2021.
Taktiež boli administratívne, logisticky a organizačne zabezpečené 2
zasadnutia komisie na vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácií v oblasti
práce s mládežou k výzvam SLUŽBY/2/D/2021 a HLAS/D/2021 dodatočne a
k výzve PRIORITY/D/EUDM/2021.
K zasadnutiam komisie boli riadne pripravené podklady a príslušná
dokumentácia (spracovaný prehľad hodnotení, hodnotenia predmetných
žiadostí o dotáciu a žiadosti o dotáciu). Priebeh komisie zo zasadnutia bol v
oboch prípadoch zaznamenaný formou zápisnice zo zasadnutia.
Výsledky hlasovania komisie boli zaznamenané v príslušných protokoloch o
výsledku hlasovania komisie, ktoré tvoria prílohu zápisnice a odporúčania o
poskytnutí dotácie boli spracované do príslušných záverečných protokolov
o pridelení dotácie zverejnených na stránke MŠVVaŠ SR.
V 4. Q bolo administratívne, logisticky a organizačne zabezpečené jedno
zasadnutie komisie na vyhodnotenie žiadosti o poskytnutie dotácií v oblasti
práce s mládežou v rámci výziev č. PRIORITY/D/1/2021, HLAS/D/2021,
SLUŽBY/1/D/2021 a SLUŽBY/2/D/2021 (dodatočne). Zasadnutie sa konalo z
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9. Archivácia výstupov zo
zasadnutí odborných komisií

10. Realizácia monitorovacích
návštev u prijímateľov dotácie
a príslušná administratíva

dôvodu navýšenia alokovaných finančných prostriedkov na Programy pre
mládež na roky 2014-2021, boli opätovne posúdené žiadosti uvedených
výziev a bolo prijaté rozhodnutie o pridelení dotácie pre ďalších žiadateľov
v rámci výzvy PRIORITY/D/1/2021 ako aj rozhodnutie o navýšení dotácie pre
už podporených žiadateľov v rámci ostatných vyššie uvedených výziev.
Priebeh Komisie zo zasadnutia bol zaznamenaný formou zápisnice zo
zasadnutia. Výsledky hlasovania komisie boli zaznamenané v príslušných
protokoloch o výsledku hlasovania komisie, ktoré tvoria prílohu zápisnice a
odporúčania o poskytnutí dotácie boli spracované do príslušných
záverečných protokolov o pridelení dotácie zverejnených na stránke
MŠVVaŠ SR.
Prijímatelia dotácie boli vyzvaní na úpravu rozpočtu podľa schváleného
navýšenia.
V 4. Q zároveň Iuventa participovala na príprave zmlúv o poskytnutí
dotácie a dodatkov k už uzatvoreným zmluvám pre prijímateľov.
V 2. Q. boli realizované 2 zasadnutia komisie (25.05.2021 a 28.06.2021), z
ktorých výstupy budú archivované.
V 3.Q boli realizované 2 zasadnutia komisie (14.07.2021 a 17.08.2021), z
ktorých výstupy sú archivované.
V 4.Q bolo realizované 1 online zasadnutie Komisie (08.10.2021), z ktorých
výstupy boli odoslané na MŠVVaŠ SR.
V 1. Q. bol zrealizovaný 1 monitoring prijímateľa dotácie:
• Podnikavci Novohradu (SLUZBY/1/D/2/2021, BB kraj, 20 bodov).
V 3.Q bolo zrealizovaných 19 monitoringov realizácie konkrétnej
projektovej aktivity :
• Spoločnosť priateľov detí - Li(e)nka
• Záhorácky Fénix
• Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže
• Laura, združenie mladých
• NODAM - Združenie detí a mládeže
• Klub Prieskumník - Pathfinder
• Detská organizácie FÉNIX, o.z
• Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség - Zväz skautov maďarskej
národnosti
• DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže
• Združenie mariánskej mládeže
• eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí
• Slovenský skauting
• INEX Slovakia
• Mladiinfo Slovensko
• Strom života
• Spoločenstvo evanjelickej mládeže
• Spoločnosť priateľov detí z detských domov Úsmev ako dar
• Informačné centrum mladých Banská Bystrica
• Rada mládeže Prešovského kraja
a 1 monitoring stavu realizácie projektového zámeru (monitoring
organizácie v sídle podporenej organizácie): Rada mládeže Žilinského
kraja
V 4.Q boli realizované 2 monitoringy konkrétnej projektovej aktivity:
• SYTEV
• Asociácia pre mládež, vedu a techniku
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11. Informovanie o podporených
projektoch a zviditeľňovanie
príkladov dobrej praxe

12. Hodnotiace aktivity s
prijímateľmi dotácie

Zo všetkých monitoringov bola spracovaná Správa z monitoringu, ktorá je
archivovaná v sídle IUVENTY.
V 1. Q bolo spracované 1 video na propagáciu dotačnej schémy PPM na
roky 2014-2021 s prijímateľom dotácie Bratislavské dobrovoľnícke
centrum, ktoré bolo označené za príklad dobrej praxe.
V 2. Q boli informácie o podporených projektoch zverejnené v príslušných
záverečných protokoloch o pridelení dotácie na webovej stránke MŠVVaŠ
SR.
V 3. a 4. Q boli príklady dobrej praxe v rámci dotačnej schémy pravidelne
propagované na informačných webinároch a iných podujatiach IUVENTY
(napr. 100+1 minúta s IUVENTOU, okrúhly stôl Inšpiruj sa, webinár o Inklucentre, viac ako 40 informačných aktivít v regiónoch, ktoré zabezpečili
regionálni koordinátori a koordinátorky IUVENTY).
V 1. Q boli v hodnotiacich správach zozbierané podnety registrovaných
prijímateľov dotácie v programoch PODPORA, HLAS a SLUŽBY 1 a 2 v rámci
kategórie “Neočakávané prekážky a výzvy”, kde mohli prijímatelia
formulovať aj odporúčania pre IUVENTU alebo MŠVVaŠ SR.
V 2. Q a 3. Q boli zozbierané podnety od organizácií k príprave dotačnej
schémy na nové programové obdobie.
V 4. Q bolo prijímateľom dotácie v rámci programu PODPORA
mládežníckych organizácií odoslané Usmernenie k predkladaniu záverečnej
správy a vyúčtovaniu poskytnutej dotácie. V rámci niektorých monitoringov
bola realizovaná spätná väzba a konzultácia k hodnoteniu dotačnej
schémy.

Merateľné ukazovatele
P.č.
Výstupy
1. Zverejnené výzvy na poskytnutie dotácií a sprievodcovia pre žiadateľov k
jednotlivým výzvam
2. Zverejnené prezentácie k aktuálnym výzvam
3. Poskytnuté elektronické, telefonické a osobné konzultácie potenciálnym
žiadateľom o dotáciu a prijímateľom dotácie
4. Podporné aktivity pre hodnotiteľov
5. Počet prijatých žiadostí o dotácie
6. Počet prijatých hodnotiacich posudkov k žiadostiam o dotácie
7. Počet prijatých záverečných správ
8. Počet vypracovaných hodnotiacich posudkov k záverečným správam
9. Funkčný elektronický systém na administráciu žiadostí o dotáciu a záverečných
správ
10. Administratívne zabezpečené zasadnutia odbornej komisie
11. Pripravená dokumentácia a podklady na zasadnutia odborných komisií
12. Vypracované monitorovacie správy
13. Počet informačných aktivít o podporených projektoch a príkladoch dobrej praxe

Plán

Plnenie

6

12

2

4

400

1000

2
100
300
54
54

2
169
245
55
55

1

1

4
4
20
20
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5
23
41

2. Zabezpečenie činnosti Akreditačnej komisie v oblasti práce s mládežou
Príznak úlohy
Spôsob financovania
Termín plnenia

propagačná, informačná, administratívna, odborná, konzultačná, monitorovacia
kontrakt (zo ŠR)
1.1. - 31.12.2021
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Anotácia

IUVENTA bude administratívne zabezpečovať činnosť Akreditačnej komisie v oblasti práce
s mládežou v takomto rozsahu:
a) realizovať informačné, propagačné a vzdelávacie aktivity na posilnenie významu
akreditácie vzdelávacích programov v oblasti práce s mládežou a na zvyšovanie kvality
predkladaných žiadostí,
b) poskytovať konzultácie vzdelávacím inštitúciám pri príprave vzdelávacích programov
na akreditáciu,
c) zabezpečovať prijímanie žiadostí o akreditáciu vzdelávacích programov, kontrolu
formálnej správnosti a úplnosti žiadostí, hodnotenie ich kvality,
d) organizačne, vecne, logisticky a administratívne zabezpečovať zasadnutia akreditačnej
komisie a spracovávať výstupy z nej,
e) archivovať žiadosti o akreditáciu vzdelávacích programov a výstupy z činnosti komisie,
f) zabezpečovať monitorovanie dodržiavania podmienok akreditácie akreditovanými
vzdelávacími zariadeniami,
g) sumarizovať výstupy realizovaných akreditovaných vzdelávacích programov
a informovať o nich.

P. č.
Aktivity/výstupy
1. Zverejňovanie informácií o
procese a výsledkoch
akreditovaných programov
pre verejnosť

2.

3.

Zabezpečenie vzdelávacieho
podujatia pre členov AKPSM
zameraného na zvýšenie
kvality ich činnosti
Poskytovanie konzultácií
žiadateľom o akreditáciu a
akreditovaným inštitúciám

4.

Príprava výziev na
predloženie žiadostí o
akreditáciu

5.

Prijímanie žiadostí o
akreditáciu, kontrola

Plnenie
V 1. Q bol aktualizovaný zoznam akreditovaných vzdelávacích programov k
28.1.2021, ako aj štatistika s prehľadom úspešnosti žiadateľov od roku 2010
do roku 2020. Na sociálnych sieťach a v newsletteri bola propagovaná výzva
na predkladanie žiadostí o akreditáciu v predkladacom kole R2/2021.
V 2. Q bol aktualizovaný zoznam akreditovaných vzdelávacích programov k
1.4.2021 na webovej stránke IUVENTY.
V 3. Q bol aktualizovaný zoznam akreditovaných vzdelávacích programov k
1.4.2021 na webovej stránke IUVENTY. Na sociálnych sieťach bola
propagovaná výzva na predkladanie žiadostí o akreditáciu v predkladacom
kole R4/2021.
V 4 Q. bol aktualizovaný zoznam akreditovaných vzdelávacích programov
na webovej stránke IUVENTY. Na sociálnych sieťach bola propagovaná
výzva na predkladanie žiadostí o akreditáciu v predkladacom kole R1/2022.
V 1. Q,2. Q a 3. Q nebolo realizované vzdelávacie podujatie pre členov AK,
vzhľadom na vyťaženosť členov a komplikovanú situáciu spôsobenú
pandémiou. Na zasadnutí 14.09.2021 sa členovia vzájomne dohodli, že
vzdelávacie podujatie bude presunuté na rok 2022.
Bolo poskytnutých 30 konzultácií žiadateľom o akreditáciu a akreditovaným
subjektom. V 2. Q bolo poskytnutých 40 konzultácií žiadateľom o
akreditáciu a akreditovaným subjektom. V 3. Q bolo poskytnutých 54
konzultácií žiadateľom o akreditáciu a akreditovaným subjektom. V 4. Q
bolo poskytnutých 60 konzultácií žiadateľom o akreditáciu a akreditovaným
subjektom.
V 1. Q bola pripravená prvá výzva na predkladanie žiadostí o akreditáciu
vzdelávacieho programu v systéme NELSON k 15.2.2021.
Výzva na predkladanie žiadostí o akreditáciu vzdelávacieho programu v
rámci kola R2/2021 bola v systéme NELSON pripravená k 15.5.2021.
V 3. Q bola výzva na predkladanie žiadostí o akreditáciu vzdelávacieho
programu v rámci kola R4/2021 v systéme NELSON pripravená k 15.8.2021.
V 4. Q bola výzva na predkladanie žiadostí o akreditáciu vzdelávacieho
programu v rámci kola R1/2022 v systéme NELSON pripravená k
15.11.2021.
V 1. Q boli prijaté a po formálnej stránke skontrolované 2 žiadosti o
akreditáciu. Všetkým žiadateľom boli spracované príslušné vyrozumenia k
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formálnej správnosti a
úplnosti žiadostí,
komunikácia so žiadateľmi

6.

7.

8.

9.

žiadostiam (2 žiadatelia), prípadne aj potvrdenia o akreditácii s príslušným
oznámením (1 žiadateľ).
V 2. Q bolo prijatých a po formálnej stránke skontrolovaných 9 žiadostí o
akreditáciu vzdelávacieho programu a žiadosti o zaradenie lektorov v 2
akreditovaných vzdelávacích programoch.
V 3. Q boli prijaté a po formálnej stránke skontrolované 4 žiadosti o
akreditáciu vzdelávacieho programu, 1 žiadosť o zaradenie lektorky do AVP,
1 žiadosť o zmenu časovej dotácie AVP a 1 iná žiadosť. Všetkým žiadateľom
boli spracované príslušné vyrozumenia.
V 4. Q bolo prijatých a po formálnej stránke skontrolovaných 5 žiadostí o
akreditáciu vzdelávacieho programu a 1 žiadosť o zaradenie
lektorov/lektoriek do 1 AVP. Všetkým žiadateľom boli spracované príslušné
vyrozumenia.
Zabezpečenie vypracovania
V 1. Q boli spracované 2 posudky k 1 žiadosti o akreditáciu vzdelávacieho
posudkov k žiadostiam o
programu, ktorá splnila formálne kritériá.
akreditáciu
V 2. Q bolo spracovaných 18 posudkov k žiadostiam o akreditáciu
vzdelávacieho programu a 2 posudky k žiadostiam o zaradenie lektorov do
AVP.
V rámci 3. Q bolo spracovaných 8 posudkov k žiadostiam o akreditáciu
vzdelávacieho programu a 2 posudky k žiadostiam akreditovaných
subjektov.
V 4. Q bolo spracovaných 10 posudkov k žiadostiam o akreditáciu
vzdelávacieho programu a 1 posudok k žiadosti akreditovaného subjektu.
Organizačno-logistické
IUVENTA organizačne a logisticky zabezpečila zasadnutie Akreditačnej
zabezpečenie zasadnutí
komisie v oblasti práce s mládežou k predkladaciemu kolu R1/2021, ktoré
AKPSM
sa konalo 23.02.2021. Tajomníčka zabezpečila komunikáciu s členmi,
pripravila podklady na zasadnutie, spracovala výstupy.
V rámci predkladacieho kola R2/2021 bolo administratívne, organizačne a
logisticky zabezpečené zasadnutie AK k termínu 23.6.2021. Zabezpečenie
pozostávalo z komunikácie s členmi AK, spracovania podkladov, spolufacilitácie zasadnutia a prípravy výstupov.
V rámci predkladacieho kola R3/2021 bolo administratívne, organizačne a
logisticky zabezpečené zasadnutie AK k termínu 14.09.2021.
V rámci predkladacieho kola R4/2021 bolo administratívne, organizačne a
logisticky zabezpečené zasadnutie AK k termínu 29.11.2021.
Archivácia dokumentácie,
V 1. Q prebehlo elektronické hlasovanie komisie vo veci vydania
žiadostí a ich príloh
usmernenia pre akreditované subjekty, ktoré povolilo zmenu formy
realizácie AVP z prezenčnej na dištančnú alebo kombinovanú. IUVENTA
spracovala s tým súvisiacu dokumentáciu.
Tajomníčka komisie spracovala dokumentáciu zo zasadnutia komisie
23.2.2021. Zároveň priebežne zabezpečuje jej archiváciu, ako aj archiváciu
rôznych typov žiadostí a ich príloh.
Dokumentácia v rámci predkladacieho kola R2/2021 (zápisnica, jej prílohy,
vyrozumenia, protokol o výsledkoch hlasovania) bola spracovaná na
prelome 2. a 3. Q.
V 3. Q bola spracovaná dokumentácia v rámci predkladacieho kola
R3/2021.
V 4. Q bola spracovaná dokumentácia v rámci predkladacieho kola R4/2021
- archivované žiadosti, spracovaný prehľad posudkov, zápisnica zo
zasadnutia, vyrozumenia, protokol o výsledkoch hlasovania.
Organizačno-logistické
V 3. Q boli zrealizované 3 monitorovacie návštevy. Všetky boli zamerané na
zabezpečenie monitorovacích monitoring realizácie akreditovaného vzdelávacieho programu:
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návštev a vypracovanie
posudkov

10.

11.

•

akreditovaný subjekt: Detská organizácia FÉNIX, o.z., č. AVP:
AKPSM/0036/2018/4/002, názov AVP: Úspešne pri práci s detským
kolektívom (modul Vedúci detského kolektívu),
• akreditovaný subjekt: IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže, č.
AVP:
AKPSM/0014/2019/2/002,
názov
AVP:
Podpora kariérového poradenstva v práci s mládežou (modul II,
fáza I)
• akreditovaný subjekt: IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže, č.
AVP: AKPSM/0014/2018/1/009, názov AVP: Vzdelávanie v oblasti
práce s rómskou mládežou (I. fáza)
Závery z monitoringov sú spracované v príslušných monitorovacích
správach.
V 4. Q boli zrealizované 2 monitorovacie návštevy. Obidve boli zamerané
na monitoring realizácie akreditovaného vzdelávacieho programu:
• akreditovaný subjekt: Detská organizácia FÉNIX, o.z., č. AVP:
AKPSM/0036/2018/4/002, názov AVP: Úspešne pri práci s detským
kolektívom (modul Vedúci detského kolektívu),
• akreditovaný subjekt: Nadácia pre deti Slovenska, č. AVP:
AKPSM/0017/2016/4/001, názov AVP: Rozvoj životných
zručností/sociálnych a osobných kompetencií.
Závery z monitoringov sú spracované v príslušných monitorovacích
správach.
Oproti plánu sa zrealizovalo 50 % monitoringov. Dôvodom bola
pretrvávajúca pandémia.
Sumarizácia výstupov
V 1. Q boli sumarizované výstupy z realizácie akreditovaných vzdelávacích
realizovaných akreditovaných programov za rok 2020: 1044 absolventov AVP, ktorí získali osvedčenie a
vzdelávacích programov za r. 110 zrealizovaných AVP.
2020
Aktualizácia dokumentov
V 1. Q bola pripomienkovaná aktualizácia štatútu Akreditačnej komisie v
AKPSM
oblasti práce s mládežou. Boli aktualizované 2 formuláre správ z
monitoringu (monitoring akreditovaného subjektu a monitoring
akreditovaného vzdelávacieho programu).
V 2. Q pracovná skupina v rámci AK predložila návrh aktualizácie Povinností
akreditovaného subjektu a vytvorila formulár žiadosti o zmenové konanie.
IUVENTA zabezpečila editovateľný PDF súbor ako možnú náhradu systému
NELSON.

Merateľné ukazovatele
P.č.
Výstupy
1. Počet zverejnených výziev pre akreditáciu vzdelávacích programov
2. Zabezpečené vzdelávacie podujatie pre členov AKPSM
3. Elektronické, telefonické a osobné konzultácie poskytnuté žiadateľom o
akreditáciu a akreditovaným inštitúciám
4. Pripravené výzvy na predloženie žiadostí
5. Vypracované odborné posudky k jednotlivým žiadostiam o akreditáciu
6. Organizačne a logisticky zabezpečené zasadnutia AKPSM (spracované zápisnice a
protokoly)
7. Monitorovacie návštevy subjektov poskytujúcich akreditované vzdelávanie
8. Sumár výstupov realizovaných akreditovaných vzdelávacích programoch za rok
2020 v rámci Slovenska

Plán
4
1

Plnenie
4
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4
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4

4

10

5

1

1
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3. Tvorba a rozvoj mládežníckej politiky
Príznak úlohy
Spôsob financovania
Termín plnenia
Anotácia

odborná, metodická, vzdelávacia, administratívna, informačná a propagačná
kontrakt (zo ŠR)
1.1. - 31.12.2021
IUVENTA v rámci tvorby, rozvoja a zvyšovania kvality mládežníckej politiky bude
zabezpečovať realizáciu nasledovných opatrení:
a) podieľať sa na procese prípravy Stratégie SR pre mládež na roky 2021 – 2028 a jej
implementácii,
b) podieľať sa na napĺňaní a implementácii národných a medzinárodných dokumentov,
ktoré sa venujú priamo mládeži alebo obsahujú opatrenia vo vzťahu k mládeži
a dopadom na mládež (napr. Agenda 2030 a i.);
c) zabezpečovať získavanie aktuálnych poznatkov o mládeži (kvantitatívnej
a kvalitatívnej povahy) ako predpokladu tvorby mládežníckej politiky postavenej na
reálnych vedomostiach a dôkazoch,
d) poskytovať súčinnosť inštitúciám štátnej a verejnej správy pri tvorbe, realizácii
a vyhodnocovaní (sektorových) verejných politík s ohľadom na cieľovú skupinu deti
a mládež,
e) vytvárať podmienky pre medzisektorovú spoluprácu súvisiacu s realizáciou
mládežníckej politiky na Slovensku a poskytovať organizačnú a logistickú podporu pri
stretnutiach Medzirezortnej pracovnej skupiny (MRPS) pre štátnu politiku v oblasti
mládeže,
f) participovať na činnosti Národnej pracovnej skupiny pre Európsky dialóg s mládežou
(EUYD),
g) realizovať metodické a vzdelávacie aktivity pre tvorbu, implementáciu a hodnotenie
strategických dokumentov v oblasti mládežníckej politiky na miestnej a regionálnej
úrovni,
h) informovať mladých ľudí o možnostiach zapájania sa do diania vo svojom okolí (na
miestnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni),
i) realizovať metodické a vzdelávacie aktivity pre podporu participácie mladých ľudí na
rozhodovacích procesoch a ich občianskeho angažovania sa (žiacke školské rady,
mládežnícke parlamenty),
j) zhromažďovať a šíriť príklady dobrej praxe v oblasti mládežníckej politiky zo Slovenska
i zahraničia.

