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1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE   
  

Názov:  IUVENTA – Slovenský inštitút 

mládeže  

Sídlo:  Karloveská 64, 842 58 Bratislava  

Rezort:  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 

a športu SR  

Kontakty:  Tel.: +421 2 592 96 108  

Web: www.iuventa.sk  

E-mail: iuventa@iuventa.sk  

Forma hospodárenia:  príspevková organizácia  

  

   Vedenie organizácie k 31. 12. 2021: 

 

Generálny riaditeľ Mgr. Peter Lenčo, PhD. 

Zástupca generálneho riaditeľa Ing. Martin Gič 

Riaditeľka Odboru ekonomiky a rozpočtu Ing. Miroslava Vadovská 

Riaditeľ Odboru predmetových olympiád 

a postupových súťaží 

RNDr. Roman Lehotský 

Riaditeľ Národnej agentúry Erasmus+ Mgr. Peter Kupec 

Riaditeľka Odboru podpory práce s mládežou Mgr. Izabela Lara Kurtek 

Riaditeľ Odboru vnútornej správy Andrej Kalčík 

 

 

  

2. POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE   
  

 

NAŠA MISIA  
  

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

  

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

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

a realizáciou rôznych činností:  

 

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

sieťovanie výskumníkov, platforma pre komunikáciu medzi tvorcami politiky, praktikmi a 

výskumníkmi a i.), vrátane zabezpečenia projektu EURODESK, ktorý podporuje rozvoj informačnej 

siete pre mladých ľudí v krajinách Európy  

 Administrácia programu Európskej únie Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu, zameraného na rozvoj 

medzinárodnej spolupráce v týchto oblastiach a administrácia Programov pre mládež na roky 2014 – 

2020  

 Vytváranie nových koncepcií pre prácu s deťmi a mládežou a metodické usmerňovanie organizácií a 

subjektov, ktoré sú aktívne v oblasti práce s mládežou  
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 Príprava vzdelávacích a školiacich aktivít pre profesionálnych a dobrovoľných pracovníkov s deťmi a 

mládežou na miestnej, regionálnej a národnej úrovni v prioritných témach štátnej politiky voči mládeži 

(participácia, dobrovoľníctvo, neformálne vzdelávanie v práci s mládežou a i.), ako aj pre lepšie 

využitie grantových programov administrovaných organizáciou IUVENTA   

 Koordinácia predmetových olympiád a postupových súťaží žiakov základných a stredných škôl, ktoré 

vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej ministerstvo)  

 Ukončenie a vyhodnotenie Národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax  

 Ukončenie a vyhodnotenie Národného projektu PRAKTIK – Praktické zručnosti cez neformálne 

vzdelávanie v práci s mládežou  

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

prenajímanie za účelom ich hospodárneho a efektívneho využitia  

 Spolupráca s organizáciami a inštitúciami podobného zamerania v Európe a podieľanie sa na príprave 

projektov spolupráce v oblasti mládežníckej politiky  

 

  

NAŠA VÍZIA  
  

Byť jedným z kľúčových aktérov podieľajúcim sa na vytváraní modernej, inkluzívnej a participatívnej 

mládežníckej politiky a v zavádzaní nových trendov v práci s mládežou.   

Byť efektívne fungujúcou verejnou inštitúciou s dôrazom na kvalitu činnosti a odbornosť zamestnancov.  

  

Strednodobý výhľad činnosti organizácie predpokladá skvalitniť metodické a informačné pôsobenie smerom 

k subjektom aktívnym v práci s mládežou na miestnej, regionálnej a národnej úrovni nasledovnými formami:   

  

 Pripravovať metodické a informačné materiály, ktoré prispejú k skvalitneniu práce s mládežou na 

úrovni miest, obcí a regiónov  

 Realizovať vzdelávacie projekty pre pracovníkov s mládežou a mladých vedúcich, a to aj s využitím 

finančných zdrojov v rámci Európskeho sociálneho fondu  

 Zabezpečovať výskumné úlohy v oblasti práce s mládežou   

 Rozvíjať medzinárodnú spoluprácu na úrovni Európy i mimo nej  

 Rozširovať sieť spolupracujúcich subjektov a osôb na nižších úrovniach a zabezpečiť tak intenzitu 

využitia zdrojov národných a medzinárodných grantových programov  

 Skvalitňovať koordináciu všetkých úrovní predmetových olympiád a postupových súťaží žiakov 

základných a stredných škôl, a to najmä z pohľadu zabezpečenia nižších kôl prostredníctvom 

spolupracujúcich subjektov   

  

  

3. CHARAKTERISTIKA KONTRAKTU ORGANIZÁCIE S ÚSTREDNÝM 

ORGÁNOM A JEHO PLNENIE 
 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR uzatvorilo s organizáciou IUVENTA – Slovenský inštitút 

mládeže pre rok 2021 Kontrakt pre zabezpečenie úloh v oblasti štátnej politiky voči mládeži v Slovenskej 

republike, rozvoj práce s mládežou, zabezpečenie predmetových olympiád a postupových súťaží žiakov 

základných a stredných škôl, program EÚ Erasmus+ v oblasti mládeže a športu, Európskeho zboru solidarity 

a projektu EURODESK.  