P. č.
Aktivity/výstupy
1. Zabezpečenie procesu
prípravy Stratégie SR pre
mládež na roky 2021 – 2028
(prieskum dostupných dát,
konzultácie s odborníkmi,
konzultácie s mladými ľuďmi a
mládežníckymi organizáciami)

Plnenie
Výstupy prieskumu dostupných dát, vrátane výsledkov reprezentatívneho
výskumu, boli zapracované do návrhu Stratégie. Prebehli konzultácie s
predstaviteľmi a predstaviteľkami relevantných spolupracujúcich rezortov,
organizácií a s nezávislými expertami a expertkami (spolu: 25).
Prebehlo zasadnutie Medzirezortnej pracovnej skupiny, ktorej program bol
zameraný na prípravu Stratégie.
Prebehla realizácia okrúhlych stolov na úrovni všetkých krajov SR k tvorbe
Stratégie (spolu: 168 subjektov):
• 22.3.2021 BB kraj (25);
• 23.3.2021 ZA kraj (16);
• 23.3.2021 TT kraj (17);
• 24.3.2021 KE kraj (18);
• 24.3.2021 NR kraj (10);
• 25.3.2021 BA kraj (30);
• 26.3.2021 PO kraj (16);
• 26.3.2021 TN kraj (36).
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2.

3.

4.

5.

Finálny návrh Stratégie spolu s návrhom Národného akčného plánu zaslala
IUVENTA MŠVVaŠ v júni 2021. Do návrhu Stratégie boli zapracované
pripomienky Medzirezortnej pracovnej skupiny a subjektov, ktorí sa
zúčastnili regionálnych konzultácií.
V 2. Q sa uskutočnila prezentácia návrhu Stratégie zástupcom Európskej
komisie.
V 3. Q prebehli ďalšie stretnutia s predstaviteľmi a predstaviteľkami
relevantných spolupracujúcich rezortov. Koordináciu a finalizáciu úlohy
prevzalo MŠVVaŠ SR.
V 4. Q IUVENTA spolupracovala na finálnom znení Stratégie. Stratégia SR
pre mládež bola 14.12.2021 schválená Vládou Slovenskej republiky, o čom
IUVENTA informovala prostredníctvom svojich komunikačných kanálov.
Zabezpečenie konferencie na Vzhľadom k tomu, že Stratégia bola schválená až v decembri 2021, program
prezentovanie novej Stratégie realizovanej konferencie bol upravený. Konferencia bola zameraná na
SR pre mládež na roky 2021 – aktuálny stav práce s mládežou na Slovensku a v zahraničí aj s ohľadom na
2028
pretrvávajúcu pandémiu. Súčasťou bola aj reflexia aktuálnych tém nielen
v práci s mládežou ale aj v oblasti mládežníckej politiky. Výstupy z
konferencie sú dostupné na webovom sídle IUVENTY.
Implementácia národných a
12.2.2021 sa realizoval okrúhly stôl s názvom Inšpiruj sa, kde boli
medzinárodných dokumentov, predstavené samosprávy, v ktorých sa úspešne darí rozvíjať prácu s
ktoré sa venujú priamo
mládežou - konkrétne mesta TN, PD a PU.
mládeži alebo obsahujú
25.3.2021 sa realizoval okrúhly stôl s názvom Inšpirujme sa navzájom,
opatrenia vo vzťahu k mládeži ktorého cieľom bolo predstaviť strategickú prácu krajskej koordinátorky
a dopadom na mládež (napr.
práce s mládežou TSK a jej spoluprácu s mestami cielene pre aktérov v
Agenda 2030 a i.) a účasť na
Nitrianskom kraji, nakoľko v tomto kraji nie je zatiaľ prijatá stratégia práce
národných aktivitách v
s mládežou, ani nijako systematicky nie je koordinovaná. Podujatia sa
oblastiach mládežníckej
zúčastnil aj primátor mesta PB.
politiky a výskumu mládeže
06.05.2021 sa realizoval okrúhly stôl s názvom Inšpiruj sa dialógom,
ktorého cieľom bolo predstaviť, čo to je štruktúrovaný dialóg (resp. dialóg
s mládežou). Svoje skúsenosti predstavili OZ re:colo a ZIPCeM.
19.05.2021 sa realizoval okrúhly stôl s názvom Inšpiruj sa príbehom,
ktorého cieľom bolo predstaviť príbehy a skúsenosti 4 mladých ľudí o ich
angažovaní sa v OZ, mládežníckych parlamentoch, ŽŠR, či iných
demokratické povedomie budujúcich organizáciách.
Spolupráca s univerzitami a
IUVENTA priebežne spolupracuje s univerzitami a ďalšími inštitúciami,
odbornými inštitúciami pri
ktoré realizujú výskumné aktivity v oblasti mládeže. V roku 2021 boli najviac
zhromažďovaní informácií v
zapojení do prípravy Stratégie SR pre mládež a do aktualizácie kapitol
oblasti mládeže
v rámci YouthWiki.
Šírenie príkladov dobrej praxe Propagované príklady dobrej praxe v oblasti mládežníckej politiky a
v oblasti mládežníckej politiky inšpiratívne aktivity mladých ľudí a mládežníckych organizácií:
zo Slovenska a v zahraničí
1. Q
• “Hlas mesta - Z Reykjavíku do Levíc” (https://bit.ly/3fXqwc6); k
príkladu dobrej praxe prebehla aj online diskusia.
• “Študenti pomáhajú svojim učiteľom. Vytvorili webinár ako
kreatívne používať on-line nástroje vo vyučovaní.”
• (IUVENTA: https://bit.ly/3d2DGmd, TASR: https://bit.ly/2QdEX0z)
• Inšpirujeme samosprávy” (https://bit.ly/3t90h68)
2. Q
• “Dobro sa šíri v Žilinskom kraji (propagácia dobrovoľníctva)”
(https://bit.ly/3hH6otP)
• “Krajská rada Žiackych školských rád Košického kraja: príležitosť
pre mladých ľudí, ktorí chcú niečo zmeniť”
(https://bit.ly/2TJtND4)
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3. Q
•
•
•

•
•

10. zbor skautov opravuje Sivý dom (https://bit.ly/3ARPjWB)
Ako netradične sedieť na verejnom priestranstve
(https://bit.ly/39JOvXO)
Petržalka pripravuje koncepciu rozvoja práce s mládežou.
Dokument určí priority mestskej časti na ďalšie roky
(https://bit.ly/3merQJc)
Festival mládeže Letné súladenie (https://bit.ly/3EXrdw9)
Krajská rada Žiackych školských rád Košického kraja: príležitosť
pre mladých ľudí, ktorí chcú niečo zmeniť
(https://bit.ly/3kPQkbU)

4. Q
•

6.

7.

8.

9.

Divadelná Nitra- dobrovoľníci sú kľúčovou súčasťou už od začiatku
(https://bit.ly/3s53RR1)
• Trošku iné voľby v Bratislavskom kraji: viac ako 40 študentov
stredných škôl sa stretlo, aby sa dohodli na koordinácii volieb do
žiackych školských rád (https://bit.ly/3yqEYQM)
• Konferencia Práca s mládežou: Značka kvality Mesto pre mladých,
Chorvátsko: https://www.udruga-gradova.hr/grad-za-mlade/
Mapovanie aktuálneho diania Mapovanie aktuálneho diania v oblasti mládežníckej politiky prebieha
v oblasti mládežníckej politiky priebežne (https://bit.ly/3fU4erF), vybrané zistenia boli predstavené a
v SR a v zahraničí a propagácia propagované v rámci podporných aktivít IUVENTY a v mapovaní a
zistených informácií
propagácii sa bude pokračovať aj počas nasledujúceho obdobia.
V 2. Q IUVENTA realizovala interný prieskum potrieb samospráv, ktoré sa v
minulom období zúčastnili aktivít IUVENTY (AVP pre samosprávy a
programu Europe Goes Local). Do prieskumu sa zapojilo 18 samospráv
(výstup z prieskumu: https://cutt.ly/omWzz09).
Vo 4. Q boli spracované výsledky celoslovenského dotazníkového a
telefonického prieskumu o mládežníckych parlamentoch a pracovníkoch s
mládežou v obciach a mestách SR: Mládežnícke parlamenty na Slovensku výsledky prieskumu v obciach a mestách (https://bit.ly/3dQFC0A) . Taktiež
boli spracované výsledky zisťovania potrieb členov mládežníckych
parlamentov: Rešpekt, dôvera, zapájanie… Čo by potrebovali aktívni mladí
ľudia z mládežníckych parlamentov? (https://bit.ly/3oQQiCD)
Logistické a organizačné
IUVENTA spolupracovala pri zabezpečení zasadnutia Medzirezortnej
zabezpečenie zasadnutí
pracovnej skupiny pre štátnu politiku v oblasti mládeže a expertnej
MRPS
pracovnej skupiny k príprave novej Stratégie SR pre mládež 2021-2028,
ktorá sa uskutočnila 17.3.2021.
Spolupráca s NPS Európsky
IUVENTA v marci 2021 obdržala Správu z kvalitatívnych konzultácií a
dialóg s mládežou/EUYD,
zúčastnila sa ďalšieho stretnutia NPS k zberu ďalších dát.
účasť na zasadnutiach a
IUVENTA spolupracovala pri zbere dát v období od marca do júna 2021 v
realizácia vyplývajúcich úloh
rámci Európskeho dialógu s mládežou a to propagovaním dotazníka cez
sociálne siete a v newslettri IUVENTY, ako aj prostredníctvom regionálnych
koordinátorov. Na dotazník odpovedalo až 1886 mladých ľudí zo
Slovenska.
IUVENTA zverejnila najkonzultovanejšie otázky kvalitatívnych konzultácií v
rámci VIII. cyklu Európskeho dialógu s mládežou a odpovede na ne.
IUVENTA spolupracovala pri výbere 3 delegátov IX. cyklu Európskeho
dialógu s mládežou.
Realizácia aktivít na zlepšenie V 1. Q IUVENTA spoluorganizovala okrúhle stoly k tvorbe krajskej
kvality mládežníckej politiky
koncepcie rozvoja práce s mládežou KSK:
na miestnej a regionálnej
• 8.2.2021 (Aktívne občianstvo a participácia)
• 9.2.201 (Podnikavosť a kritické myslenie)
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úrovni (okrúhle stoly,
školenia)

10. Odborné a organizačnologistické zabezpečenie
podujatí zameraných
na podporu participácie
mladých ľudí

•
•

10.2.2021 (Posilnenie psychickej a fyzickej odolnosti)
11.2.2021 (Globálne zodpovedné správanie a zapojenie
znevýhodnených skupín mládeže)
Zároveň prebehli konzultácie so Sekciou pre mládež ZASK pri tvorbe
Krajskej koncepcie, konzultácie s Rozvojovou agentúrou BBSK, n.o., pri
tvorbe Krajskej stratégie pre mládež ZSK.
V 2. Q IUVENTA realizovala nasledovné podujatia pre zlepšenie kvality
mládežníckej politiky na miestnej a regionálnej úrovni:
• 13.5.2021 - Informačné stretnutie k mechanizmom participácie
mladých ľudí v samospráve (Senec)
• 24.6.2021 - podujatie Inšpiruj sa priestorom. Predstavené príklady
z praxe v téme zapájania mladých ľudí pri tvorbe verejných
priestorov.
• 11.5.2021 - okrúhly stôl pre koordinátorky PsM v mestách TK.
Prezentované výsledky prieskumu potrieb PsM v kraji. Zmapované
ich potreby, zozbierané info o mládež. parlamentoch a
strategických dokumentoch v PsM na samosprávach.
V 3. Q sme pokračovali podujatiami:
Školenie pre regionálnych koordinátorov k
zavadzaniu participatívnych rozpočtov na školách, 6.9.2021 13:00-18:00.
V 4. Q sa IUVENTA zúčastnila školenia k participatívnym rozpočtom na
školách v rámci OSF (21.10.2021) a pracovného
stretnutia Medzisektorovej pracovnej skupiny pre mládež TNSK
(1.12.2021).
V 1. Q IUVENTA realizovala nasledujúce online workshopy a podujatia
zamerané na podporu participácie mladých ľudí:
• 14.1.2021 - Ako pracuje miestna samospráva
• 6.2.2021 - Ako vytvoriť online vzdelávanie (konzultačné podujatie)
• 17.2.2021 - Moderné CVČ a zapájanie mladých ľudí na miestnej
úrovni
• 1.3.2021 - Sieťovacie stretnutie mládežníckych parlamentov a
zisťovanie potrieb mladých ľudí (Petržalský mládežnícky
parlament, MP Kysucké nové mesto, Parlament mladých mesta
Bardejov)
• 15.3.2021 - Rozvoj ŽŠR v online prostredí
• 26.3.2021 - Sieťovacie stretnutie mládežníckych parlamentov a
zisťovanie potrieb mladých ľudí (MP Brezno, MP Senica, RMP)
• 31.3.2021 - Online diskusia k príkladom dobrej praxe: Hlas Mesta Z Reykjavíku do Levíc
V 2. Q to boli podujatia:
• 9.4.2021 - Sieťovacie stretnutie mládežníckych parlamentov a
zisťovanie potrieb (Žarnovica, Vrbové, Stredoškolský parlament
PSK)
• 16.4.2021 - Ako prepájať žiacke školské rady a mládežnícke
parlamenty?
• 30.4.2021 - Sieťovacie stretnutie mládežníckych parlamentov a
zisťovanie potrieb (Púchov, Levoča, Šala, Trstená)
• 1.5.2021 - Ako napísať projekt, získať grant a zapojiť sa do
komunity
• 13.5.2021 Koordinátor ŽŠR v čase pandémie
• 21.5.2021 - Sieťovacie stretnutie mládežníckych parlamentov a
zisťovanie potrieb (Prievidza, Vráble, Snina)
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•

26.5.2021 - Sieťovacie stretnutie koordinátorov a členov ŽŠR BA
kraja
• 2.6.2021 - Sieťovacie stretnutie koordinátorov a členov ŽŠR BA
kraja
• 2.6.2021 - info deň pre EUHA (info o činnosti Iuventy + možnosti
Erasmus +)
• 3.6.2021 - Sieťovacie stretnutie koordinátorov a členov ŽŠR BA
kraja
• 9.6.2021 info deň pre koordinátorky/ov ŽŠR na ZŠ v meste Nitra
• 24.6. participatívne stretnutie k zriadeniu mládežníckeho
parlamentu v meste Dolný Kubín
• 22.6. informačný seminár o možnostiach a spôsoboch participácie
mladých ľudí v Žilinskom samosprávnom kraji
• 1.7.2021 info deň pre koordinátorky/ov ŽŠR na SŠ v meste Nitra.
Na oboch info dňoch boli prezentované informácie o činnosti a
možnostiach podpory zo strany Iuventy a Erasmus +. Na stretnutí
boli prezentovné aj nové metodické príručky pre koordinátorov
ŽŠR.
V 3. Q IUVENTA organizovala nasledovné podujatia:
• 16.7.2021 Ranné sieťovanie s koordinátormi ŽŠR
• 16.8. 2021 Ranné sieťovanie s koordinátormi ŽŠR
• 17.8.2021 Workshop Ako založiť mládežnícky parlament (Dolný
Kubín)
• 12.8.2021 Participatívne stretnutie ku koncepcii práce s mládežou
Martin
• 13.9.2021 Príprava koncepcie rozvoja práce s mládežou v meste
Martin
• 9.9.2021 Participatívne stretnutie ku koncepcií s mládežou v PO
kraji
• 3.9.2021 Sieťovacie stretnutie organizácií pracujúcich s mládežou v
PO kraji
• 16.9.2021 Informačno-sieťovacie podujatie koordinátorov ŽŠR v KE
a PO kraji
• 14.9.2021 Stretnutie koordinátorov ŽŠR Bratislavského
samosprávneho kraja
• 23.9.2021 Workshop pre členov ŽŠR Bratislavského
samosprávneho kraja
V 3.Q IUVENTA taktiež koordinovala prípravu Žiackeho poradného výboru,
nového poradného orgánu ŠPÚ a IUVENTY a 14 výberových podujatí a
stretnutí v regiónoch (online aj prezenčne).
Informácie
o
ŽPV
na
minedu.sk:
https://www.minedu.sk/mladi-ludia-budu-jednym-z-poradnych-organovpri-zmenach-vo-vzdelavani/
https://www.minedu.sk/b-groehling-ziaci-sa-mozu-do-stredy-30-junaprihlasit-do-vyboru-pre-zmeny-vo-vzdelavani/
https://www.minedu.sk/ziaci-a-ziacky-budu-mat-moznost-vyjadrovat-sak-pripravovanym-zmenam-vo-vzdelavani/
V 4.Q boli zorganizované nasledovné podujatia:
• Prvé stretnutie Žiackeho poradného výboru (12.-13.10. 2021), v
spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom - zapájanie mladých
ľudí do pripomienkovania zmien vo vzdelávaní.
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11. Odborné a organizačnologistické zabezpečenie
podujatí zameraných na
propagáciu a prácu s novými
metodickými materiálmi v
oblasti participácie mládeže

Workshop SAMO - Tvorba strategického dokumentu v oblasti práce
s mládežou (16.11.)
• Sieťovacie podujatie pre zástupcov žiackych školských rád
Bratislavského samosprávneho kraja (19.11.)
• Informačné stretnutie o možnostiach a spôsoboch participácie
mladých ľudí PD (15.12.)
V 1. Q sme preložili a vydali „Sada príručiek pre žiacke školské rady“ (5
príručiek a 2 verzie zápisníkov pre mladších a starších žiakov).
V 2.Q IUVENTA pripravila projekt KICK-UP! pre žiacke školské rady, do
ktorého sa zapojilo 40 koordinátorov ŽŠR z 8 regiónov.
Na webinári uskutočnenom 8. júna 2021 boli koordinátorom predstavené
nové
metodické
materiály
pripravené
v
1.Q.
Všetci
účastníci webináru dostali príručky v tlačenej verzii, aby s nimi mohli
pracovať, následne sa podeliť o svoje skúsenosti v rámci vytvorenej
skupiny. Fungovanie vytvorenej siete 40 koordinátorov žiackych školských
rád bolo počas projektu a po jeho ukončení podporované odborným
vedením regionálnych koordinátorov IUVENTY.
Nové metodické materiály boli predstavené aj na akreditovanom
vzdelávacom programe Refresh (21.6.2021).
Nové metodické materiály boli v 2. Q poskytnuté Nitrianskej krajskej rade
mládeže a Rade mládeže Košického kraja.
V 3. Q boli metodické materiály k žiackym školským radám odovzdané
absolventom vzdelávania pre koordinátorov žiackych školských rád. Ďalej
boli metodické materiály poskytnuté akreditovaným lektorom IUVENTY,
ktorí sa venujú téme participácie mládeže. Ďalších 50 metodických
príručiek bolo odovzdaných zástupcom ŽŠR BA kraja.
V 4. Q pokračovala IUVENTA v podpore participácie mladých ľudí
prostredníctvom nasledovných aktivít:
• Webinár KICK-UP! pre žiacke školské rady (29.11.2021; 45
účastníkov)
• Webinár KICK-UP! pre žiacke školské rady (10.12.2021; 21
účastníkov)
Účastníkom oboch webinárov boli v prípade záujmu zaslané nové
metodické materiály - príručky pre členov a koordinátorov ŽŠR.
• Workshop pre študentský parlament a žiacke školské rady v Senici
na tému Kritické myslenie a digitálne občianstvo (2.12.)

Merateľné ukazovatele
P.č.
Výstupy
1. Počet zrealizovaných konzultácií k príprave Stratégie SR pre mládež na roky 2021
– 2028
2. Počet participujúcich subjektov na príprave Stratégie SR pre mládež na roky
2021 – 2028
3. Návrh Stratégie SR pre mládež na roky 2021 – 2028
4. Zabezpečené okrúhle stoly k príkladom dobrej praxe v mládežníckej politike
5. Zrealizovaná konferencia k Stratégii SR pre mládež na roky 2021 – 2028
6. Zaktualizovaná podstránka o mládežníckej politike na portáli IUVENTY
7. Zabezpečenie zasadnutí MRPS
8. Zverejnené výstupy EUYD a odporúčania z Európskych konferencií mládeže
9. Počet zrealizovaných aktivít pre zástupcov miestnych a regionálnych samospráv
(okrúhle stoly, školenia)
10. Zozbierané príklady dobrej praxe v oblasti mládežníckej politiky

Plán

Plnenie

10

15

50

193

1
4
1
1
4
2

1
4
1
1
1
5

16

12

6

6
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11.
12.
13.
14.
15.

Zrealizované metodické a vzdelávacie aktivity pre podporu participácie mladých
ľudí na rozhodovacích procesoch a ich občianskeho angažovania sa
Zozbierané príklady dobrej praxe pre podporu participácie mladých ľudí na
rozhodovacích procesoch a ich občianskeho angažovania sa
Počet spolupracujúcich samospráv
Vydanie metodických materiálov pre podporu participácie mládeže
Počet absolventov podujatí zameraných na propagáciu a prácu s novými
metodickými materiálmi v oblasti participácie mládeže

16

32

6

9

40
2

18
1

150

221

4. Podpora, rozvoj a zvyšovanie kvality práce s mládežou
Príznak úlohy
Spôsob financovania

odborná, metodická, vzdelávacia, rozvojová, administratívna, informačná a propagačná
kontrakt (zo ŠR)

Termín plnenia
Anotácia

1.1. - 31.12.2021
IUVENTA v rámci podpory, rozvoja a zvyšovania kvality práce s mládežou bude realizovať
nasledovné aktivity:
a) mapovať vzdelávacie potreby pracovníkov s mládežou, koordinátorov práce
s mládežou, mládežníckych vedúcich, mladých vedúcich, mládeže a
mládežníckych organizácií a zvyšovať ich kompetencie prostredníctvom
informačných, metodických a vzdelávacích aktivít, ktoré budú reagovať na tieto
potreby,
b) spolupracovať na vytváraní, overovaní a zavádzaní nástrojov pre zvyšovanie
kvality práce s mládežou s ohľadom na rôzne typy a špecializované činnosti v
oblasti práce s mládežou,
c) zvyšovať kompetencie aktérov samospráv na účel efektívnej spolupráce s
mladými ľuďmi, mládežníckymi organizáciami a ďalšími aktérmi v oblasti podpory
a rozvoja mládeže,
d) zadefinovať kompetencie a úlohy koordinátora práce s mládežou na miestnej
a regionálnej úrovni,
e) realizovať aktivity neformálneho vzdelávania v témach prevencie kriminality,
násilia na deťoch, extrémizmu, prevencie pred sociálno-patologickými javmi,
protidrogovej prevencie a i.
f) mapovať nové trendy a prístupy v práci s mládežou ako aj príklady dobrej praxe
zo Slovenska a zahraničia, implementovať ich do neformálneho vzdelávania a šíriť
ich smerom ku kľúčovým aktérom v oblasti mládeže,
g) mapovať dopad a zviditeľňovať prínos neformálneho vzdelávania v práci s
mládežou,
h) realizovať aktivity napomáhajúce lepšiemu prepojeniu neformálneho vzdelávania
s trhom práce a jeho uznania zamestnávateľmi,
i) iniciovať partnerstvá s jednotlivými aktérmi v oblasti práce s mládežou na účel
posilňovania spoločenského a formálneho uznania neformálneho vzdelávania
v práci s mládežou,
j) mapovať výskumy a prieskumy zamerané na potreby mladých ľudí, ich hodnotovú
orientáciu, aktuálne trendy a tendencie správania sa mladých ľudí v spolupráci
s vysokými školami a výskumnými inštitúciami,
k) zviditeľňovať výstupy výskumov a prieskumov o mládeži v dataarchíve
umiestnenom na webovom portáli IUVENTY,
l) zabezpečovať plnenie (vzdelávacie a informačné aktivity) a sledovanie
dopadových ukazovateľov dvoch realizovaných národných projektov: KomPrax –
kompetencie pre prax a PRAKTIK – praktické zručnosti cez neformálne
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vzdelávanie v práci s mládežou (podporených z Európskeho sociálneho fondu, OP
Vzdelávanie, realizovaných v rokoch 2011 - 2015).
m) realizovať aktivity súvisiace s ukončením aktuálne bežiaceho cyklu programu
Škola bez nenávisti (organizačné zabezpečenie, koordinácia expertného tímu,
metodická podporu koordinátorom na školách a školským tímom),
n) pravidelne zviditeľňovať výstupy a výsledky činnosti IUVENTY a informácie z
oblasti mládežníckej politiky a práce s mládežou prostredníctvom informačných
podujatí, propagačných materiálov, portálu IUVENTY, ako aj iných portálov, ktoré
sú zdrojom informácií pre mládež, pracovníkov s mládežou aj širokú verejnosť.
P. Aktivity/výstupy
Plnenie
č.
1. Sumarizácia
Návrh plánu vzdelávacích podujatí vrátane nových vzdelávacích podujatí a metodík na rok
vzdelávacích
2021 bol pripravený v mesiacoch november a december 2020. Na základe
potrieb a návrh
zosumarizovaných potrieb sa aktualizovali vzdelávacie podujatia ponúkané v roku 2021.
nových
Sumarizácia výsledkov z dotazníkov z realizovaných vzdelávacích podujatí v roku 2021 bude
vzdelávacích
dokončená v mesiaci január 2022.
programov a
metodík
2. OrganizačnoIUVENTA prostredníctvom Odboru podpory práce s mládežou v roku 2021 zrealizovala 37
logistické
akreditovaných vzdelávaní. Celkový počet účastníkov je 273 a celkový počet absolventov za
zabezpečenie
rok 2021 je 298. Boli zrealizované nasledujúce akreditované vzdelávania:
vzdelávacích
Počet
Počet
podujatí pre
Presný názov vzdelávacieho
Termín
Termín
účastníkov absolventov,
MV, MlV, PsM,
P.č. programu (podľa potvrdenia o
začiatku ukončenia (mimo
ktorí získali
(online a offline)
akreditácii)
lektorov) osvedčenie

Použi hlavu! - kritické myslenie v
1.
každodennom živote
ON/OFF - Online a off-line
2.
nástroje v práci s mládežou
Projektový manažment v práci s
3.
mládežou
Projektový manažment v práci s
4.
mládežou
Použi hlavu! - kritické myslenie v
5.
každodennom živote
ON/OFF - Online a off-line
6.
nástroje v práci s mládežou
Použi hlavu! - kritické myslenie v
7.
každodennom živote
Projektový manažment v práci s
8.
mládežou
Použi hlavu! - kritické myslenie v
9.
každodennom živote
Projektový manažment v práci s
10.
mládežou
Využitie dokumentárneho filmu v
11.
práci s mládežou
Použi hlavu! - kritické myslenie v
12.
každodennom živote
13. Projekt je zmena
Použi hlavu! - kritické myslenie v
14.
každodennom živote

21.1.2021 24.1.2021

18

0

29.1.2021 1.2.2021

12

0

4.2.2021

0

14

18.2.2021 21.2.2021

0

20

18.2.2021 21.2.2021

17

0

19.2.2021 22.2.2021

0

11

26.2.2021 27.2.2021

0

14

4.3.2021

0

17

11.3.2021 14.3.2021

20

0

18.3.2021 21.3.2021

0

15

18.3.2021 21.3.2021

20

0

26.3.2021 27.3.2021

0

15

26.3.2021 28.3.2021

15

0

9.4.2021

0

16

7.2.2021

7.3.2021

10.4.2021

Strana 21 z 51

Strategické plánovanie a
15. procesné riadenie pre
9.4.2021 10.4.2021
mimovládne organizácie
16. Projekt je zmena
15.4.2021 18.4.2021
ON/OFF - Online a off-line
17.
16.4.2021 19.4.2021
nástroje v práci s mládežou
Refresh - školenie koordinátorov
18.
21.4.2021 24.4.2021
ŽŠR
Využitie dokumentárneho filmu v
19.
23.4.2021 24.4.2021
práci s mládežou
Použi hlavu! - kritické myslenie v
20.
13.5.2021 15.5.2021
každodennom živote
21. Projekt je zmena
20.5.2021 23.5.2021
Prevencia sociálno-patologických
22.
27.5.2021 30.5.2021
javov
ON/OFF - Online a off-line
23.
28.5.2021 31.5.2021
nástroje v práci s mládežou
SAMO - strategické plánovanie v
24. oblasti práce s mládežou pre
2.6.2021 4.6.2021
samosprávy
Použi hlavu! - kritické myslenie v
25.
18.6.2021 19.6.2021
každodennom živote
Refresh - školenie koordinátorov
26.
21.6.2021 21.6.2021
ŽŠR
Prevencia sociálno-patologických
27.
24.6.2021 27.6.2021
javov
Použi hlavu! - kritické myslenie v
28.
3.9.2021 5.9.2021
každodennom živote
Podpora kariérového poradenstva
29.
24.9.2021 26.9.2021
mládeže
Vzdelávanie v oblasti práce s
30.
24.9.2021 26.9.2021
rómskou mládežou
Použi hlavu! - kritické myslenie v
31.
1.10.2021 2.10.2021
každodennom živote
Outdoor aktivity a ich využitie v
32.
1.10.2021 3.10.2021
práci s mládežou
33. Projekt je zmena
14.10.2021 17.10.2021
34. Projekt je zmena
4.11.2021 7.11.2021
Strategické plánovanie a
35. procesné riadenie pre
12.11.2021 19.11.2021
mimovládne organizácie
Podpora kariérového poradenstva
36.
19.11.2021 21.11.2021
mládeže
Outdoor aktivity a ich využitie v
37.
11.12.2021 11.12.2021
práci s mládežou

0

13

24

0

16

0

17

0

0

20

16

0

24

0

9

0

0

7

0

18

0

12

0

12

0

9

14

0

20

0

14

0

0

11

17

0

0

15

0

25

0

13

0

10

0

11

Okrem vlastných akreditovaných vzdelávacích programov, IUVENTA v spolupráci s
organizáciou A-centrum zabezpečila akreditovaný vzdelávací program Cesty k inklúzii v
termínoch 5.2.-7.2.2021 (modul 2) a 12.3.-14.3.2021 (modul 3). Taktiež v spolupráci s OZ
Mládež ulice bol zabezpečený akreditovaný vzdelávací program Terénna a klubová práca s
mládežou (20 absolventov).
IUVENTA ďalej zrealizovala 50 tematických vzdelávaní pre pracovníkov s mládežou na témy:
• zamestnanosť a podnikavosť mladých so znevýhodnením
• mentoring v práci s mládežou
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ako pripraviť neformálne vzdelávanie
rozvoj kritického myslenia
využitie environmentálnych aktivít v práci s mládežou
prevencia sociálno-patologických javov
Čaj o piatej so psychológom pre pracovníkov s mládežou na tému reziliencia
mládežnícke výmeny ako podpora práce s mládežou na vidieku
solidárne projekty ako podpora práce s mládežou so znevýhodnením
ako riešiť inklúzivny prístup v medzinárodných erasmus+ projektoch
ako napísať dobrý projekt
bezpečnosť na internete a prevencia kyberšikany
ako využívať príručku kompasito pri výchove a vzdelávaní mládeže k ľudským
právam
ako využívať príručku kompas pri výchove a vzdelávaní mládeže k ľudským právam
ochrana detí a mládeže pred sexuálnym zneužívanim
hra ako nástroj v práci s mládežou.

V januári až marci 2021 pokračovali online vzdelávania pre pracovníkov s mládežou so
psychológom (témy Prevencia vyhorenia, Work-life balance, Dôležitosť spánku pre celkovú
kondíciu, spolu 9 webinárov).
Vo februári sa 3 skupiny pracovníkov s mládežou a mládežníckych vedúcich zúčastnili online
workshopov Abeceda generácií, kde sa dozvedeli o charakteristikách a hodnotách rôznych
generácií a spôsoboch, ako vzájomne zefektívniť komunikáciu v rámci podpory
medzigeneračnej spolupráce vrátane mladých ľudí.
V marci boli zrealizované 2 praktické online workshopy v oblasti kariérového poradenstva –
1 pre pracovníkov s mládežou a 1 priamo pre mladých ľudí.
Koncom marca bol zrealizovaný 1 webinár pre pracovníkov s mládežou na predstavenie
novej koncepcie boja proti radikalizácii a extrémizmu a 1 úvodný webinár k oblasti Prevencia
sociálno-patologických javov v aplikácii v práci s mládežou.
Pre pracovníkov s mládežou bol zrealizovaný 6-dielny seriál webinárov v oblasti prevencie
počítačovej kriminality s aplikáciou v práci s mládežou v spolupráci s OZ PREVENTISTA a OZ
A Centrum (kedy bol vytvorený na Slovensku pilotný webinár pre prevenciu počítačovej
kriminality v súvislosti s deťmi a mládežou so znevýhodnením a zo znevýhodneného
prostredia).
Pre veľký záujem boli zrealizované 2 turnusy 3-dielneho seriálu Tvoríme naplno, ktorý
vznikol v rámci udržateľnosti národného projektu PRAKTIK. Pre BB a ZA kraj sa realizovali
informačné dni na témy terénnej sociálnej práce a nízkoprahových programov a zariadení
pre deti a mládež.
V 4.Q 2021 boli zrealizované informačné dni zamerané na propagáciu činnosti IUVENTY a
programov E+ a EZS:
• 20.10.2021 - Informačný deň (BJ, PP, KK) - 8 účastníkov
• 7.10.2021- Informačný deň (VV, SL) - 7 účastníkov
• 10.11.2021 - Informačný deň (LE, SB) - 4 účastníci
• 11.11.2021- Informačný deň (KN, NZ, SA)-7 účastníkov
• 24.11.2021- Informačný deň (TO, ZM)- 1 účastník
• 24.11.2021 - Informačný deň (PB, PU) - 4 účastníci
• 25.11.2021- Informačný deň (NR, LV)- 5 účastníkov
• 3.12.2021 - Informačný deň (PD, PE, BN) - 2 účastníci
• 7.12.2021 - Informačný deň (IL, TN, NM, MY) - 5 účastníkov
• 10.12.2021 - Informačný deň (IL, TN, NM, MY) - 5 účastníkov
• 8.12.2021 - Informačný deň (PO) - 12 účastníkov
• Neformálne stretnutie s Národnou agentúrou alebo "Ask me anything" pre TT kraj
(19.10.)
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•

3.

4.

5.

6.

7.

Informačný „stánok“ na festivale „Učiaca sa Trnava“ (22.10.) - interaktívne aktivity
pre rôzne cieľové skupiny, poskytovanie informácií, propagácia a zviditeľňovanie
IUVENTY
• Informačné dni v Trnavskom kraji (29.10., 4.11., 9.11.)
• Informačný workshop pre aktérov v práci s mládežou v Seredi (5.11.).
Podporné a
22.4.2021 sa uskutočnil online webinár o využití online nástrojov vo facilitácii v trvaní 2.5
rozvojové aktivity hod. Webinár zastrešovala NA E+ a bol spoločný pre školiteľský pool NA E+ a OPPM.
pre lektorov
V mesiaci november 2021 bola vyhlásená nová výzva výberového konania na pozíciu externý
neformálneho
lektor/lektorka v práci s mládežou pre spoluprácu s Odborom podpory práce s mládežou.
vzdelávania
Vyhodnotenie výberového konania začalo v mesiaci december 2021 s presahom do januára
2022. Následne je naplánované zaškolenie nových lektoriek a lektorov v 1.Q 2022.
Zadefinovanie
Pri realizácii tejto úlohy sme počítali so širšími konzultáciami s predstaviteľmi samospráv.
kompetencií a
Nakoľko boli vyťažení manažovaním zvládania pandémie vo svojich samosprávach, úloha
úloh koordinátora bude zabezpečená v 2. Q 2022.
práce s mládežou
na miestnej a
regionálnej úrovni
v spolupráci s
relevantnými
aktérmi v PSM
Spolupráca na
Odbor podpory práce s mládežou v roku 2021 zrealizoval 100 podporných online aktivít
vytváraní,
zameraných na zvyšovanie kvality práce s mládežou na témy:
overovaní a
• facilitácia
zavádzaní
• efektívne online kampane
nástrojov pre
• rozvoj životných zručností
zvyšovanie kvality
• skupinová dynamika
práce s mládežou
• environmentálne aktivity v práci s mládežou
s ohľadom na
• online nástroje v práci s mládežou
rôzne typy a
• mládež a EÚ
špecializované
• kariérové poradenstvo v práci s mládežou
činnosti v oblasti
• inklúzia v práci s mládežou
práce s mládežou
• komunitné organizovanie
• duševné zdravie mladých
• tvorivé aktivity s mládežou
• aktivity v rámci európskeho týždňa mládeže
• výchova k dobrovoľníctvu
• webinárový seriál subkultúry a kontrakultúry mládeže.
Záznamy z jednotlivých webinárov sú dostupné na Youtube kanály
IUVENTY: https://www.youtube.com/playlist?list=PLHVIovLeOLfLmIMOYKtp5FlLaF7IpiepZ.
Realizácia aktivít s Aktivita bola naplánovaná na november 2021 avšak vzhľadom na prijaté protipandemické
absolventmi
opatrenia nebola realizovaná. Bola prenesená do roku 2022.
vzdelávaní a s
vybranými
zamestnávateľmi
zamerané na
zisťovanie
dopadov a
prínosu
neformálneho
vzdelávania
Mapovanie a
Portál vyskummladeze.sk bol aktualizovaný o nasledujúce výskumy a prieskumy IUVENTY
zdieľanie
a tretích strán:
výstupov zo
• RAY MON 2019-2020 - výskumná správa
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slovenských a
zahraničných
výskumov v
oblasti mládeže

8. Vypracovanie a
zaslanie
záverečnej správy
v systéme ITMS
pre
NP KomPrax (do
15.2.2021) a NP
Praktik (do
15.4.2021)
9. Napĺňanie a
pravidelné
monitorovanie
dopadových
ukazovateľov v
rámci oboch NP
10. Realizácia
interného auditu
v rámci programu
Škola bez
nenávisti po
implementácii
akčných plánov
škôl
11. Zabezpečenie
vypracovania
záverečných správ
a odporúčaní pre
školy v rámci
prevencie
sociálnopatologických
javov a
nenávistných
prejavov
12. Ukončenie a
vyhodnotenie 1.
ročníka programu
Škola bez
nenávisti

•
•
•
•
•
•
•
•

https://bit.ly/2QeoHwE
RAY MON 2019-2020 - správa so štatistickými údajmi
https://bit.ly/3fSoOZr
RmS, OSF: Mladí v čase korony
https://bit.ly/39TbbFl
YouthWatch: Ako mladí prežívajú čas COVID-19
https://bit.ly/3dRPO8E
IUVENTA: Čo si myslia mladí? Výsledky výskumu medzi stredoškolákmi
(publikované 7.7.2021, www.vyskummladeze.sk)
• Dopady medzinárodných projektov na mladých ľudí – štúdia európskej komisie
(publikované 22.7.2021, www.vyskummladeze.sk)
• Mnoho kompetencií získaných mimo školy je stále neuznávaných (publikované
2.7.2021, www.vyskummladeze.sk)
V 1. Q 2020 bola pripravená a odoslaná 5. následná monitorovacia práva za Národný
projekt KomPrax. Monitorované boli dopadové ukazovatele NP KomPrax za obdobie
1.2.2020 – 31.1.2021. Po tejto správe bol Národný projekt KomPrax definitívne uzatvorený.
V 2. Q bola spracovaná a odoslaná 5. následná monitorovacia správa za Národný projekt
Praktik. V rámci nej boli vyhodnotené dopadové ukazovatele za obdobie 1.4.2020 –
31.3.2021. Po tejto správe bol Národný projekt Praktik definitívne uzatvorený.