 

Plán hlavných úloh organizácie bol vytvorený na základe úloh uvedených v kontrakte a na základe potrieb 

aktérov v práci s mládežou na národnej a regionálnej úrovni. Cieľom hlavných úloh IUVENTY v roku 2021 

bolo ďalšia podpora práce s mládežou v rámci štátneho i mimovládneho sektora.  

Schválený rozpočet na zabezpečenie týchto úloh v roku 2021 bol v sume 1 596 095 € (zdroj 111).  

 

Úlohy vyplývajúce z Kontraktu pre rok 2021 boli: 

 
a) Implementácia dotačnej schémy MŠVVaŠ SR „Programy pre mládež na roky 2014 – 2021“ 
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b) Zabezpečovanie činnosti Akreditačnej komisie v oblasti práce s mládežou  

c) Tvorba a rozvoj mládežníckej politiky 

d) Podpora, rozvoj a zvyšovanie kvality práce s mládežou 

e) Rozvoj medzinárodnej spolupráce s v oblasti práce s mládežou  

f) Zabezpečenie programov EÚ Erasmus+ a Európsky zbor solidarity a zabezpečenie informačnej 

siete Eurodesk 

g) Zabezpečenie predmetových olympiád  

h) Zabezpečenie medzinárodných súťaží 

i) Zabezpečenie riadenia a prevádzky organizácie 

j) Zabezpečenie IKT organizácie 

 

3.1. IMPLEMENTÁCIA DOTAČNEJ SCHÉMY MŠVVAŠ SR  
 

Cieľom úlohy bolo administratívne, organizačné a logistické zabezpečenie implementácie dotačnej schémy 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na podporu práce s mládežou. 

 

IUVENTA ako implementačný orgán dotačnej schémy MŠVVaŠ SR spolupracovala na tvorbe nasledujúcich  

6 výziev a príslušných sprievodcov:  

 

 PODPORA/D/2021 – program na podporu činnosti mládežníckych organizácií, ktoré pracujú na 

členskom princípe a vykonávajú pravidelnú a systematickú prácu s mládežou; 

 HLAS/D/2021 - program podporuje zvyšovanie úrovne participácie mladých ľudí prostredníctvom 

činnosti štruktúr zastupujúcich záujmy mládeže na úrovni samosprávnych krajov alebo na celoštátnej 

úrovni; 

 SLUZBY/1/D/2021 - program podporuje činnosti klientsky orientovaných mimovládnych organizácií 

v oblasti informačných a poradenských služieb mladým pre registrované organizácie v programe na 

podporu ich aktivít; 

 SLUZBY/2/D/2021 – program podporuje činnosti klientsky orientovaných mimovládnych organizácií 

zameraných na poskytovanie služieb v oblasti dobrovoľníctva 

 PRIORITY/D/1/2021 - program podporuje aktivity zamerané na zvyšovanie kvality práce s mládežou 

a na napĺňanie cieľov mládežníckej politiky prostredníctvom projektovej činnosti. 

 PRIORITY/D/EUDM/2021 – výzva na spolufinancovanie implementácie Európskeho dialógu  

mládežou v roku 2021 v zmysle Uznesenia Rady Európskej únie a zástupcov vlád členských štátov, 

ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, o rámci pre európsku spoluprácu v oblasti mládeže: Stratégia 

Európskej únie pre mládež na roky 2019 – 2027. 