V 1. Q 2021 v rámci pravidelného monitorovania dopadových ukazovateľov bola za
NP KomPrax vypracovaná 5. následná monitorovacia správa. V rámci
pravidelného monitorovania dopadových ukazovateľov NP Praktik, bola spracovávaná 5.
Následná monitorovacia správa. Dopadové ukazovatele v obidvoch monitorovaných
národných projektoch boli dosiahnuté a naplnené, následkom čoho boli dané projekty
definitívne uzatvorené.
Program bol vzhľadom na pandemickú situáciu a vyťaženosť škôl po konzultáciách s
expertmi a koordinátormi pozastavený a následne ukončený.

Program bol vzhľadom na pandemickú situáciu a vyťaženosť škôl po konzultáciách s
expertmi a koordinátormi pozastavený a následne ukončený.

Program bol vzhľadom na pandemickú situáciu a vyťaženosť škôl po konzultáciách s
expertmi a koordinátormi pozastavený a následne ukončený.
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13. Propagácia
Na webovom sídle www.pracasmladezou.sk boli v 1. Q uverejnené najmä:
výstupov a
• Prevencia počítačovej kriminality a jej využitie v práci s mládežou
výsledkov činnosti
(https://bit.ly/3wATC6Z)
IUVENTY a
• ročník Projekt je zmena v Banskobystrickom kraji (https://bit.ly/3d42ytW)
informácií z
• Stretnutie mládežníckych parlamentov: záleží nám na našich mestách a máme
oblasti práce s
odvahu meniť veci k lepšiemu (https://bit.ly/3wIB7xu)
mládežou
Na webovom sídle www.pracasmladezou.sk boli v 2. Q uverejnené najmä:
• Mládežnícke parlamenty: Možnosť skutočne ovplyvňovať rozhodovanie vo svojich
mestách a obciach je kľúčové (https://bit.ly/3qQyWW7)
• Hra ako nástroj práce s mládežou (https://bit.ly/3qPYlPI)
• Rozvoj žiackej participácie považujeme za dôležitý: IUVENTA – Slovenský inštitút
mládeže a Bratislavský samosprávny kraj pokračujú v spoločnej podpore žiackych
školských rád v kraji (https://bit.ly/3dR42aT)
Vzhľadom k tomu, že bola spustená nová internetová stránka IUVENTY, do ktorej bola
integrovaná samostatná stránka www.pracasmladezou.sk, ďalšie novinky a články boli
uverejňované už na všeobecnej stránke IUVENTY počas 3. a 4. Q.
Výstupy, výsledky činnosti, pozvánky na pripravované podujatia, reportážne články a
aktuality
sú
pravidelne
uverejňované
na
sociálnych
sieťach
IUVENTY (Facebook, Instagram a webovom sídle organizácie www.iuventa.sk.
Merateľné ukazovatele
P.č.
1. Sumár vzdelávacích potrieb
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12

Výstupy

Aktualizácia stránky www.vyskummladeze.sk
Počet úspešne zrealizovaných vzdelávacích podujatí (prezenčne, dištančne)
Zabezpečené bloky konzultácií a vzdelávacie podujatia pre lektorov
neformálneho vzdelávania
Vypracovaný profil koordinátora práce s mládežou
Prehľad nástrojov na posúdenie kvality práce s mládežou (slovenské i
zahraničné)
Videá príkladov využívania kompetencií nadobudnutých neformálnym
vzdelávaním
Vypracované a zaslané záverečné správy v systéme ITMS pre pre NP KomPrax do
a NP Praktik
Vypracované správy z interného auditu pre školy zapojené do programu Škola
bez nenávisti
Vypracované záverečné správy pre školy zapojené do programu Škola bez
nenávisti
Vypracovaný hodnotiaci materiál za celý 1. ročník programu Škola bez nenávisti
Počet zrealizovaných aktivít so signatármi Deklarácie o uznávaní neformálneho
vzdelávania

Plán

Plnenie

1
1
35

1
12
137

3

1

1

0

1

1

5

0

2

2

22

0

22

0

1

0

6

1

5. Rozvoj medzinárodnej spolupráce v oblasti mládeže
Príznak úlohy
Spôsob financovania
Termín plnenia
Anotácia

propagačná, informačná, administratívna, odborná, konzultačná
kontrakt (zo ŠR)
1.1. - 31.12.2021
V rámci medzinárodnej spolupráce v oblasti mládežníckej politiky a práce s mládežou
IUVENTA vykoná uvedené úlohy:
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a) zabezpečovať účasť na medzinárodných konferenciách, podujatiach, projektoch,
odborných aktivitách a spoluprácach,
b) zabezpečovať realizáciu aktivít zameraných na rozvoj bilaterálnych vzťahov a
multilaterálnych vzťahov a výmenu skúseností vyplývajúcich z medzinárodných
zmluvných dokumentov,
c) plniť úlohu národného korešpondenta pre YouthWiki a spolupracovať na vypracovaní
podkladov pre znalostné centrum pre mládežnícku politiku (EKCYP),
d) podieľať sa na napĺňaní European Youth Work agenda,
e) podieľať sa na realizácii programu Mládežnícky delegát SR pri OSN a WHO,
f) zabezpečovať vzdelávanie mladých ľudí o systéme fungovania inštitúcií Európskej
únie, o koncepte spoločnej Európy v rámci programu Modelový Európsky parlament,
g) zdieľať informácie o podujatiach a príležitostiach pre mladých ľudí a pracovníkov s
mládežou (ERYICA).
P. č.
Aktivity/výstupy
1.
Účasť na zahraničných
konferenciách týkajúcich sa
oblasti rozvoja práce s
mládežou a mládežníckej
politiky; realizácia študijných
návštev v inštitúciách
pôsobiacich v oblasti práce s
mládežou v zahraničí s cieľom
prenosu osvedčených
postupov, príp. prípravy
spoločných projektov

2.

Vyslanie mládežníckych
delegátov na 2 medzinárodné
zasadnutia v rámci
Modelového európskeho
parlamentu

Plnenie
Počas 1. Q sa zástupcovia IUVENTY zúčastnili nasledovných podujatí:
• 12.1.2021
zastúpenie
OPPM
na
podujatí:
EU
Aid Volunteers online event
• 14.2.2021
zastúpenie
OPPM
na
podujatí
My Hateful Valentine. An International Conference on Gender bas
ed Hate-Speech.
• 11.3.2021 zastúpenie OPPM na Konferencii mladých reportérov
pre životné prostredie
• 22.3.2021 zastúpenie OPPM na panelovej diskusii organizovanej
Ministerstvom školstva, mládeže a športu ČR v spolupráci s
Národným úradom pre kybernetickú a informačnú bezpečnosť s
názvom „Digitalizace vzdělávání a kybernetická bezpečnost dětí“.
• Pravidelná účasť zamestnancov OPPM na podujatiach
organizovaných SKAV – Stálou konferenciou aktérov vo vzdelávaní.
Počas 2. Q sa zástupcovia IUVENTY zúčastnili nasledovných podujatí:
• 16.6.2021 Key note a panelová diskusia na otváracej
konferencii Co-Age Volunteers vrámci Interreg Slovakia
– Austria (https://www.oejab.at/bildung-integration/europainternational/europaeische-bildungsarbeit/co-age-volunteers)
Počas 3. Q sa zástupcovia IUVENTY zúčastnili nasledovných podujatí
• 9.9.2021 Žilina – Beskydy- EU mesto kultúry
• 10.9. - 8.ročník česko-slovenského festivalu mladej energie a
nápadov Forbes 30 pod 30
• 19-23.9.2021 Study visit inklúzia
Počas 4. Q sa zástupcovia IUVENTY zúčastnili nasledovných podujatí
• Účasť na medzinárodnej
konferencii ReStart, ReNew, ReIntegrate Youth Policy Seminar,
Budapešť, 27.10.-29.10.2021 organizovanej v rámci maďarského
predsedníctva Rady Európy v
Budapešti: https://vimeo.com/642258295
• Účasť na online konferencii Mládež a EÚ,
organizovaná Chorvátskou debatnou asociáciou
15.12.2021: https://www.youtube.com/watch?v=nfghfJDXu3Y
MEP sa uskutočnil v Bratislave online v dňoch 8.4.-11.4.2021. Vzhľadom
na pandémiu sa ďalšie zasadnutie neuskutočnilo.
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

Spolupráca pri vypracovaní
podkladov pre znalostné
centrum pre mládežnícku
politiku (EKCYP) a
pripomienkovanie obsahu
európskych dokumentov
Zabezpečenie úlohy
národného korešpondenta
pre YouthWiki /EACEA európsku online platformu
národných mládežníckych
politík
Zabezpečenie
implementácie European Yout
h Work Agenda
Zdieľanie informácií o
ponukách siete ERYICA na
komunikačných kanáloch
IUVENTY
Tréningy a výmena skúsenosti
s partnermi zo zahraničia

Výber, príprava, vyslanie
delegátov OSN, WHO
a diseminácia

IUVENTA nebola v roku 2021 vyzvaná k spolupráci.

Obsah na portáli YouthWiki bol za Slovensko aktualizovaný k 31.3.2021.
K 31.5.2021 bola zaslaná záverečná správa k projektu.
V 3.Q bola zaslaná žiadosť na udelenie grantu na ďalšie obdobie.
V 4. Q bolo IUVENTE doručené vyrozumenie o schválení grantu do
31.3.2022.
Videá sa nerealizovali kvôli neskorému vyrozumeniu o grante zo strany
Európskej komisie.
IUVENTA napĺňala European Youth Work agenda prostredníctvom svojich
vzdelávacích a sieťovacích aktivít v oblasti podpory práce s mládežou.
Informácie o ponukách siete ERYICA sú pravidelne zdieľané na
komunikačných kanáloch IUVENTY (Facebook, Facebook profily
regionálnych koordinátorov).
V termíne 18.11.2021 bola zorganizovaná konferencia o práci s mládežou a
práci s mládežou v čase pandémie Covid-19 so zahraničnými hosťami.
V termíne 29.11.-1.12.2021 bol naplánovaný seminár o inovatívnom
prístupe v klimatickom vzdelávaní s hosťujúcou organizáciou z Českej
republiky. Z dôvodu pandemickej situácie bolo konanie presunuté na rok
2022.
Na základe konzultácie so Sekciou stredných škôl a neformálneho
vzdelávania MŠVVaŠ SR bol aktuálnym mládežníckym delegátom pri OSN
predlžený mandát o 1 rok vzhľadom na pandemickú situáciu.
V 3. Q sa 9.9.2021 uskutočnilo stretnutie k programu Mládežnícky/a
delegát/ka SR pri OSN za účasti mládežníckych delegátov a partnerov
projektu. Bol predstavený nový zamestnanec Iuventy a koordinátor
projektu. MD odprezentovali spoločné a individuálne aktivity, ktoré
realizovali počas trvania ich mandátu.
Vo 4. Q vznikla alumni sieť MD pri OSN a uskutočnilo sa jej prvé neformálne
stretnutie online formou.

Merateľné ukazovatele
P.č.
Výstupy
1. Inšpirácie a príklady dobrej praxe z mládežníckej politiky a práce s mládežou zo
zahraničia zdieľané na Slovensku (články, prezentácie)
2. Počet študentov zapojených ako SK delegátov v rámci vzdelávacieho
medzinárodného projektu MEP
3. Pripomienky k európskym dokumentom
4. Aktualizované kapitoly Youth Wiki za Slovensko
5. Vytvorené videá k Youth Wiki za Slovensko
6. Počet príspevkov o ponukách siete ERYICA na komunikačných kanáloch IUVENTY
7. Počet zrealizovaných podujatí a aktivít s medzinárodnými partnermi (tréningy a
výmena skúsenosti)

Plán

Plnenie

5

5

10

7

2
10
5
12

0
10
0
12

1

2
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B. Úlohy Národnej agentúry Erasmus+ pre mládež a šport (NAE+)
1. Zabezpečenie programu EÚ Erasmus+
Príznak úlohy
Spôsob financovania
Termín plnenia
Anotácia

propagačná, odborná, administratívna, konzultačná
kontrakt (zo ŠR)
1.1. - 31.12.2021
IUVENTA prostredníctvom Národnej agentúry programu EÚ Erasmus+ pre oblasť
mládeže a športu (ďalej len „NA“) využije uvedený príspevok na režijné náklady NA
spojené so zabezpečením úloh. Úlohy špecifikuje pracovný program na rok 2021
schvaľovaný Európskou komisiou, útvarom neformálneho vzdelávania mládeže na
sekcii stredných škôl a celoživotného vzdelávania MŠVVaŠ SR a sekciou medzinárodnej
spolupráce
a
európskych
záležitosti
MŠVVaŠ
SR,
na
základe plánovaného nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ), ktorým sa zriadi
program EÚ „Erasmus+“: pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež
a šport. Podmienky bude určovať Zmluva o delegovaní medzi Európskou komisiou
a IUVENTOU. IUVENTA zároveň zabezpečí pripravenosť NA na implementáciu a
administráciu nového programu EÚ „Erasmus+“ pre oblasť mládeže a športu na
rozpočtové obdobie 2021 – 2027.

P. č. Aktivity/výstupy/plnenie
1. Realizácia aktivít podľa schváleného pracovného programu na rok 2021 (pracovný program NAE+)
Dňa 15.2.2021 NA potvrdila pre EK a pre IAB (Nezávislý audítorsky subjekt) Výročnú správu za rok 2020,
ktorej súčasťou boli aj prílohy a finančné správy, ktoré sú súčasťou kontroly. Dňa7.1.2021 sa začali pravidelné
kontroly auditu IAB v NA, finančný audit bol zahájený 12.2.2021 a ukončený 12.3.2021. Správa IAB, vyhlásenie
riadiaceho subjektu NA a výročná správa bola do EK zaslaná 15.3.2021. EK poslala hodnotiacu správu o výstupoch
auditu IAB dňa 24.6.2021. V rámci auditu IAB neboli otvorené žiadne pozorovania.
Dňa 17.2.2021 EK oznámila, že v NA bude vykonaný externý finančný audit súkromnou spoločnosťou. Tento audit
bol zahájený úvodným on-line stretnutím dňa 7.4.2021. Audítorská návšteva prebehla aj prezenčne, a to
slovenskou pracovníčkou spomínanej spoločnosti. Pracovníci NA poskytli podklady a správy riadne a načas. Finálna
verzia audítorskej správy NA zatiaľ ešte neobržala.
NA na vyžiadanie Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR pripravila Správu o účasti
Slovenskej republiky na programe Erasmus+ v roku 2020. Správa je dostupná na internetovom sídle ministerstva
na tomto linku.
Dňa 28. mája 2021 bolo v Úradnom vestníku EÚ zverejnené Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2021/817 z 20. mája 2021, ktorým sa zriaďuje Erasmus+: program Únie pre vzdelávanie a odbornú prípravu, mládež
a šport a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1288/2013. Jeho oficiálnym prijatím a zverejnením sa zavŕšili takmer
trojročné rokovania k programu Erasmus+, ktorý je európskym nástrojom na podporu európskej spolupráce v
oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu.
NA v rámci prípravy, administrácie a implementácie novej generácie programu EÚ Erasmus+ na roky 2021 –
2027 realizovala nasledujúce aktivity:
• Informovanie verejnosti a potenciálnych žiadateľov o programoch a ich možnostiach
prostredníctvom webinárov, ktoré sa konali v dňoch: 12.4.2021 v spolupráci so SAAIC - všeobecné
informácie, 12.4.2021 - KA1, 13.4.2021 - KA2. Všetky webináre sú nahraté aj na internetovom sídle
siete Eurodesk na tomto linku.
• Informovanie pracovníkov OPPM o novej generácii programov prostredníctvom on-line stretnutí, ktoré sa
konali v dňoch: 22.4.2021 - KA1, 23.4.2021 - KA2.
• Informovanie tímu školiteľov o novej generácii programu: 27.1.2021, 29.6.2021.
• Informovanie tímu hodnotiteľov o novej generácii programu: 18.5.2021.
• Informovanie členov výberovej komisie o novej generácii programu: 30.6.2021.
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Predkladací termín programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže v rámci KA1 bol 18.5.2021. Predkladací termín bol
z technických príčin presunutý z 11.5.2021 na 18.5.2021. V rámci tohto predkladacieho termínu NA prijala 34
projektových žiadostí. Predkladací termín programu v rámci KA2 bol 20.5.2021. V rámci tohto predkladacieho
termínu NA prijala 26 projektových žiadostí.
Dňa 11.3.2021 a 30.4.2021 sa konali zasadnutia členov výberovej komisie v rámci KA1 - Akreditácie v oblasti
mládeže. Spolu bolo schválených 6 projektových žiadostí, z ktorých 5 si o grant požiadali v rámci prvého
predkladacieho termínu 18.5.2021.
V rámci Aktivít nadnárodnej spolupráce TCA sa konali nasledujúce podujatia:
• Školenie školiteľov - 2. stretnutie školiteľov k novému programu 2021 – 2027 (online) - 27. – 28. 1. 2021. V
roku 2021 sa spúšťa nová generácia programov Erasmus+ pre mládež na roky 2021 – 2027. Na základe
toho sa na jeseň 2020 realizoval výberový proces školiteľov, ktorí budú v tomto období realizovať v
spolupráci s NA vzdelávacie a rozvojové aktivity. V dvojfázovom výberovom procese bolo vybratých 16
školiteľov. Počas tejto aktivity sa definoval rámec spolupráce a takisto možnosti rozvoja tém, ktoré sú
určené ako prioritné pre program na nasledujúce programové obdobia.
• Europe goes local - 24.-26.2.2021 NA v spolupráci s CZ NA Dům zahraniční spolupráce zavŕšila online
školením
ročnú
spoluprácu
so
slovenskými
a
českými
samosprávami
v
rámci
projektu Europe goes local zameraného na podporu práce s mládežou na úrovni samospráv. Aj napriek
zložitému roku 2020 zúčastnené samosprávy dosiahli úspechy aj vďaka podporným online a rezidenčným
aktivitám, ktoré boli počas roka 2020 pre nich pripravované. Rozvoj a napredovanie samospráv bol
podporený aj spoluprácou s mentormi a mentorkami, ktoré ich počas tohto roka podporovali a viedli.
Projektu sa zúčastnili samosprávy Hlohovec, Prievidza, Žarnovica, Snina, Sobrance, Koprivnica, Aš, Ostrava
a Orlová.
• Mobility taster for Inclusion Organisation – Digital (online) - 23. 4. - 21. 5. 2021. Cieľom aktivity bolo ukázať
účastníkom možnosti programov Erasmus+ a Európsky zbor solidarity v oblasti práce s mládežou zo
znevýhodneného
prostredia;
vytvoriť
priestor
na
networking
medzi
organizáciami;
oboznámiť účastníkov s možnosťami získania grantov a procesom vytvárania projektu.
• Workshop Trendy mládeže a ich prepojenie na prácu s mládežou - 24.6.2021. Workshop ponúkol možnosť
dozvedieť sa o tom, čím aktuálne žije mládež a čo sú veci, ktoré aktuálne riešia a ako to súvisí s cieľmi
v oblasti politiky mládeže. Priestor zamyslieť sa nad tým, ako trendy mládeže využiť pri zvýšení participácie
mládeže v samospráve. Získať niekoľko tipov a trikov, osloviť a zapojiť mládež do verejného diania. Cieľová
skupina: Zástupcovia samospráv zodpovední za oblasť práce s mládežou.
• Stretnutie školiteľov k školiacej stratégii NA na roky 2022 – 2024 (online) - 29.6.2021.
Dňa 12.7.2021 zasadala výberová komisia programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže. Výsledky výberovej komisie
Erasmus+ pre oblasť mládeže:
Počet
Z nich
Celkový počet
Typ aktivity
hodnotených
podporené
schválených projektov
projektov
Mládežnícke výmeny
KA1 Mobilita pracovníkov s mládežou
Aktivity zamerané na participáciu
mládeže
KA2 Malé partnerstvá
Kooperačné partnerstvá

13

8

15

10

6

3

14
12

6
3

21

9

Počas mesiaca september bola aktualizovaná internetová stránka www.erasmusplus.sk
V rámci Aktivít nadnárodnej spolupráce TCA sa konali nasledujúce podujatia:
• Study visit Being inclusive is IN - TCA hosťujúca vzdelávacia aktivita medzinárodného charakteru, prvý
pilotný modul medzinárodnej študijnej návštevy so zameraním na inklúziu. Aktivita bola dlhodobejšie

Strana 30 z 51

•

•

pripravovaná vzhľadom na možnosť poukázať a vyzdvihnúť oblasť inklúzie na Slovensku a to za pomoci
úspešne fungujúcej organizácie Nadácia Krajina Harmónie v Žiline. Hosťujúca študijná návšteva sa
uskutočnila v dňoch 19. - 23.9. 2021 priamo v Žiline. Prihlásených a potvrdených bolo 22 účastníkov, z toho
10 účastníkov z jednotlivých európskych krajín (Francúzsko, Nemecko, Fínsko, Bulharsko, Rumunsko, Česká
republika), zvyšní účastníci boli zo Slovenska. Hlavným cieľom tejto pilotnej študijnej návštevy bolo pomôcť
účastníkom správne uchopiť koncept inklúzie v praxi, spoznať možnosti využitia programu EÚ Erasmus+,
dozvedieť sa o príkladoch dobrej praxe a v neposlednom rade stretnúť sa s účastníkmi, ktorí priamo pracujú
v inkluzívnom prostredí. Takisto bol priestor venovaný rozvoju vlastných projektov v rámci inklúzie a
budovaniu nových partnerstiev.
Aktvita Skoč si k susedovi – Aktivita TCA na podporu mládeže maďarskej národnosti pozostával z dvoch fáz
(16.-17.6.2021 dištančne na Slovensku) a (13.-17.9.2021 prezenčne v Maďarsku). Cieľom tejto aktivity bolo
zmapovať a osloviť organizácie, ktoré pracujú s mládežou maďarskej národnosti na Slovensku a taktiež
organizácie pracujúce s mládežou v Maďarsku a povzbudiť ich zapájanie sa do programu EÚ Erasmus+ a
konzultovať zámery s maďarsky hovoriacimi školiteľmi NA. Táto aktivita je prvá svojho typu, ktorá priamo
podporuje mladých ľudí s maďarskou národnosťou. NA plánuje podobné typy aktivít realizovať v jazyku
národnostných menšín ako rómsky a rusínsky.
Medzinárodné školenie Mobility Taster for Inclusion Organisations – TCA hosťujúca vzdelávacia aktivita
medzinárodného charakteru realizovaná formou online pre 20 účastníkov, z toho boli zastúpené krajiny:
Litva, Gruzínsko, Island, Portugalsko, Bulharsko, Rumunsko. Vzdelávacia aktivita bola rozdelená do
jednotlivých online fáz, v priebehu 1 mesiaca, a to konkrétne v období 23.4. - 24.5. 2021. Jedná sa o
pravidelný medzinárodný modul zameraný na inklúziu, ktorý ponúka podporu najmä novým rozbiehajúcim
sa organizáciám. Aktivita bola určená najmä pre mladých ľudí zo znevýhodneného prostredia (prostredie
menšín, diskriminované skupiny, zdravotne znevýhodnení) Školenie Mobility Taster ponúklo účastníkom
konkrétne príklady toho, aké sú možnosti čerpania finančnej podpory špeciálne pre inkluzívne projekty
pre mladých, ako aj konkrétny projektový proces. Cieľom tejto aktivity bolo zvýšiť záujem o Mládežnícke
výmeny.

V rámci Aktivít nadnárodnej spolupráce TCA sa účastníci zo Slovenska zúčastnili nasledujúcich aktivít:
• Pop in your neighbour! Slovak-Hungarian partnershipbuilding workhops - Lépj át a szomszédba!: Szlovák-magyar partnerséget támogató műhelysorozat - Skoč
si k susedovi!: Séria workshopov na podporu slovensko-maďarského partnerstva, Partnershipbuilding Activity, 13.-17.9. 2021 | Visegrád, Hungary (Slovensko-maďarská spolupráca) – 6 účastníkov
• Cross Over (KA2) Training Course, Budapešť, Maďarsko 7-11 September 2021 – 3 účastníci
• Democracy Reloading: Training Module B, Training Course, 13-17 September 2021 Budapešť, Maďarsko – 1 účastník
• FOCUS: Learning,Conference – Symposium – Forum, 2-3 September 2021 | online, Nemecko –
1 účastník
• Democracy Reloading: Training Module A, Training Course, 30 August - 3 September 2021 | Vinci
(Empoli), Taliansko – 2 účastníci.
NA v roku 2021 začala niektoré výstupy pripravovať aj v jazyku národnostných menšín, a to v jazyku maďarskom a
rómskom. Takisto počas online webinárov v rámci Európskeho týždňa mládeže boli tlmočené do posunkovej reči.
Druhý predkladací termín v rámci Kľúčovej akcie 1 bol 5.10.2021 a v rámci Kľúčovej akcie 2 to bol termín 3.11.2021,
následne dňa 15.12.2021 zasadala výberová komisia programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže. Výsledky
výberovej komisie Erasmus+ pre oblasť mládeže
Celkový počet
Počet hodnotených Z nich
Typ aktivity
schválených
projektov
podporené
projektov
KA1

Mládežnícke výmeny

16

7

Mobilita pracovníkov s mládežou

12

9

21
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Aktivity zamerané na participáciu
mládeže
KA2 Malé partnerstvá
Kooperačné partnerstvá

10

5

16
16

7
6

13

Dňa 9.12.2021 sa konal informačný podporný seminár pre organizácie, ktoré implementujú KA2. Tejto aktivity sa
zúčastnilo 8 predstaviteľov organizácií a takisto bol prezentovaný jeden príklad dobrej praxe.
Dňa 10.12.2021 sa konal medzinárodný webinár zameraný na prezentáciu štatistík v oblasti násilia, nielen v online
priestore. Prezentujúci odborníci ozrejmili, aké kroky ich inštitúcie podnikajú v otázkach násilia, ako sa násiliu
vyhnúť, alebo ho eliminovať. Tento webinár bol organizovaný v spolupráci s estónskou národnou agentúrou.
V rámci Aktivít nadnárodnej spolupráce TCA sa v 4. Q roka 2021 konali nasledujúce podujatia:
• English language TC for youth workers (V4+EaP+Serbia) (TCA-PB-Id: 1348), 26.10.-31.10.2021 Hlavným
cieľom tejto aktivity bolo prelomiť jazykovú bariéru a motivovať pracovníkov s mládežou aktívnych na
miestnej/národnej úrovni, aby začali organizovať projekty v rámci programu Erasmus+, najmä v Kľúčovej
akcii 1.
• Lets TALK about mental HEALTH: Internet phenomens , 27.10 – 31.10. 2021 Národná agentúra programu
EÚ Erasmus + pre oblasť mládeže a športu uvedomujúc si vážnosť situácie týkajúcej sa nepriaznivého
vývoja v oblasti duševného zdravia mladých ľudí, sa rozhodla iniciovať školenie pre pracovníkov s
mládežou, ktorí predstavujú priamy kontakt práve s mladými ľuďmi. Hlavným školenia s názvom
„Lets TALK about mental HEALTH: Cieľom bolo vybaviť slovenských pracovníkov s mládežou
potrebnými
vedomosťami a zručnosťami v oblasti duševného zamerania, v prvej fáze so
špecifickým zreteľom na fenomény internetu. Fenoménmi internetu sa myslia aktuálne výzvy i riziká
sociálnych sietí pre mladých ľudí, napríklad v kontexte DEEP WEB, DARK WEB, intervenčné
nástroje na minimalizovanie rizík v oblasti duševného zdravia.
• Inkubátor nápadov, online 25.11.2021, 20.12.2021 Cieľom bolo predstaviť možností Erasmus + pre
mladých ľudí, ktorí chcú realizovať svoj projekt. Školenie sa zameriavalo na výmeny mládeže a vzdelávaciu
mobilitu pracovníkov s mládežou. Bol určený pre účastníkov s malými alebo žiadnymi skúsenosťami
s programom Erasmus+, účastníkov, ktorí sa už pokúsili podať projekt, ale neboli podporení, účastníkov,
ktorí sú kreatívni a majú nápady pre nové projekty.
Merateľné ukazovatele
P.č.
Výstup
1. Odborná a kvalitná implementácia pracovného programu na rok 2021

Plán
1

Plnenie
1

2. Zabezpečenie programu EÚ Európsky zbor solidarity
Príznak úlohy
Spôsob financovania
Termín plnenia
Anotácia

propagačná, odborná, administratívna, konzultačná
kontrakt (zo ŠR)
1.1. - 31.12.2021
IUVENTA prostredníctvom NA, ktorá administruje program EÚ Európsky zbor solidarity,
využije uvedený príspevok na režijné náklady NA spojené so zabezpečením úloh. Úlohy
špecifikuje pracovný program na rok 2021, schvaľovaný Európskou komisiou útvarom
neformálneho vzdelávania mládeže na sekcii stredných škôl a celoživotného
vzdelávania MŠVVaŠ SR, na základe plánovaného nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ), ktorým sa zriadi program EÚ „Európsky zbor solidarity“. Podmienky bude
určovať Zmluva o delegovaní medzi Európskou komisiou a IUVENTOU. IUVENTA zároveň
zabezpečí pripravenosť NA na implementáciu a administráciu nového programu
EÚ „Európsky zbor solidarity“ na rozpočtové obdobie 2021 – 2027.
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P. č. Aktivity/výstupy/plnenie
1. Realizácia aktivít podľa schváleného pracovného programu na rok 2021 (pracovný program EZS)
Dňa 15.2.2021 NA potvrdila pre EK a pre IAB (Nezávislý audítorsky subjekt) Výročnú správu za rok 2020, ktorej
súčasťou boli aj prílohy a finančné správy, ktoré sú súčasťou kontroly. Dňa 7.1.2021 sa začali pravidelné kontroly
auditu IAB v NA, finančný audit bol zahájený 12.2.2021 a ukončený 12.3.2021. Správa IAB, vyhlásenie riadiaceho
subjektu NA a výročná správa bola do EK zaslaná 15.3.2021. EK poslala hodnotiacu správu o výstupoch auditu IAB
dňa 24.6.2021. V rámci auditu IAB neboli otvorené žiadne pozorovania.
Dňa 17.2.2021 EK oznámila, že v NA bude vykonaný externý finančný audit súkromnou spoločnosťou. Tento audit
bol zahájený úvodným on-line stretnutím dňa 7.4.2021. Audítorská návšteva prebehla aj prezenčne a to návštevou
slovenskou pracovníčkou audítorskej spoločnosti. Pracovníci NA poskytli podklady a správy riadne a načas. Finálnu
verziu audítorskej správy NA zatiaľ ešte neobržala.
Dňa 20.5.2021 bolo prijaté Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2021/888, ktorým sa zriaďuje program
Európsky zbor solidarity a zrušuje sa nariadenia (EÚ) 2018/1475 a (EÚ) č. 375/2014. NA v rámci prípravy,
administrácie a implementácie novej generácie programov EÚ na roky 2021 – 2027 realizovala nasledujúce
aktivity:
• Informovanie verejnosti a potencionálnych žiadateľov o programe a jeho možnostiach
prostredníctvom webinára, ktoré sa konalo 22.4.2021. Webinár je nahratý aj na internetovom sídle
siete Eurodesk na tomto linku.
• Informovanie pracovníkov OPPM o novej generácii programu prostredníctvom on-line stretnutia, ktoré sa
konalo 29.4.2021.
• Informovanie tímu školiteľov o novej generácii programu sa konalo 27.1.2021, 29.6.2021.
• Informovanie tímu hodnotiteľov o novej generácii programu sa konalo 18.5.2021.
• Informovanie členov výberovej komisie o novej generácii programu sa konalo 30.6.2021.
Predkladací termín programu EÚ Európsky zbor solidarity bol 28.5.2021. V rámci tohto predkladacieho termínu NA
prijala 17 projektových žiadostí projektov v oblasti solidarity . V rámci výzvy 2021 na predkladanie Značky kvality
NA prijala 8 žiadostí. Dňa 12.7.2021 zasadala výberová komisia programu EÚ Európsky zbor solidarity. Výsledky
výberovej komisie Európsky zbor solidarity:
Celkový počet
Počet hodnotených Z nich
Typ aktivity
schválených
projektov
podporené
projektov
ESC
Projekty solidarity
17
9
9
31
ESC
Značka kvality
8
7
7
50
V rámci Sieťovacích aktivít NET sa v závere 1. Q konalo nasledujúce podujatie:
• ESCalátor - 10. – 13.3.2021. Školenie bolo zamerané na propagáciu programu Európsky zbor solidarity.
Cieľom školenia bolo zvýšiť povedomie mladých ľudí o možnostiach EZS aktivít a pripraviť ich a podporiť,
aby sa mohli a vedeli perspektívne zapojiť do programu prostredníctvom žiadostí o projekt v oblasti
solidarity.
V rámci školiacich a hodnotiacich aktivít pre dobrovoľníkov TEC sa v 1-2.Q 2021 realizovali nasledujúce školenia:
• Školenie určené pre dobrovoľníkov po príchode na ich projekt, zamerané na predstavenie projektov
dobrovoľníkov, predstavenie programov EÚ Erasmus+, Európsky zbor solidarity a predstavenie ich práv
a povinností.
• On-arrival I.: 10.-14.2.2021
• On-arrival II.: 9.-13.4.2021
• On-arrival III.: 30.6-4.7.2020
• On-arrival IV.: 30.6.-4.7.2021
• Školenie určené pre dobrovoľníkov uprostred ich služby zamerané na získanie spätnej väzby ohľadne ich
projektov hosťujúcich organizácií, ich pobytu na Slovensku a tiež ich víziu do budúcnosti.
• Mid-term I.: 2.-5.6.2021
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• Mid-term VI.: 15.-18.1.2021
• Mid-term VII.: 19.-22.3.2021
• Mid-term II.: 19.-22.7.2021
Školenie RE-edu zamerané na nových zamestnancov v organizáciách a na nové organizácie. Na školení sa
prechádza základmi programu, preberá sa vzdelávací aspekt projektov, filozofia projektov, projektový
manažment, úlohy jednotlivých aktérov v programe a pod.
• RE-edu.: 11.-13.6.2021

•

Dňa 15.12.2021 zasadala výberová komisia programu EÚ Európsky zbor solidarity. Výsledky výberovej komisie
Európsky zbor solidarity:
Typ aktivity
ESC
31
ESC
50

Počet hodnotených
projektov

Z nich podporené

Celkový počet
schválených projektov

Projekty solidarity

17

9

9

Značka kvality

8

7

7

V rámci Sieťovacích aktivít NET sa konali nasledujúce podujatie:
•
ESCalátor II, Trvanie: 16.9. - 19.9.2021, Počet účastníkov: 10, Forma: prezenčne. Cieľom školenia bolo
zvýšiť povedomie mladých ľudí o možnostiach, ktoré ponúka program EZS. Školenie bolo prioritne
zamerané na projekty v oblasti solidarity, do ktorých sa môžu zapojiť mladí ľudia vo veku od 18 do 30 rokov.
Školenie bolo určené pre mladých ľudí, ktorí už majú skúsenosti s podávaním projektov v rámci programu
EÚ Erasmus+, rovnako ako aj pre mladých ľudí, ktorí ešte nemajú žiadne skúsenosti s podávaním projektov,
ale mali by záujem sa zapojiť do programu Európsky zbor solidarity. Ciele boli zamerané najmä na
pochopenie filozofie a priorít programu Európsky zbor solidarity, na tvorbu projektu a projektového
manažmentu, oboznámenie sa so základnými formálnymi a kvalitatívnymi aspektami žiadosti projektu v
oblasti solidarity, skvalitnenie projektových zámerov, aby mali vyššiu šancu k ich podpore,
rozvoj líderských zručností a i.
•
We are united by inclusion, Trvanie: 2.9. - 5.9.2021, Počet účastníkov: 18, Forma: prezenčne. Školenie bolo
zamerané na organizácie pracujúce so zdravotne znevýhodnenou mládežou, ktoré nemajú dostatočné
skúsenosti s programami Erasmus+ a Európsky zbor solidarity. Cieľom školenia bolo zvýšiť povedomie
pracovníkov s mládežou o možnostiach, ktoré ponúkajú programy Erasmus+ a ESC a poskytnúť priestor na
budovanie partnerstiev. Medzi hlavné ciele patrilo tiež objaviť rôzne možnosti inkluzívnej práce s mládežou
v rámci programov Erasmus+ a Európsky zbor solidarity a predstaviť koncept Strategického partnerstva
pre inklúziu a motivovať účastníkov, aby sa ďalej vzdelávali v téme inklúzie.
•
Akreditačné školenie, Trvanie: 23. – 26.9.2021, Počet účastníkov: 19, Forma: prezenčne. Akreditačné
školenie, bolo určené najmä pre nové organizácie držiace Značku kvality a organizácie, ktoré zvažujú
žiadosť o Značku kvality v budúcnosti. Školenie vytváralo priestor na výmenu skúsenosti, získanie
vedomostí, oboznámenie sa so základnými princípmi, formami a metódami dobrovoľníckych aktivít.
Školenie bolo zamerané na zvyšovanie kvality projektov Európskeho zboru solidarity a pripravenosť
pracovníkov organizácií na prácu s dobrovoľníkmi.
Druhý predkladací termín v rámci Európskeho zboru solidarity bol 5.10.2021 a dňa 15.12.2021 zasadala výberová
komisie programu Európsky zbor solidarity. Výsledky výberovej komisie Európsky zbor solidarity:
Kľúčová
akcia

Typ akcie

Počet hodnotených
Celkový počet
Z nich podporené
projektov
schválených projektov

ESC 31

Projekty solidarity

18

13

13

ESC 50

Značka kvality

10

8

8

V rámci školiacich a hodnotiacich aktivít pre dobrovoľníkov TEC sa v 3. a 4. Q 2021 realizovali nasledujúce školenia:
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•

Školenie určené pre dobrovoľníkov po príchode na ich projekt, zamerané na predstavenie projektov
dobrovoľníkov, predstavenie programov EÚ Erasmus+, Európsky zbor solidarity a predstavenie ich práv
a povinností.
• On-arrival V.: 29.9.-3.10.2021
• On-arrival V.: 29.9-3.10.2021
• On-arrival VI: 14.-18.10.2021
• On-arrival VII: 8.-12.12.2021
• Extra – On-arrival: 10.12.2021
• Školenie určené pre dobrovoľníkov uprostred ich služby zamerané na získanie spätnej väzby ohľadne ich
projektov, hosťujúcich organizácií, ich pobytu na Slovensku a tiež ich víziu do budúcnosti.
• Mid-term IV.: 20.-23.10.2021

V rámci Sieťovacích aktivít NET sa v 4. Q konalo nasledujúce podujatie:
•
SolidExpo - Miesto: Nová Cvernovka, Dátum: 20.10.2021, Cieľová skupina: mladí ľudia vo veku 18 – 30
rokov, pracovníci s mládežou, mládežnícki lídri, učitelia. Táto aktivita je vytvorená s cieľom zvýšiť znalosti
mladých ľudí o možnostiach, ktoré im ponúkajú programy Európsky zbor solidarity a Erasmus+. Zámerom
podujatia je predstaviť dobré príklady praxe projektov v oblasti solidarity a mládežníckych výmen pre
potenciálnych žiadateľov, organizácie a nováčikov.
Merateľné ukazovatele
P.č.
Výstup
1. Odborná a kvalitná implementácia pracovného programu na rok 2021

Plán
1

Plnenie
1

3. Zabezpečenie informačnej siete Eurodesk
Príznak úlohy
Spôsob financovania
Termín plnenia
Anotácia

Propagačná, informačná, odborná
kontrakt (zo ŠR)
1.1. - 31.12.2021
V oblasti zabezpečenia Európskej informačnej siete EURODESK bude IUVENTA realizovať
úlohy siete v súlade s plánom aktivít na rok 2021, schváleným Európskou komisiou, útvarom
neformálneho vzdelávania mládeže na sekcii stredných škôl a celoživotného
vzdelávania MŠVVaŠ SR a sekciou medzinárodnej spolupráce a európskych záležitosti
MŠVVaŠ SR, na základe plánovaného nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ),
ktorým sa zriadi program EÚ „Erasmus+“ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež
a šport. Podmienky určuje Zmluva o delegovaní medzi Európskou komisiou a IUVENTOU.