Celkovo bolo v roku 2021 prijatých a po formálnej stránke skontrolovaných 169 žiadostí. Odborní hodnotitelia 

vypracovali 245 posudkov k žiadostiam o dotáciu, ktoré boli následne spracované. Odborná referentka 

pripravila dokumentáciu na 5 zasadnutí odbornej komisie, následne vypracovala zápisnice, protokoly o 

výsledkoch hlasovania a záverečné protokoly o poskytnutí dotácie. MŠVVaŠ SR finančne podporilo 103 

projektov v celkovej výške 4 191 431, 82 €. Z celkovej sumy bolo 2 500 000,00 € poskytnutých v rámci 

programu PODPORA mládežníckych organizácií, ktorý sa zameriava na podporu systematickej a dlhodobej 

činnosti mládežníckych organizácií 

 

Ku všetkým výzvam boli žiadateľom poskytované konzultácie telefonicky, osobne, prostredníctvom e-mailov 

a sociálnych sietí. Spolu bolo poskytnutých približne 1000 konzultácií odbornou referentkou pre administráciu 

dotačnej schémy a 300 konzultácií poskytli regionálni koordinátori a koordinátorky IUVENTY. Zároveň na 

stránke IUVENTY bola vytvorená Sekcia často kladených otázok k dotačnej schéme. 

 

Zamestnanci Odboru podpory práce s mládežou v roku 2021 vykonali 23 návštev v sídle prijímateľa dotácie 

alebo priamo na mieste realizácie aktivity za účelom monitoringu priebehu a stavu realizácie podporených 

projektov. Okrem uvedeného účelu vytvárajú monitorovacie návštevy aj priestor na posilnenie spolupráce 

medzi organizáciami a IUVENTOU zastupujúcou Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu. Zároveň 

ponúkajú priestor na vyjadrenie podnetov a informácií tak zo strany organizácií ako aj IUVENTY. Výsledkom 

monitorovacích návštev je často odstránenie zistených nedostatkov v budúcej činnosti prijímateľa dotácie a 

tým zlepšenie kvality realizácie projektového zámeru prijímateľom dotácie. Zo všetkých monitoringov boli 

https://www.iuventa.sk/wp-content/uploads/2022/01/Casto-kladene-otazky-webinare-k-registracii.pdf
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vypracované správy, ktoré sú následne okrem samotného prijímateľa predkladané hodnotiteľom pri 

posudzovaní záverečných správ o realizácii projektov.  

 

V roku 2021 bolo prijatých, formálne skontrolovaných a vyhodnotených 55 záverečných správ z realizovaných 

projektov v roku 2020. 

 

IUVENTA v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu vypracovala výzvy na registráciu 

do zoznamu oprávnených žiadateľov o dotáciu v oblasti práce s mládežou. Ide o nový systém finančnej 

podpory práce s mládežou od roku 2022. K tvorbe systému boli realizované viaceré konzultácie 

s organizáciami realizujúcimi alebo podporujúcimi prácu s mládežou. Konzultácie nadväzovali na výstupy 

z konzultačného stretnutia Monitorovacieho výboru k nastaveniu novej dotačnej schémy realizovaného 

koncom 2020. Nový systém podpory práce s mládežou je rozdelený do 7 tematických oblasti:  

 

 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; 

 Aktuálne priority v práci s mládežou. 

K pripraveným výzvam na registráciu do zoznamu oprávnených žiadateľov o dotáciu boli zrealizované 3 

informačné webináre určené pre záujemcov o registráciu do uvedeného zoznamu v oblasti práce s mládežou. 

V jednom z týchto webinárov bola téma venovaná štyrom tematickým oblastiam vzhľadom na ich podobnosť. 

 

3.2. ZABEZPEČOVANIE ČINNOSTI AKREDITAČNEJ KOMISIE V 

OBLASTI PRÁCE S MLÁDEŽOU  
 

IUVENTA zabezpečuje činnosť Akreditačnej komisie v oblasti práce s mládežou, ktorá je poradným orgánom 

MŠVVaŠ SR, v súlade s jej štatútom.  

 

Všetky potrebné informácie pre záujemcov o akreditáciu vzdelávacích programov a akreditované subjekty boli 

zverejnené a priebežne aktualizované na internetovom sídle IUVENTY v časti Akreditácia. Konzultácie 

žiadateľom aj akreditovaným subjektom poskytovala a zabezpečovala tajomníčka akreditačnej komisie 

priebežne a podľa potreby. Konzultácie sa týkali najmä formálnych náležitosti spojených s predkladaním 

žiadosti o akreditáciu, obsahovej stránky žiadosti (konzultácie v obsahových záležitostiach poskytovali 

členovia komisie), formálnych náležitostí spojených s udelením akreditácie a s realizáciou a vyhodnotením 

akreditovaného vzdelávania.  