P. č. Aktivity/výstupy/plnenie
1. Realizácia aktivít podľa schváleného plánu aktivít na rok 2021 (plán aktivít EURODESK)
V oblasti zabezpečenia Európskej informačnej siete EURODESK v roku 2021 IUVENTA realizovala nasledovné
aktivity a podujatia:
Eurodesk Podcasty SuperGenerácia (23.2.-4.5.2021) V termíne od 23.2. do 4.5.2021 bolo vďaka spolupráci
informačnej siete Eurodesk a regionálnych koordinátorov Odboru podpory práce s mládežou a externých
spolupracovníkov odvysielaných 6 dielov Podcastu SuperGenerácia. Základom všetkých tém bolo neformálne
vzdelávanie z rôznych uhľov pohľadu a s ním spojení zaujímaví hostia, ktorí s nadšením zdieľali svoje
skúsenosti. Zámerom bolo vytvoriť moderný a atraktívny formát, prostredníctvom ktorého sa budeme môcť
priblížiť každej generácii, ktorá podcasty využíva ako jeden z hlavných informačných zdrojov a tým jej môžeme
poskytnúť množstvo dôležitých tém v modernej forme. Podcasty neboli zamerané iba na mladých, ale na rôzne
,,super generácie“, ktorým je bližšia neformálnejšie audio forma prijímania nových informácii a možností dozvedieť
sa o nových príležitostiach. Ich cieľom je predovšetkým informovať mladých ľudí a pracovníkov s mládežou o
európskych a národných príležitostiach, o tom, kde ich hľadať a ako ich využiť vo svojom osobnom i pracovnom
živote.
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Európsky týždeň mládeže na Slovensku 2021 (24.-30.5.2021) Európsky týždeň mládeže
2021 (European Youth Week/EYW) sa uskutočnil 24.5.2021 - 30.5.2021. EYW je celoeurópske podujatie, ktoré
každý druhý rok organizuje Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru v
úzkej spolupráci s Európskym parlamentom už od roku 2003. Na úrovni jednotlivých štátov je organizácia a
koordinácia zverená Národným agentúram programu Erasmus+, ktoré spolupracujú s informačnou
sieťou Eurodesk. Hlavnou témou Európskeho týždňa mládeže 2021 bola „Budúcnosť máme vo svojich rukách“. V
tejto téme bolo pod záštitou Eurodesku zorganizovaných 5 online webinárov zameraných na rôzne témy, ktoré sú
pre mladých ľudí mimoriadne dôležité:
• Prezentácia novej generácie EÚ programov pre mládež Erasmus+ a EZS
• Aktívna účasť v spoločnosti vrátane jej digitálneho rozmeru. Ako môžu byť mladí ľudia aktívne zapojení do
formovania našej európskej spoločnosti, či už na miestnej, regionálnej, národnej, nadnárodnej alebo
európskej úrovni?
• Inklúzia a rozmanitosť. Ako sa môže prispieť k vytvoreniu inkluzívnej spoločnosti.
• Zmena podnebia, ochrana životného prostredia a udržateľnosť. Čo môžu mladí ľudia urobiť, aby prispeli k
ekologickej dohode EÚ. Aké sú príležitosti zúčastniť sa na projektoch zameraných na ochranu životného
prostredia, boj proti zmene podnebia alebo na trvalo udržateľný život.
• Zdravie a zotavenie. Ako pandémia Covid-19 ovplyvňuje súčasné životné podmienky, vyhliadky a prípadne
duševné zdravie mladých ľudí.
Súčasťou programu bola aj Prezentácia výstupov výskumov RAY COR a RAY MON o vplyve pandémie Covid 19 na
prácu s mládežou v Európe. Prezentácie obsahujú výstupy z dvoch nadnárodných prieskumov po 1. a 2. vlne
pandémie Covid 19. Zároveň priniesla výpovede organizácií zapojených do Európskych programov Erasmus+ a
Európsky zbor solidarity o ich skúsenostiach v oblasti práce s mládežou počas pandémie.
Online diskusie o novej generácii EÚ programov pre mládež Erasmus+ a EZS (28.4. a 18.6.2021)
Sieť Eurodesk zastrešila dve online diskusie s cieľom prezentovať novu generáciu EÚ programov pre mládež
Erasmus+ a EZS:
• 28.4.2021 sa uskutočnila online diskusia na tému: ,,Kam kráčaš Erasmus+“ kde riaditelia Národných
agentúr programu Erasmus+ na Slovensku predstavili nový program Erasmus+ (2021 – 2027) a jeho
príležitosti.
• 18.6.2021 sa uskutočnila online diskusia organizovaná Zastúpením Európskej komisie na Slovensku s
názvom ,,Doma v EU“ s hosťami z NA programu E+ : SAAIC a Iuventa s cieľom informovať o programe E+ a
jeho príležitostiach.
Informačná sieť Eurodesk sa aktívne podieľa na informačných aktivitách v rámci propagácie novej generácie EÚ
programov pre mládež Erasmus+ a EZS pre obdobie 2021 -2027. Konkrétne participovala na týchto aktivitách:
• Spolupráca pri vytváraní video pozvánok k webinárom, ktoré predstavovali nové programy E+ (KA1 a
KA2) a ESC (Dobrovoľníctvo a Projekty v oblasti solidarity) (1. a 15.4)
• Aktualizácia webu Eurodesk.sk a doplnenie zrealizovaných webinárov o nových výzvach EÚ programov pre
mládež, dostupné na https://eurodesk.sk/vyzvy/.
• Vytvorenie samostatnej podstránky o E+ športe na webe Eurodesk.sk: https://eurodesk.sk/oblast-sportu/
• Aktívna propagácia na sociálnych sieťach: web Eurodesk.sk/Iuventa.sk, FB Eurodesk Slovensko/Iuventa
a Instagram Eurodesk_sk.
Sieť Eurodesk Slovensko sa podieľala na preklade publikácie organizácií ERYICA a Eurodesk s
názvom Greening Youth Information Services. V roku 2021 bola publikácia daná do distribúcie pre pracovníkov
s mládežou a mládežnícke organizácie. Publikácia je dostupná na webe eurodesk.sk. Taktiež sme zorganizovali
online webinár s cieľom prezentovať publikáciu pre širšiu verejnosť. Publikácia sa zameriava na environmentálny
rozmer udržateľnosti a na to, ako môžu a mali by informačné a poradenské služby pre mládež v sebe zahŕňať otázky
udržateľnosti životného prostredia a ekologické postupy.
NA sa v spolupráci s MŠVVaŠ SR a MZVaEZ SR zúčastnila na podujatí Roadshow 2021 – MySmeEÚ a to v Žiline
(25.8.2021) a v Banskej Bystrici (26.8.2021). Cieľom bolo priblížiť širokej verejnosti z rôznych regiónov Slovenskej
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republiky (SR) výhody a dôležitosť členstva SR v Európskej únii (EÚ), formou rozhovoru s odborníkmi na vybranú
tému, ale aj zaujímavými diskusiami vzbudiť záujem o EÚ témy, priblížiť publiku úspešne realizované projekty, ktoré
boli financované z európskych fondov, ako aj získať spätnú väzbu o vnímaní EÚ občanmi SR. Súčasťou konceptu
bolo množstvo interaktívnych a sprievodných aktivít.
Zástupcovia Eurodesk Slovensko sa začiatkom júla 2021 zúčastnili festivalu Pohoda on the Ground 2021. V
spolupráci so Zastúpením Európskej komisie (ďalej len „ZEK“) na Slovensku sa zástupcovia NA zúčastnili hudobného
festivalu na Slovensku. Počas troch dní sa zo stanovišťa umiestneného v stane ZEK organizovali rôzne druhy aktivít,
šírili sa informácie o programoch EÚ Erasmus+, Európsky zbor solidarity a Eurodesk. 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+.
Eurodesk Slovensko virtuálne hosťovalo pravidelné stretnutie medzinárodných koordinátorov
siete Eurodesk: Eurodesk Network Meeting 2021 (ENM). Podujatie sa uskutočnilo online v dňoch 28.9.-1.10.2021.
Pôvodne bolo stretnutie plánované prezenčne, 31.3. – 4.4.2020, no dôsledkom situácie spojenej s pandémiou
COVID-19, bolo v tej dobe stretnutie presunuté na september. Avšak nakoľko situácia nedovolila uskutočniť
stretnutie prezenčne, bolo nahradené virtuálnou alternatívou. ENM je pravidelné stretnutie zástupcov
siete Eurodesk z celej Európy. Cieľom je podeliť sa o skúsenosti, osvedčené postupy, spoločnú stratégiu a nové
postupy v informovaní mládeže o EÚ možnostiach. Počas stretnutia sa preberalo ako sieť Eurodesk bude vytvárať
viacročný pracovný program do roku 2025.
Time to Move - Mesiac október bol venovaný jednej z hlavných propagačných kampaní Eurodesku s názvom
Time2Move. V rámci aktivít Eurodesku v tomto mesiaci, bola realizovaná táto kampaň aj na Slovensku, ktorej
cieľom je propagovať medzinárodné mobility a vzdelávacie možnosti predovšetkým v zahraničí. Bolo
zrealizovaných 15 aktivít, jednotlivé aktivity boli zaznamenané na webovej stránke a mape aktivít.
Študentský veľtrh Gaudeamus v spolupráci so SAAIC 14.10.2021 - Veľtrh ponúkol unikátny priestor pre študentov
stredných škôl, budúcich maturantov, ale aj pre mladých ľudí, ktorí sa rozhodujú, ako a čo ďalej po strednej škole
a v živote. Eurodesk Slovensko sa v spolupráci s Národnou agentúrou pre vzdelávanie a odbornú prípravu zúčastnil
tohto informačného dňa, aby odprezentoval EÚ príležitosti pre mladých.
Doma v EU - 7.10.2021 sa uskutočnila online diskusie organizované Zastúpením Európskej komisie na Slovensku s
názvom ,,Doma v EU“ s hosťami z NA programu E+: SAAIC a Iuventa s cieľom informovať o programe E+ a jeho
príležitostiach.
Festival Učiaca sa Trnava (22.10.2021) - Cieľom festivalu bolo prepojiť rôznorodé organizácie pôsobiace v oblasti
učenia (sa) a vzdelávania a tiež vyzdvihnúť význam a hodnotu učenia sa v každom veku. Festival ponúkol zaujímavý
program pre rozličné vekové skupiny – od tých najmenších, cez mamičky na materskej dovolenke, študentov, ale
aj dospelých a seniorov. Počas festivalu boli prezentované možnosti EÚ programov a Iuventy.
Rozhoduj o Európe (26.10, 10.a 18.11.2021) - Prezentácia EÚ príležitostí počas seminára Rozhoduj o Európe, ktoré
organizovalo Centrum pre európsku politiku. Sieť Eurodesk zastrešila online prezentácie s cieľom prezentovať novú
generáciu EÚ programov pre mládež E+ a EZS. Dátumy seminárov: Banskobystrický a Žilinský kraj- 26.10, Nitriansky
a Trenčiansky kraj-10.11.,Bratislavský a Trnavský kraj-18.11.
Discover EU - Posledné kolo prihlášok v roku 2021 bolo otvorené pre osoby narodené od 1. júla 2001 do 31.
decembra 2003. Prihlášky boli otvorené od utorka 12. októbra 2021 až do poludnia stredoeurópskeho letného času
v utorok 26. októbra 2021. Šancu získať lístok zo SR malo 637 mladých ľudí.
Eurodesk Podcasty SuperGenerácia - V termíne 23.11 boli nahraté ďalšie tri podcasty SuperGenerácia na témy:
Mládežnícke výmeny, Enviro a Solidárne projekty. Základom všetkých tém bolo neformálne vzdelávanie z rôznych
uhlov pohľadov a s ním spojení zaujímaví hostia, ktorí s nadšením zdieľajú svoje skúsenosti. Podcasty budú
publikované počas 1. Q roka 2022.
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Webinár Informovanie mládeže smerom k zelenej budúcnosti - Predstavenie príručky Informovanie mládeže
smerom k zelenej budúcnosti (v AJ Greening Youth Information Services), ktorá bola preložená do slovenčiny a
predstavená online, prostredníctvom webinára, na FB stránke Eurodesk Slovensko, 29.11.2021.
Cieľom webinára bolo predstaviť samotnú publikáciu a cez jej tematické časti viesť panelovú diskusiu so
zaujímavými hosťami. Cieľom príručky je preskúmať úlohu informačnej práce pre mládež v kontexte klimatickej
núdze, ako aj poskytnúť konkrétne tipy a príklady osvedčených postupov, pokiaľ ide o navrhovanie a poskytovanie
ekologickejších informačných služieb pre mládež.
Počas 4. Q bola obsahovo spracovaná publikácia na tému Na internete hrou, ktorá bude zadaná do tlače v 1. kvartáli
roka 2022. Do výroby boli dané informačné roll-upy pre nové programy E+ a EZS a niekoľko druhov propagačných
materiálov atraktívnych pre mladých ľudí (bluetooth repráky, nabíjačky, fľaše, zošity).
Merateľné ukazovatele
P.č.
Výstup
1. Odborná a kvalitná implementácia plánu aktivít na rok 2021

Plán
1

Plnenie
1

C. Úlohy Odboru predmetových olympiád a postupových súťaží (OPOPS)
1. Celoštátne kolá predmetových olympiád a postupových súťaží (POPS)
Príznak úlohy
Spôsob financovania
Termín plnenia
Anotácia

Odborná, organizačná, informačná
kontrakt (zo ŠR)
1. 1. – 31. 7. 2021
Príprava, organizácia a vyhodnotenie celoštátnych kôl POPS. Aktivita zahŕňa aj
komunikáciu s poskytovateľmi služieb, s predsedami krajských komisií a predsedami COK
POPS, členmi odborných porôt, oficiálnym dozorom, súťažiacimi, ich rodičmi a učiteľmi.

P. č. Aktivity/výstupy
1. Celoštátne kolo MO

2.

3.

4.

Plnenie
Podujatie bolo realizované v termíne 22. – 23. 3. 2021
dištančne. Skeny vypracovaných testov sa posielali e-mailom porote na
vyhodnotenie a stanovenie poradia. Súťažilo v ňom 42 žiakov zo stredných
škôl. Uskutočnené v spolupráci s SK MO. Výsledkové listiny sú zverejnené
na www.olympiady.sk.
Celoštátne kolo FO
Podujatie bolo realizované v termíne 16. – 17. 4. 2021
dištančne. Skeny vypracovaných testov sa posielali e-mailom porote na
vyhodnotenie a stanovenie poradia. Súťažilo v ňom 26 žiakov zo stredných
škôl. Uskutočnené v spolupráci s SK FO. Výsledkové listiny sú zverejnené
na www.olympiady.sk.
Celoštátne kolo CHO
Podujatie bolo pre kat. A realizované online v termíne 12. – 13. 4. 2021. Na
slávnostnom vyhlásení výsledkov sa zúčastnili zástupcovia PRIF UK, PF UPJŠ,
SCHS, ZCHFP a ďalší. Súťažilo na ňom 29 žiakov gymnázií. Samostatne sa
konalo celoštátne kolo pre kat. EF. Teoretická časť online v termíne 27. 5.
2021 a praktická prezenčne na SOŠ polytechnickej J. A. Baťu vo Svite v
termíne 13. – 15. 6. 2021. Zúčastnilo sa ho 13 žiakov stredných odborných
škôl s chemickým zameraním. Organizované ako 3 samostatné
podujatia. Uskutočnené v spolupráci s SK ChO. Výsledkové listiny sú
zverejnené na www.olympiady.sk.
Celoštátne kolo BiO – kat. A, B, Podujatie bolo realizované online v termíne 15. – 16. 4. 2021. Súťažilo v
C, časť P
ňom 37 žiakov zo stredných škôl. Projekty a videoprezentácie posielali
súťažiaci vopred porotám. S najlepšími sa poroty spojili
cez videokonferenčný hovor a stanovili finálne poradie. Uskutočnené v
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5.

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

6.

Celoštátne kolo BiO – kat. E

7.

Celoštátne kolo ORJ

8.

Celoštátne kolo GO – kat. A, B,
Z

9.

Celoštátne kolo GO – kat. E

10. Celoštátne kolo PYT

11. Celoštátne kolo OI

12. Celoštátne kolo OAJ

spolupráci s SK BiO. Na záver sa uskutočnilo vyhlásenie výsledkov formou
konferenčného videohovoru. Traja súťažiaci získali Ceny dekana PRIF UK.
Vydali sme elektronický zborník abstraktov súťažných projektov.
Výsledkové listiny a zborník sú zverejnené na www.olympiady.sk.
Podujatie bolo realizované online v termíne 13. 4. 2021. Elektronickú
platformu pre online test a virtuálnu praktickú časť nám zabezpečovala
PRIF UK. Súťažilo v ňom 42 žiakov zo stredných škôl. Na záver sa uskutočnilo
vyhlásenie výsledkov formou konferenčného videohovoru. Dvaja súťažiaci
získali Ceny dekana PRIF UK. Výsledkové listiny sú zverejnené
na www.olympiady.sk.
Podujatie bolo realizované online v termíne 16. – 17. 6. 2021. Súťažilo v
ňom 23 žiakov zo základných škôl. Správy z pozorovania a fotografie zbierok
posielali súťažiaci vopred e-mailom. Následne riešili online test a online
poznávanie prírodnín. Na záver sa uskutočnilo vyhlásenie výsledkov formou
konferenčného videohovoru. Traja súťažiaci získali Ceny dekana PRIF UK.
Výsledkové listiny a zborník sú zverejnené na www.olympiady.sk.
Podujatie bolo realizované v termíne 8. – 9. 4. 2021 online. Súťažilo 43
žiakov. Súťažiaci dňa 8. 4. 2021 riešili online test a následne prebehla ústna
časť prostredníctvom videokonferencie. 25. 3. 2021 sa uskutočnilo
vyhodnotenie po jednotlivých kategóriách. Uskutočnené v spolupráci s COK
ORJ. Výsledkové listiny sú zverejnené na www.olympiady.sk.
Podujatie bolo realizované online v termíne 23. 4. 2021. Súťažilo spolu 107
žiakov. CK GO sa začalo vedomostným testom. Pokračovalo sa
multimediálnym, praktickým a anglickým testom. Pri kategóriách A a B sa
prezentovali a obhajovali písomné práce alebo postery prostredníctvom
videokonferencie. Slávnostné online vyhodnotenie celoštátneho kola sa
uskutočnilo 27. 5. 2021 za účasti predsedu Slovenskej komisie Geografickej
olympiády, generálneho riaditeľa IUVENTY, prodekana pre propagáciu
fakulty a zelenú univerzitu PriF UK a predsedov porôt CK GO. Uskutočnené
v spolupráci s SK GO. Výsledkové listiny sú zverejnené
na www.olympiady.sk.
Podujatie bolo realizované online v termíne 21. 5. 2021. Súťažilo 32 žiakov
základných škôl. Uskutočnené v spolupráci s SK GO. Súťažiaci súťažili
prostredníctvom online testu, ktorý bol rozdelený na monotematickú a
praktickú časť. Slávnostné online vyhodnotenie celoštátneho kola sa
uskutočnilo 21. 5. 2021 za účasti predsedu Slovenskej komisie Geografickej
olympiády, vedúcej autorského kolektívu pre GO kat. E, F, G a riaditeľom
odboru OPOPS. Výsledkové listiny sú zverejnené na www.olympiady.sk.
Podujatie bolo realizované v termíne 3. 6. 2021 online. Súťažilo 60 žiakov,
ktorí vypracovali online test pod dohľadom kamier. Následne prebehla
kontrola odpovedí odborníkom a slávnostné vyhodnotenie súťaže
prostredníctvom videokonferencie. Výsledkové listiny sú zverejnené
na www.olympiady.sk.
Podujatie bolo realizované v termíne 25. – 26. 3. 2021 dištančne online.
Súťažilo v ňom 29 žiakov zo stredných škôl, ktorí v prvý deň riešili teoretické
úlohy, v druhý praktické programovanie. Uskutočnené v spolupráci s SK OI
a Slovenskou informatickou spoločnosťou. Výsledkové listiny sú zverejnené
na www.olympiady.sk.
Podujatie bolo realizované v termíne 24. – 25. 3. 2021 online. Súťažilo 63
žiakov. Súťažiaci dňa 24. 3. 2021 riešili online test a 25. 3. 2021 sa
uskutočnila ústna časť s následným vyhodnotením po jednotlivých
kategóriách. Uskutočnené v spolupráci s SK OAJ. Výsledkové listiny sú
zverejnené na www.olympiady.sk.
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13. Celoštátne kolo OFJ

14. Celoštátne kolo ONJ

15. Celoštátne kolo OŠJ

16. Celoštátne kolo TMF

17. Celoštátne kolo OĽP

18. Celoštátne kolo DO

19. Celoštátne kolo OSJL

20. Celoštátne kolo TO

21. Online školské, okresné a
krajské kolá POPS

Podujatie bolo realizované v termíne 7. – 8. 6. 2021 online. Súťažilo 38
žiakov. Dňa 7. 6. 2021 prebiehal test, 8. 6. 2021 bola ústna časť.
Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo 9. 6. 2021 a zúčastnili sa ho všetci
účastníci, vrátane sponzorov a poroty. Výsledkové listiny sú zverejnené
na www.olympiady.sk.
Podujatie bolo realizované online v termíne 22. 3. 2021. Súťažilo 56
súťažiacich. Uskutočnené v spolupráci s COK ONJ. Najprv prebiehal online
test, následné ústna časť prostredníctvom online platformy. Výsledkové
listiny sú zverejnené na www.olympiady.sk.
Podujatie bolo realizované online v termíne 10. 3. 2021. Súťažilo 31 žiakov
stredných škôl. Uskutočnené v spolupráci s COK OŠJ. Najprv prebiehal
online test, následné ústna časť prostredníctvom online platformy.
Slávnostné online vyhodnotenie celoštátneho kola sa uskutočnilo 10. 3.
2021 za účasti GR IUVENTY, predsedu Celoštátnej odbornej komisie
Olympiády zo španielskeho jazyka a odbornej poroty. Výsledkové listiny sú
zverejnené na www.olympiady.sk.
Podujatie bolo realizované v termíne 29. – 30. 3. 2021 dištančne online
prostredníctvom videokonferencie. Súťažilo v ňom 9 družstiev po 3 žiakov
zo stredných škôl. Uskutočnené v spolupráci s CK TMF. Výsledkové listiny
sú zverejnené na www.olympiady.sk.
Podujatie bolo realizované hybridným spôsobom v termíne 10. – 11. 6.
2021. Odborné poroty sa stretli v priestoroch Inštitútu vzdelávania
Ministerstva spravodlivosti SR. Súťažiaci súťažili online zo škôl pod
pedagogickým dozorom. CK OĽP sa zúčastnilo 58 žiakov stredných škôl. 10.
6. 2021 prebiehali online vystúpenia súťažiacich. 11. 6. 2021 súťažila
finálová dvanástka. Slávnostné vyhodnotenie celoštátneho kola sa
uskutočnilo 28. 6. 2021 na BISLA za účasti GR IUVENTY, predsedníčky a
členov Celoštátnej komisie Olympiády ľudských práv, partnerov a
sponzorov. Výsledkové listiny sú zverejnené na www.olympiady.sk.
Podujatie bolo realizované v termíne 26. – 27. 4. 2021 dištančne. Súťažilo v
ňom 40 žiakov v štyroch kategóriách. 26. 4. 2021 žiaci vypracovali online
test. Projekty a videoprezentácie posielali súťažiaci vopred porotám, ktoré
ich posúdili a následne 27. 4. 2021 sa poroty spojili so súťažiacimi
cez videokonferenčný hovor, počas ktorého súťažiaci obhajovali svoje
súťažné práce. Uskutočnené v spolupráci s SK DO. Výsledkové listiny sú
zverejnené na www.olympiady.sk.
Podujatie bolo realizované v termíne 19. 4. 2021 online. Súťažilo 24 žiakov.
V daný deň prebiehal onlinetest v doobedňajších hodinách, následne žiaci
vypracovali zadanie na tvorbu/transformáciu textu a v poobedňajších
hodinách prebiehala ústna časť prostredníctvom videokonferencie pre
všetky
3
kategórie.
Následne
prebehlo
aj
vyhodnotenie
súťaže. Uskutočnené v spolupráci s SK OSJL. Výsledkové listiny sú
zverejnené na www.olympiady.sk.
Podujatie bolo realizované v termíne 5. 5. 2021 online. Súťažilo 8 súťažných
dvojíc, teda 16 žiakov. Súťaž sa uskutočnila online testom, ktorý obsahoval
teoretickú aj praktickú časť. Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo 6. 5. 2021
a zúčastnili sa ho všetci účastníci, vrátane sponzorov a poroty. Uskutočnené
v spolupráci s SK TO. Výsledkové listiny sú zverejnené
na www.olympiady.sk.
V roku 2021 bola z dôvodu protipandemických opatrení (triedy a školy v
karanténe, nemožnosť spájania žiakov rôznych tried a škôl) ohrozená
realizácia nižších kôl POPS ako podmienky postupu do celoštátnych kôl. Z
tohto dôvodu IUVENTA v spolupráci s celoštátnymi odbornými komisiami
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zorganizovala nižšie kolá centrálne dištančne. Viaceré z nich online
prostredníctvom samostatného segmentu platformy EduPage. Spolu bolo
v roku 2021 takto zorganizovaných 51 nižších kôl POPS, z toho
prostredníctvom online testov cez platformu EduPage 29 a zapojilo sa do
nich viac ako 50 000 žiakov základných a stredných škôl z celého Slovenska.
Merateľné ukazovatele
P. č. Výstup
1. Počet uskutočnených celoštátnych kôl
2. Počet zúčastnených súťažiacich
3. Počet poskytnutých elektronických, telefonických a osobných informácií
4. Počet medializovaných textových a obrázkových informácií

Plán
20
750
2 600
50

Plnenie
21
836
1 800
28

2. Sústredenia pred Medzinárodnými predmetovými olympiádami a
postupovými súťažami (MPOPS)
Príznak úlohy
Spôsob financovania
Termín plnenia
Anotácia

Odborná, organizačná, informačná
kontrakt (zo ŠR)
1. 2. – 15. 12. 2021
Príprava, organizačné zabezpečenie a vyhodnotenie výberových a prípravných sústredení
pred MPOPS.

P. č. Aktivity/výstupy
1. 1. sústredenie pred IMO
2.

2. sústredenie pred IMO a
MEMO

3.
4.

1. sústredenie
pred IPhO a EuPho
2. sústredenie pred IPhO

5.

1. sústredenie pred IBO

6.

2. sústredenie pred IBO

7.

Sústredenie pred GENIUS

8.

1. sústredenie pred IGEO

9.

2. sústredenie pred IGEO

10. 1. sústredenie pred IOI a CEOI
11. 1. sústredenie pred IYPT

Plnenie
Podujatie sa uskutočnilo online v termíne 19. – 25. 4. 2021. Podujatia sa
zúčastnilo 6 súťažiacich.
Podujatie sa uskutočnilo online v termíne 4. – 11. 6. 2021. Podujatia sa
zúčastnilo 12 súťažiacich. 3. sústredenie sa malo pôvodne uskutočniť v
Českej republike, ale vzhľadom na pandémiu sa realizovalo online na
Slovensku.
Podujatie sa uskutočnilo prezenčne v Košiciach v termíne 14. – 18. 6. 2021.
Zúčastnilo sa ho 5 žiakov stredných škôl.
Podujatie sa uskutočnilo hybridnou formou v termíne 5. – 17. 7. 2021.
Prezenčná časť sa konala 5. – 8. 7. 2021 v Košiciach. Sústredenia sa
zúčastnilo 5 žiakov.
Podujatie sa uskutočnilo online v termíne 24. – 28. 5. 2021. Zúčastnilo sa
ho 12 žiakov stredných škôl. Z nich sa vybrali súťažiaci na online
Medzinárodnú biologickú olympiádu IBO 2021.
Podujatie sa z dôvodu zrušenia praktickej časti na medzinárodnej súťaži IBO
medzinárodným organizátorom, nerealizovalo.
Sústredenie sa uskutočnilo v apríli 2021 formou viacerých online konzultácií
s jedným postupujúcim súťažiacim.
Podujatie sa uskutočnilo online v termíne 12. – 14. 5. 2021. Zúčastnili sa ho
12 súťažiaci, z ktorých 4 budú súťažiť online na IGEO.
Podujatie sa uskutočnilo online v termíne 19. – 21. 7. 2021. Zúčastnili sa
ho 4 súťažiaci, ktorí postúpili na IGEO.
Podujatie sa uskutočnilo online v termíne 12. – 14. 5. 2021. Zúčastnili sa ho
4 súťažiaci. Nahradilo aj 2. sústredenie pred IOI a CEOI.
Podujatie sa neuskutočnilo z dôvodu šírenia pandémie. Podujatie bolo
nahradené Úvodným sústredením TMF, ktoré sa konalo v dňoch 7. – 9. 11.
2021 v SAV Bratislava. Zúčastnilo sa 38 žiakov.
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12. 2. sústredenie pred IYPT
13. 1. sústredenie pred ICHO

14. 2. sústredenie pred ICHO

15. 3. sústredenie pred ICHO
16. 1. Sústredenie pred GPCH
17. 2. Sústredenie pred GPCH
18. Sústredenie pred IDO
19. 1. sústredenie pred IJSO

20. 2. sústredenie pred IJSO
21. Sústredenie pred MORJ
22. Sústredenie pred MOFJ

Podujatie sa realizovalo na FMFI UK Bratislava, 20. – 23. 6. 2021. Zúčastnilo
sa ho 5 žiakov, z ktorých všetci vycestujú do Gruzínska na IYPT.
Podujatie sa uskutočnilo online v termíne 27. 4. – 11. 6. 2021 formou
tematických webinárov. Podujatia sa zúčastnilo 29 súťažiacich, z ktorých
boli vybraní 7 na 3. sústredenie pred IChO.
Podujatie sa nerealizovalo, nakoľko sa Medzinárodná chemická
olympiáda IChO 2021 uskutoční online a sústredenie malo byť zamerané na
praktické cvičenia v laboratóriu. Príprava žiakov sa zredukovala na 1. a 3.
sústredenie pred IChO.
Podujatie sa uskutočnilo v termíne 27. – 30. 6. 2021 prezenčne. Podujatia
sa zúčastnilo 7 súťažiacich, z ktorých boli vybraní 4 na medzinárodnú súťaž.
Podujatie sa uskutočnilo v termíne 15. – 17. 6. 2021 prezenčne na SOŠ
polytechnickej v Svite. Podujatia sa zúčastnilo 6 súťažiacich.
Podujatie sa uskutočnilo v termíne 6. – 10. 9. 2021 prezenčne na SOŠ
polytechnickej v Svite. Podujatia sa zúčastnili 4 súťažiaci.
Podujatie sa z dôvodu šírenia pandémie nerealizovalo.
Podujatie sa uskutočnilo online formou individuálnych zadaní úloh a ich
riešení žiakmi v termíne 15. – 18. 6. 2021. Podujatia sa zúčastnilo 22
súťažiacich.
Podujatie sa uskutočnilo prezenčnou formou v Bratislave v termíne 5. – 8.
9. 2021. Podujatia sa zúčastnilo 12 súťažiacich.
Podujatie sa z dôvodu šírenia pandémie nerealizovalo.
Podujatie sa konalo ONLINE v termíne 26. 11. 2021. Zúčastnili sa ho 3
súťažiaci. Podujatie bolo uvedené v nepokrytých nákladoch 2021, ale
vzhľadom na časť MPOPS realizovaných online ho bolo možné zafinancovať
zo vzniknutej úspory kontraktu.

Merateľné ukazovatele
P. č. Výstup
1. Počet uskutočnených sústredení pred MPOPS
2. Počet zúčastnených súťažiacich
3. Počet poskytnutých elektronických, telefonických a osobných informácií

Plán
20
150
300

Plnenie
18
187
270

3. Zasadnutia celoštátnych odborných komisií (COK) POPS
Príznak úlohy
Spôsob financovania
Termín plnenia
Anotácia

Odborná, organizačná, informačná
kontrakt (zo ŠR)
1. 3. – 30. 11. 2021
Zasadnutia
celoštátnych
odborných
komisií vyhodnocujú
priebeh
súťaží
v predchádzajúcom školskom roku, pripravujú súťaž na nasledujúci školský rok, podľa
potreby upravujú pravidlá súťaže alebo riešia aktuálne problémy súťaže. V niektorých
POPS zasadajú aj úlohové komisie, ktoré pripravujú súťažné úlohy a autorské riešenia.

P. č. Aktivity/výstupy
1. Zasadnutie CK OĽP
2.

Zasadnutie SK MO

3.

2. zasadnutie úlohovej komisie
MO

Plnenie
Podujatie sa uskutočnilo v termíne 28. 6. 2021 na BISLA. Zúčastnilo sa ho
45 účastníkov. Uznesenia zo zasadnutia sú uvedené v zápisnici.
Podujatie sa uskutočnilo online 16. 9. 2021 a zúčastnilo sa ho 16
účastníkov. Uznesenia zo zasadnutia sú uvedené v zápisnici.
Podujatie sa uskutočnilo prezenčne 17. – 19. 11. 2021 v Žiline. Zúčastnilo
sa ho 18 účastníkov.
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4.

Zasadnutie SK TO

5.

Zasadnutie SK GO

6.

Zasadnutie COK OAJ

7.

Zasadnutie COK ORJ

8.

Zasadnutie TMF

9.

Zasadnutie SK ChO

10. Zasadnutie SK BiO

Podujatie sa uskutočnilo online 9. 9. 2021 a zúčastnilo sa ho 8
účastníkov. Uznesenia zo zasadnutia sú uvedené v zápisnici.
Podujatie sa uskutočnilo online 29. 9. 2021 a zúčastnilo sa ho 15
účastníkov. Uznesenia zo zasadnutia sú uvedené v zápisnici.
Podujatie sa uskutočnilo online 15. 10. 2021 a zúčastnilo sa ho 14
účastníkov. Uznesenia zo zasadnutia sú uvedené v zápisnici.
Podujatie sa uskutočnilo online 21. 10. 2021 a zúčastnilo sa ho 9
účastníkov. Uznesenia zo zasadnutia sú uvedené v zápisnici.
Podujatie sa uskutočnilo prezenčne 8. 11. 2021 v priestoroch SAV a
zúčastnilo sa 9 účastníkov. Uznesenia zo zasadnutia sú uvedené v
zápisnici.
Podujatie sa uskutočnilo hybridne 11. 11. 2021, aj v IUVENTE, a zúčastnilo
sa ho 27 účastníkov. Uznesenia zo zasadnutia sú uvedené v zápisnici.
Podujatie sa uskutočnilo online 7. 12. 2021 a zúčastnilo sa ho 11
účastníkov. Uznesenia zo zasadnutia sú uvedené v zápisnici.

Merateľné ukazovatele
P. č. Výstup
1. počet uskutočnených zasadnutí
2. počet účastníkov
3. počet poskytnutých elektronických, telefonických a osobných informácií

Plán
18
240
520

Plnenie
10
172
344

4. MPOPS
Príznak úlohy
Spôsob financovania
Termín plnenia
Anotácia

P. č.
1.

Odborná, organizačná, informačná
kontrakt (zo ŠR)
1. 1. – 31. 12. 2021
Príprava, zabezpečenie vycestovania slovenských delegácií a vyhodnotenie účasti na
medzinárodných kolách, zasadnutiach výkonných výborov, sústredeniach mimo SR,
štipendijnom pobyte Deutschland Plus a činnosti Medzinárodného informačného centra
Medzinárodnej chemickej olympiády. Aktivita zahŕňa aj komunikáciu s poskytovateľmi
služieb, s predsedami COK POPS, vedúcimi slovenských delegácií a pracovníkom
Medzinárodného informačného centra Medzinárodnej chemickej olympiády.

Aktivity/výstupy
AYPT

2.

GENIUS

3.

IYPT

4.

IYPT – zasadnutie VV

5.

IMO

Plnenie
Podujatie sa realizovalo dištančne v termíne 8. – 10. 4. 2021. Zúčastnilo sa ho
10 družstiev z 8 krajín. Slovensko získalo striebornú medailu, teda absolútne
druhé miesto. Za SR sa zúčastnilo 7 účastníkov.
Podujatie sa uskutočnilo online. Jeden súťažiaci so svojim projektom získal
striebornú medailu. Slávnostné vyhlásenie výsledkov z USA
formou videokonferenčného hovoru sa konalo dňa 12. 6. 2021. Súťažilo 2 481
projektov z 85 krajín.
Podujatie sa konalo prezenčne v Gruzínsku, v meste Kutaisi, v termíne 7. –
14. 7. 2021. Na podujatie vycestovalo 9 osôb, z toho 5 žiakov. Naši súťažiaci
získali 5 zlatých medailí. Súťažilo 15 družstiev z 15 krajín.
Podujatie sa uskutočnilo online vo viacerých termínoch. Za SR sa zúčastnil 1
účastník.
Podujatie sa konalo online, avšak Slovenská delegácia sa stretla prezenčne v
IUVENTE. Konalo sa 18. – 21. 7. 2021 a zúčastnilo sa ho 9 účastníkov, z toho
6 žiakov. Naši súťažiaci získali 2 strieborné a 2 bronzové medaile. Súťažilo
619 súťažiacich z 107 krajín.
Strana 43 z 51

6.

IBO

7.

IOI

8.

IPhO

9.

IChO

10.

IChO – zasadnutie VV

11.

EuPhO

12.

IGEO

13.

IDO

14.

IJSO

15.

MORJ

16.
17.

Štipendijný
pobyt Deutschland Plus
ETEC

18.

MEMO

19.

1. zasadnutie úlohovej
komisie MO
3. sústredenie pred IMO a
MEMO

20.

21.

4. sústredenie pred IMO a
MEMO (CPS)

Podujatie sa konalo online, avšak slovenská delegácia sa stretla prezenčne v
IUVENTE, v termíne 19. – 21. 7. 2021. Zúčastnilo sa ho 6 účastníkov, z toho 4
žiaci, ktorí všetci získali bronzové medaile. Súťažilo 280 súťažiacich zo 71
krajín.
Podujatie sa uskutočnilo online v termíne 19 – 25. 6. 2021. Zúčastnilo sa ho
351 súťažiacich z 108 krajín. Na tomto 33. ročníku medzinárodnej súťaže
získali naši súťažiaci 1 zlatú, 1 striebornú a 1 bronzovú medailu. Za SR sa
zúčastnili 4 účastníci.
Podujatie sa konalo online, pričom slovenská delegácia sa stretla na UPJŠ v
Košiciach, v termíne 18. – 22. 7. 2021. Zúčastnilo sa ho 7 osôb (5 žiakov a 2
vedúci). Slováci získali 4 bronzové a 1 striebornú medailu. Súťažilo 365
súťažiacich zo 76 krajín.
Medzinárodná chemická olympiáda sa konala 25. 7. – 2. 8. 2021 online
z Jáchymova v spolupráci s českou Chemickou olympiádou. Zúčastnili sa je 4
súťažiaci, ktorí získali 1 striebornú a 3 bronzové medaily. Súťažilo 309
súťažiacich zo 79 krajín.
Podujatie sa uskutočnilo online vo viacerých termínoch. Za SR sa zúčastnil 1
účastník.
Podujatie sa realizovalo online pričom slovenská delegácia sa v termínoch 19.
– 20. 6. 2021 stretla na UPJŠ v Košiciach. Naši súťažiaci získali na tomto
podujatí 1 striebornú a 2 bronzové medaily. Za SR sa zúčastnilo 5 žiakov.
Súťažilo 219 súťažiacich zo 46 krajín.
Podujatie sa konalo online, avšak slovenská delegácia sa stretla prezenčne v
IUVENTE, v termíne 11. – 13. 8. 2021. Zúčastnili sa ho 4 súťažiaci a 2 vedúci,
ktorí získali 3 bronzové medaile. Súťažilo 180 súťažiacich zo 46 krajín.
Podujatie sa pre protipandemické opatrenia rozhodnutím medzinárodného
organizátora nekonalo.
Podujatie sa konalo online, žiaci boli sústredení v Bratislave, odkiaľ súťažilo 6
súťažiaci. Súťaž prebiehala v termíne 12. – 20. 12. 2021. Slovenskí
reprezentanti získali 5 strieborných a 1 bronzovú medailu.
Podujatie sa konalo online, v termíne 7. – 10. 5. 2021. Zúčastnilo sa ho 14
súťažiacich za Slovensko a 4 účastníci získali vo svojich kategóriách 2 zlaté
umiestnenia, jedno štipendium na bakalárske štúdium v Moskve a 2
bronzové umiestnenia.
Štipendijný pobyt Deutschland Plus za z dôvodu protipandemických opatrení
v tomto roku organizoval online. Zúčastnil sa ho za Slovensko 2 žiaci.
Európskej súťaže v dopravnej výchove ETEC, ktorá sa v tomto roku
organizovala online, sa Slovenská republika rozhodnutím národného
koordinátora ETEC v tomto roku Slovenská republika nezúčastnila. Dôvodom
bolo nerealizovanie národnej súťaže Na bicykli bezpečne vzhľadom na
existujúce protipandemické opatrenia.
Podujatie sa konalo prezenčne v Záhrebe, (Chorvátsko) v termíne 23. – 29. 8.
2021. Na podujatie vycestovalo 8 osôb (6 žiakov a 2 vedúci). Získali sme 1
striebornú a 1 bronzovú medailu. Súťažilo 66 súťažiacich z 11 krajín.
1. zasadnutie autorského kolektívu MO sa konalo 13. 5. 2021 formou online.
Zúčastnilo sa ho 20 účastníkov.
3. sústredenie sa malo pôvodne uskutočniť v Českej republike, ale vzhľadom
na pandémiu sa realizovalo online na Slovensku spolu s 2. sústredením pred
IMO, ktoré je vyhodnotené v časti Sústredenia pred MPOPS tohto odpočtu.
Podujatie sa konalo 3. – 4. 7. 2021 online a zúčastnilo sa ho 6 žiakov. 4.
sústredenie sa malo pôvodne uskutočniť v Rakúsku, ale vzhľadom na
pandémiu sa realizovalo online na Slovensku.
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22.
23.