 

V roku 2021 boli zverejnené 4 výzvy na predkladanie žiadostí o akreditáciu vzdelávacích programov v 

systéme NELSON. Celkovo bolo prijatých, spracovaných a po formálnej stránke skontrolovaných 20 žiadostí 

o akreditáciu vzdelávacieho programu a 6 žiadostí o zmenové konanie (žiadosti o zaradenie/vyradenie 

lektorov/zmenu garantov). K žiadostiam o akreditáciu bolo vypracovaných 38 odborných posudkov a 5 

odborných posudkov k žiadostiam o zmenové konanie členmi akreditačnej komisie. IUVENTA zabezpečila 

počas roka 4 riadne zasadnutia akreditačnej komisie, pripravila podklady a výstupy. Aktuálne akreditované 

vzdelávacie programy ako aj prehľad hodnotenia podaných žiadosti za roky 2010-2021 sú zverejnené na 

webovom sídle IUVENTY.  

 

Mládežnícke organizácie boli pravidelne informované na vzdelávaniach a prostredníctvom webovej stránky o 

možnostiach a dôležitosti akreditovania vzdelávacích programov.   

  

V priebehu januára roku 2022 IUVENTA vyzvala akreditované subjekty, aby poskytli sumárny výkaz o 

všetkých zrealizovaných vzdelávaniach za uplynulý kalendárny rok. Tieto údaje následne sumarizovala.  
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Za rok 2021 bol počet absolventov akreditovaných vzdelávacích programov 878, pričom bolo 

zrealizovaných 86 akreditovaných vzdelávacích programov. Aktualizovaný zoznam akreditovaných 

vzdelávacích programov sa kvartálne zverejňuje na webovom sídle IUVENTY. 

 

3.3. ROZVOJ MLÁDEŽNÍCKEJ POLITIKY 
 

S cieľom prispievať k zvyšovaniu kvality života mladých ľudí na Slovensku realizovala IUVENTA v roku 

2021 tieto aktivity:   

 

Zabezpečenie procesu prípravy Stratégie SR pre mládež na roky 2021 – 2028 

 

IUVENTA zabezpečila tvorbu odborných podkladov na základe prieskumu dostupných dát, vrátane výsledkov 

reprezentatívneho výskumu „Čo si myslia mladí?“, ktorý pre IUVENTU v období december 2020 – marec 

2021 realizovalo Centrum pre výskum etnicity a kultúry. Zároveň prebehlo 25 konzultácií s predstaviteľmi a 

predstaviteľkami relevantných spolupracujúcich rezortov, organizácií a s nezávislými expertami a expertkami. 

 

IUVENTA zabezpečila zasadnutie Medzirezortnej pracovnej skupiny, ktorej program bol zameraný na 

prípravu Stratégie. Uskutočnila sa 17. marca 2021. 

 

Participatívny proces prípravy Stratégie bol zabezpečený aj prostredníctvom okrúhlych stolov na regionálnej 

úrovni. Tie sa uskutočnili v tomto poradí: 

 

 22.3.2021 Banskobystrický kraj (25 účastníkov);   

 23.3.2021 Žilinský kraj (16 účastníkov);   

 23.3.2021 Trnavský kraj (17 účastníkov);   

 24.3.2021 Košický kraj (18 účastníkov);   

 24.3.2021 Nitriansky kraj (10 účastníkov);   

 25.3.2021 Bratislavský kraj (30 účastníkov);   

 26.3.2021 Prešovský kraj (16 účastníkov);   

 26.3.2021 Trenčiansky kraj (36 účastníkov). 

Spolu sa regionálnych okrúhlych stoloch k procesu prípravy Stratégie SR pre mládež zúčastnilo 168 

účastníkov.  

 

Stratégia Slovenskej republiky pre mládež na roky 2021 - 2028 bola 14. decembra 2021 schválená Vládou 

Slovenskej republiky, o čom IUVENTA informovala prostredníctvom svojich komunikačných kanálov.  

 

KICK-UP! pre žiacke školské rady 

 

Jednou z dôležitých oblastí aktivít IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže, ktoré vychádzajú z prioritných 

tém mládežníckej politiky je podpora participácie mladých ľudí a žiackej participácie. Preto sme pripravili 

projekt KICK-UP! pre žiacke školské rády. Cieľom bolo vytvoriť priestor pre sieťovanie a zdieľanie príkladov 

dobrej praxe medzi koordinátormi žiackych školských rád. Súčasťou vytvorenej platformy je aj poskytovanie 

vzdelávania a informácií pre koordinátorov. V roku 2021 platformu tvorilo 40 koordinátorov zo všetkých 

regiónoch Slovenska. V roku 2022 sa táto platforma rozšíri o ďalších záujemcov a jednou z hlavných tém budú 

legislatívne zmeny a nová terminológia – keďže sa termín „žiacke školské rady“ mení na „školské 

parlamenty“. Stretnutia koordinátorov prebiehajú na celoslovenskej a na regionálnej úrovni.  