2. sústredenie pred IOI
(CPSPC)
IIC IChO

24.

EGMO

25.

IMChO

26.

CEOI

27.

EUSO

28.

5. sústredenie pred IMO

29.

IOI – zasadnutie VV

30.

GPCH

31.

MOFJ

Podujatie sa uskutočnilo spolu s 1. sústredením pred IOI a CEOI, ktoré je
vyhodnotené v časti Sústredenia pred MPOPS tohto odpočtu.
V rámci úloh centra bola vytvorená nová tlačidlová štruktúra
a redizajn webovej stránky www.icho.sk. Vydaná bola zbierka súťažných úloh
„The Competition Problems from the Past International Chemistry Olympia
ds“ Volume 5 (51. a 52. IChO) a vytvorená prvá časť databázy citácií
vedeckých článkov, ktoré sa zameriavajú na vedecké hodnotenie a
výsledky MChO. Úloha bola zabezpečovaná 1 externým pracovníkom.
Podujatie sa realizovalo dištančne v termíne 9. – 15. 4. 2021. Naše súťažiace
získali 1 striebornú a 1 bronzovú medailu. Za SR sa zúčastnilo 6 účastníkov.
Súťažilo 213 súťažiacich z 55 krajín.
Podujatie sa realizovalo dištančne v termíne 20. – 26. 4. 2021. Vyhlásenie
výsledkov sa konalo online z Ruskej federácie. Naši 4 súťažiaci získali 2
bronzové medaily. Súťažilo 145 súťažiacich z 28 krajín.
Podujatie sa konalo online, avšak slovenská delegácia sa stretla prezenčne v
priestoroch FMFI UK, v termíne 1. – 5. 9. 2021. Zúčastnili sa ho 4 súťažiaci a
2 vedúci, ktorí získali 1 striebornú a 1 bronzovú medailu. Súťažilo 48
súťažiacich z 8 krajín.
Z rozhodnutia výkonného výboru bola Olympiáda európskej únie EUSO v
roku 2019 ukončená.
Podujatie sa konalo 17. – 20. 6. 2021 online a zúčastnilo sa ho 6 žiakov. 5.
sústredenie sa malo pôvodne uskutočniť v zahraničí, ale vzhľadom na
pandémiu sa realizovalo online na Slovensku.
Podujatie sa uskutočnilo online vo viacerých termínoch. Za SR sa zúčastnil 1
účastník.
Podujatie sa konalo prezenčne na Slovensku v Bratislave v termíne 21. –
27.9.2021. Na podujatí sa zúčastnilo 12 súťažiacich zo šiestich krajín. Za
Slovensko 2 súťažiaci a 2 mentori. Získali sme 1 zlatú a 1 bronzovú medailu.
Podujatie bolo uvedené v nepokrytých nákladoch 2021, ale vzhľadom na časť
MPOPS realizovaných online ho bolo možné zafinancovať zo vzniknutej
úspory kontraktu.
Podujatie sa konalo online, žiaci súťažili z domu, v termíne 7. - 9. 12. 2021.
Zúčastnili sa ho 3 súťažiaci, pričom sme získali 1 zlatú medailu. Slovensko sa
podujatia zúčastnilo po prvýkrát. Podujatie bolo uvedené v nepokrytých
nákladoch 2021, ale vzhľadom na časť MPOPS realizovaných online ho bolo
možné zafinancovať zo vzniknutej úspory kontraktu.

Merateľné ukazovatele
P. č. Výstup
1. počet zabezpečených vycestovaní/účastí na MPOPS
2. počet zabezpečených vycestovaní/účastí na sústredenia
3. počet zabezpečených vycestovaní/účastí na zasadnutia úlohových komisií
4. počet zabezpečených vycestovaní/účastí na zasadnutia VV MPOPS
5. počet zabezpečených vycestovaní na štipendijné pobyty
6. počet vyhodnotených aktivít medzinárodných informačných centier
7. počet poskytnutých elektronických, telefonických a osobných informácií

Plán
20
4
1
3
1
1
310

Plnenie
18
3
1
3
0
1
230

5. Administrácia a distribúcia súťažných úloh POPS
Príznak úlohy
Spôsob financovania
Termín plnenia

súťaž
kontrakt (zo ŠR)
1. 1. – 31. 12. 2021
Strana 45 z 51

Anotácia

P. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Administrácia a distribúcia súťažných úloh predstavuje komunikáciu s autormi, vedúcimi
úlohových komisií (autorských kolektívov), vystavenie zmlúv o dielo, kontrolu a heslovanie
súborov, distribúcia súborov a hesiel na okresné úrady v sídle kraja a zverejňovanie úloh a
riešení na www.olympiady.sk.

Aktivity/výstupy
Matematická olympiáda
Biologická olympiáda
Fyzikálna olympiáda
Chemická olympiáda
Olympiáda v ruskom jazyku
Geografická olympiáda
Pytagoriáda
Olympiáda v informatike
Olympiáda v anglickom
jazyku
Olympiáda vo francúzskom
jazyku
Olympiáda v nemeckom
jazyku
Olympiáda v španielskom
jazyku
Turnaj mladých fyzikov
Olympiáda ľudských práv
Dejepisná olympiáda
Olympiáda zo slovenského
jazyka a literatúry
Technická olympiáda
Spoločný komentár k
merateľným ukazovateľom

Plnenie
Distribúcia úloh na OÚ a ich neskoršie zverejnenie na www.olympiady.sk.
Distribúcia úloh na OÚ a ich zverejnenie na www.olympiady.sk.
Distribúcia úloh na OÚ a ich neskoršie zverejnenie na www.olympiady.sk.
Distribúcia úloh na OÚ a ich neskoršie zverejnenie na www.olympiady.sk.
Distribúcia úloh na OÚ a ich neskoršie zverejnenie na www.olympiady.sk.
Distribúcia úloh na OÚ a ich neskoršie zverejnenie na www.olympiady.sk.
Distribúcia úloh na OÚ a ich neskoršie zverejnenie na www.olympiady.sk.
Distribúcia úloh na OÚ a ich neskoršie zverejnenie na www.olympiady.sk.
Distribúcia úloh na OÚ a ich neskoršie zverejnenie na www.olympiady.sk.
Distribúcia úloh na OÚ a ich neskoršie zverejnenie na www.olympiady.sk.
Distribúcia úloh na OÚ a ich neskoršie zverejnenie na www.olympiady.sk.
Distribúcia úloh na OÚ a ich neskoršie zverejnenie na www.olympiady.sk.
Distribúcia úloh na OÚ a ich neskoršie zverejnenie na www.olympiady.sk.
Distribúcia úloh na OÚ a ich neskoršie zverejnenie na www.olympiady.sk.
Distribúcia úloh na OÚ a ich neskoršie zverejnenie na www.olympiady.sk.
Distribúcia úloh na OÚ a ich neskoršie zverejnenie na www.olympiady.sk.
Distribúcia úloh na OÚ a ich neskoršie zverejnenie na www.olympiady.sk.
Nižší počet vystavených zmlúv je z dôvodu zavedenia ich optimalizácie.
Autori a recenzenti dostávajú honoráre za viaceré súťažené kolá naraz v
jednej ZOD. Počet zverejnených úloh sa zvýšil z dôvodu realizácie nižších kôl
POPS online, napr. aj školských kôl, ktoré si doteraz zabezpečovali školy
samé a v tomto roku ich IUVENTA realizovala centrálne. Nakoľko bola
väčšina súťažných kôl realizované online, nebola potrebná ich distribúcia a
počet distribuovaných súborov je preto výrazne nižší.

Merateľné ukazovatele
P. č.
1.
2.
3.
4.

Výstup
počet vystavených zmlúv o dielo
počet zverejnených úloh a riešení na www.olympiady.sk
počet distribuovaných súborov úloh a riešení
počet poskytnutých elektronických, telefonických a osobných informácií

Plán
660
250
250
1000

Plnenie
309
420
30
750

6. Školenia, semináre a pracovné stretnutia k POPS
Príznak úlohy
Spôsob financovania
Termín plnenia
Anotácia

Školenie, seminár, pracovné stretnutie
kontrakt (zo ŠR)
1. 1. – 30. 11. 2021
Cieľom školiacich aktivít je príprava a organizácia školení oficiálnych dozorov s cieľom
zabezpečiť kvalifikovaný a profesionálny dozor pre žiakov na celoštátnych kolách
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a sústredeniach pred MPOPS. Cieľom pracovného stretnutia s predsedami COK POPS je
vyhodnotenie súťaží v predchádzajúcom školskom roku a príprava súťaží v novom
školskom roku. Vzdelávacie aktivity sú určené učiteľom základných a stredných škôl a sú
zamerané na získavanie žiakov a ich prípravu na POPS.
P. č.
1.

Aktivity/výstupy
Školenia oficiálnych dozorov

2.

Pracovné stretnutie s
pracovníkmi okresných
úradov v sídle kraja

3.

Kampaň pre nezapojené
školy

4.

Seminár BiO, kat. E

5.

Semináre k OCJ

6.

Slávnostné vyhodnotenie
MPOPS spojené s prijatím
prezidentkou SR

Plnenie
Školenia oficiálnych dozorov neboli realizované, nakoľko bola väčšina
celoštátnych kôl a sústredení pred medzinárodnými POPS realizovaná
online, teda bez potreby oficiálnych dozorov.
Podujatie určené pre okresné úrady v sídle kraja a poverené CVČ sa konalo
online. Zúčastnilo sa ho 18 účastníkov. Podujatie bolo náhradou za
plánované Pracovné stretnutie s predsedami COK POPS, ktoré sme pre
mnohé zmeny spôsobené pandemickou situáciou a potrebu ich nastavenia
presunuli na rok 2022.
Podujatie nebolo možné vzhľadom na pandemickú situáciu na školách
realizovať. Podujatie sme presunuli na rok 2022.
Seminár “Ako pripraviť geológa na Biologickú olympiádu” bol určený
učiteľom a organizátorom Biologickej olympiáda kat. E odbornosť geológia.
Doplnený bol o časť venovanú elektronickému prihlasovaniu a príprave
súťažných projektov kat. C a D. Zúčastnilo sa ho 86 účastníkov. Uskutočnil
sa 3. 11. 2021 online formou webinára. Pôvodné určenie seminára pre dva
kraje (BA, TT) bolo vzhľadom na online formát rozšírené na všetkých 8
krajov.
Semináre k olympiádam z cudzích jazykov a k Olympiáde zo slovenského
jazyka a literatúry pod názvom “Olympiády pod lupou” sa uskutočnili v
dňoch 2, 8. a 9. 11. 2021 online formou. Určené boli pre OAJ, ORJ, OŠJ, OFJ,
ONJ a OSJL. Zúčastnilo sa ich spolu 708 účastníkov z celého Slovenska.
Lektormi boli predsedovia celoštátnych odborných komisií uvedených
POPS.
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže pripravila prvý ročník Slávnostného
vyhodnotenia medzinárodných olympiád a postupových súťaží, ktorý bol
spojení s prijatím u prezidentky Zuzany Čaputovej v Prezidentskom paláci v
Bratislave. Zúčastnili sa ho študenti, ktorí na MPOPS v roku 2021 získali
zlaté, strieborné alebo bronzové medaily. Účastníkmi podujatia boli aj
vedúci slovenských delegácií, predsedovia a zástupcovia celoštátnych
odborných komisií. Podujatia sa zúčastnilo 65 účastníkov. Podujatie bolo
zorganizované nad rámec kontraktu za nezrealizované Školenia oficiálnych
dozorov a Kampaň pre nezapojené školy.

Merateľné ukazovatele
P. č.
1.
2.
3.
4.

Výstup
počet účastníkov školení oficiálnych dozorov
počet účastníkov na pracovnom stretnutí
počet účastníkov na seminároch
počet škôl zapojených do kampane

Plán
15
25
120
50

Plnenie
0
18
794
0

Strana 47 z 51

D. Úlohy ostatných organizačných útvarov
1. Zabezpečenie riadenia a prevádzky organizácie
Príznak úlohy
Spôsob financovania
Termín plnenia
Anotácia

Prevádzka
Kontrakt (zo ŠR), vlastné zdroje
1. 1. - 31. 12. 2021
Podľa štatútu i zriaďovacej listiny je IUVENTA zároveň správcom zvereného majetku
štátu, a preto vynakladá finančné prostriedky na udržiavanie jeho prevádzkyschopného
stavu, zveľaďovanie a ochranu. Podľa uvedeného IUVENTA pokrýva prevádzkové náklady
na budovu, v ktorej vykonáva svoju činnosť prostredníctvom jej zamestnancov. Taktiež
celoročne prevádzkuje plaváreň a sezónne letné kúpalisko.

P. č. Aktivity/výstupy/plnenie
1. Udržiavanie prevádzkyschopného stavu budovy IUVENTY
V roku 2021 IUVENTA zabezpečila udržiavanie prevádzkyschopného stavu, zveľaďovanie a ochranu zvereného
majetku štátu. V rámci danej úlohy IUVENTA pokrývala prevádzkové náklady na budovu, v ktorej vykonáva svoju
činnosť prostredníctvom jej zamestnancov. Taktiež sme celoročne prevádzkovali plaváreň a sezónne letné
kúpalisko.

2. Príspevok na zamestnancov podporných činností
Príznak úlohy
Spôsob financovania
Termín plnenia
Anotácia

Prevádzka
Kontrakt (zo ŠR)
1. 1. - 31. 12. 2021
S cieľom plniť úlohy IUVENTY stanovené štatútom, zriaďovacou listinou a týmto
kontraktom, je nevyhnutné zabezpečiť podmienky potrebné pre výkon práce
a spoluprácu odborných zamestnancov so zamestnancami ostatných organizačných
útvarov, ktorí neplnia priamo úlohy vyplývajúce z kontraktu.
IUVENTA v súlade s uvedeným pokrýva náklady na interných zamestnancov (mimo
odborných zamestnancov, ktorých plat a príslušné odvody sú zahrnuté v jednotlivých
úlohách).

P. č. Aktivity/výstupy/plnenie
1. Zabezpečenie chodu organizácie vo všetkých oblastiach a stupňoch riadenia
IUVENTA počas celého roka 2021 zabezpečovala podmienky potrebné pre výkon práce a spoluprácu odborných
zamestnancov so zamestnancami ostatných organizačných útvarov, ktorí neplnia priamo úlohy vyplývajúce
z kontraktu. V zmysle tejto úlohy boli pokryté náklady na interných zamestnancov (mimo odborných zamestnancov,
ktorých plat a príslušné odvody sú zahrnuté v jednotlivých úlohách).

3. Príspevok na informačné technológie
Príznak úlohy
Spôsob financovania
Termín plnenia
Anotácia

Prevádzka
Kontrakt (zo ŠR)
1. 1. - 31. 12. 2021
IUVENTA v zmysle legislatívnych požiadaviek na vedenie účtovníctva, evidencie majetku
a spracovanie personálnej agendy využíva informačný systém Softip, ktorého výdavky sú
začlenené pod Prvok 0EK0F01 - Systém vnútornej správy. Z uvedeného prvku sú
financované aj podporné služby v oblasti IKT.
Činnosť IUVENTY generuje aj náklady charakterizované Prvkom 0EK0F03 - Podporná
infraštruktúra – napríklad webhosting domén, aktualizácia a rozšírenie funkcionality
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webových stránok IUVENTY, poskytovanie služieb mobilného operátora či obnova
počítačového príslušenstva pre zamestnancov.
P. č. Aktivity/výstupy/plnenie
1. Zabezpečenie prevádzkyschopných IKT nástrojov pre zamestnancov IUVENTY
V roku 2021 IUVENTA sa starala o IKT infraštruktúru (hardware, software) potrebnú pre plnenie zverených úloh
a činnosť jej zamestnancov. V rámci danej úlohy boli zabezpečené programy na vedenie účtovníctva, evidencie
majetku a spracovanie personálnej agendy prostredníctvom informačného systému Softip. Zároveň prevádzkovala
podpornú IKT infraštruktúru ako napríklad webhosting domén, aktualizáciu a rozšírenie funkcionality webových
stránok IUVENTY, poskytovanie služieb mobilného operátora či obnova počítačového príslušenstva pre
zamestnancov. V roku 2021 boli nároky na IKT infraštruktúru vyššie vzhľadom na pandémiu, protipandemické
opatrenia a dištančné aktivity.
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VI. Zoznam skratiek
skratka
AKPSM
AR
AYPT
BGO
BiO
CEOI
COK
CPS
CPSJ
CPSPC
DO
EGMO
ETEC
EuPho
EUSO
FO
GENIUS
GO
GPCH
ChO
IBO
IGEO
IChO
IIC ICHO
IIC IYPT
IJSO
IMO
IOI
IPhO
IYPT
kat.
MEMO
MlV
MO
MORJ
MPOPS
MŠVVaŠ SR

význam
Akreditačná komisia pre špecializované činnosti v oblasti práce s mládežou
asistentka riaditeľa
Austrian Young Physicists Tournament
Balkan Geography Olympiad
Biologická olympiáda
Central European Olympiad in Informatics
celoštátna odborná komisia
Česko-poľsko-slovenské stretnutie matematikov
Česko-poľsko-slovenské stretnutie matematikov juniorov
Česko-poľsko-slovenské stretnutie informatikov
Dejepisná olympiáda
European Girls Mathematical Olympiad
European Traffic Education Contest
European Physics Olympiad
European Union Science Olympiad
Fyzikálna olympiáda
Genius Olympiad
Geografická olympiáda
Grand Prix Chimique
Chemická olympiáda
International Biology Olympiad
International Geography Olympiad
International Chemistry Olympiad
International Information Centre International Chemistry Olympiad
International Information Centre International Young Physicists’ Tournament
International Junior Science Olympiad
International Mathematical Olympiad
International Olympiad in Informatics
International Physics Olympiad
International Young Physicists’ Tournament
súťažná kategória
Middle European Mathematical Olympiad
mládežnícki/mládežnícky vedúci
Matematická olympiáda
Международной олимпиады по русскому языку
medzinárodná predmetová olympiáda a postupová súťaž
Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky

MV
MVO
NFV
NF
OAJ
OFJ

mladí/mladý vedúci
Mimovládne organizácie
neformálne vzdelávanie
Neformálna skupina
Olympiáda v anglickom jazyku
Olympiáda vo francúzskom jazyku
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OI
OĽP
OM
ONJ
OPPM

Olympiáda v informatike
Olympiáda ľudských práv
Odbor mládeže na MŠVVaŠ SR
Olympiáda v nemeckom jazyku
Odbor podpory práce s mládežou

OR
OR-PPM
OR-PSM
OR-NFV
OR-ĽP
OR-MP
ORJ
OSJL
OŠJ
PHÚ

odborný referent / odborná referentka
odborná referentka dotačnej schémy Programy pre mládež
odborná referentka pre prácu s mládežou
odborná referentka pre neformálne vzdelávanie
odborná referentka pre výchovu vzdelávanie mládeže k ľudským právam
odborný referent pre mládežnícku politiku
Olympiáda v ruskom jazyku
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
Olympiáda v španielskom jazyku
Plán hlavných úloh

POPS
PSM

predmetová olympiáda a postupová súťaž
Práca s mládežou

PsM
PYT
RK
RK-BA
RK-BB
RK-KE
RK-NR
RK-PO
RK-TN
RK-ZA
RNAE+
RO
SAM
TMF
TO
VV
ZGR

pracovníci/pracovník s mládežou
Pytagoriáda
regionálny koordinátor / regionálna koordinátorka
regionálny koordinátor pre Bratislavský kraj
regionálny koordinátor pre Banskobystrický kraj
regionálny koordinátor pre Košický kraj
regionálny koordinátor pre Nitriansky kraj
regionálny koordinátor pre Prešovský kraj
regionálny koordinátor pre Trenčiansky kraj
regionálny koordinátor pre Žilinský kraj
riaditeľ Národnej agentúry Erasmus+
riaditeľ odboru
Samospráva
Turnaj mladých fyzikov
Technická olympiáda
výkonný výbor
zástupca generálneho riaditeľa

..........................................
Mgr. Peter Lenčo, PhD.
generálny riaditeľ
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