S cieľom podpory koordinátorov školských parlamentov sme v roku 2021 v spolupráci s s českou organizáciou 

CEDU - Centrum pro demokratické učení vydali tieto metodické príručky: 

Prehľad vydaných metodických príručiek: 

 Žiacka školská rada I – Ako začať so žiackou školskou radou, aby sa hneď nerozpadla 

 Žiacka školská rada II – Ako vybrať zástupcov tried a urobiť z nich dobrý tím 

 Žiacka školská rada III – Ako viesť zasadnutia, aby nás to bavilo 

 Žiacke projekty – Ako robiť projekty tak, aby ich žiaci realizovali samostatne 

 Šťastný koordinátor – Ako spojiť náročnú prácu učiteľa s osobnou vyrovnanosťou 

https://www.iuventa.sk/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2021/07/Co-si-myslia-mladi_analyza-gjinxe.pdf
https://www.minedu.sk/data/files/11043_strategia-slovenskej-republiky-pre-mladez-na-roky-2021-2028.pdf
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Zároveň boli vydané dva zápisníky pre členov žiackych školských rád – pre mladších a pre starších žiakov. 

Tieto hravou formou vedú žiakov školským rokom a pomáhajú im lepšie si plánovať činnosť v žiackej školskej 

rade a spoluprácu s ostatnými spolužiakmi.  

Príručky sú voľne dostupné na stiahnutie v elektronickom formáte na internetovej stránke IUVENTY. Príručky 

boli predstavené v rámci úvodného webináru KICK-UP! pre žiacke školské rady, ktorý sa uskutočnil 8. júna 

2021. Každý koordinátor dostal príručku v tlačenej podobe. 

 

Žiacky poradný výbor 

 

V roku 2021 sme v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom vytvorili Žiacky poradný výbor. Poslaním 

Žiackeho poradného výboru je zvyšovanie účasti žiakov pri rozhodovaní o návrhoch štátnych koncepcií a 

dokumentov v oblastiach výchovy, vzdelávania a života mládeže a vyjadrovanie sa k dôležitým výchovno-

vzdelávacím otázkam, ktoré sú v pôsobnosti Štátneho pedagogického ústavu (ďalej len „ŠPÚ“) a IUVENTY. 

 

Žiacky poradný výbor: 

 je stálym poradným orgánom ŠPÚ a IUVENTY - Slovenského inštitútu mládeže; 

 vyjadruje názory a záujmy žiakov a žiačok základných a stredných škôl v oblasti výchovy, vzdelávania 

a v ďalších oblastiach, ktoré spadajú do pôsobnosti ŠPÚ a IUVENTY; 

 samostatne vypracúva a predkladá návrhy na zlepšenie a skvalitnenie podmienok žiakov a žiačok v 

školách a v spoločnosti; 

 zlepšuje informovanosť žiakov a žiačok o dôležitých záležitostiach týkajúcich sa oblasti výchovy a 

vzdelávania a ďalších oblastí života mladých ľudí. 

Žiacky poradný výbor má 16 členov, ktorí rovnomerne zastupujú základné a stredné školy, všetky kraje, 

dievčatá aj chlapcov, menšiny a spoločenské skupiny. Funkčné obdobie Žiackeho poradného výboru sú dva 

roky a jeho členom sa môže stať žiak a žiačka od 6. ročníka druhého stupňa základnej školy a žiak a žiačka 

strednej školy. Prvé oficiálne stretnutie Žiackeho poradného výboru sa uskutočnilo 12. a 13 októbra 2021.   

 

Podpora vzniku a činnosti mládežníckych parlamentov  

 

IUVENTA v roku 2021 realizovala celoslovenský prieskum o mládežníckych parlamentoch a pracovníkoch s 

mládežou v obciach a mestách SR. Do prieskumu sa zapojilo viac ako 600 miest a obcí z celého Slovenska. 

Za hlavné problémy pri zapájaní mládeže do verejného života alebo rozhodovania považujú oslovené mestá a 

obce nedostatok financií a personálnych kapacít, ale aj slabý záujem zo strany mladých ľudí. Výsledky 

prieskumu sú dostupné na webe IUVENTY.  

 

Tiež sme uskutočnili prieskum medzi sedemnástimi mládežníckymi parlamentmi z celého Slovenska. Počas 

série on-line stretnutí diskutovali mladí ľudia aj o tom, akú pomoc a podmienky by potrebovali pre lepšie 

rozvíjanie svojich aktivít a zapájanie mládeže v samosprávach. 

V súvislosti s podporou vzniku a činnosti mládežníckych parlamentov IUVENTA v roku 2021 realizovala 

viaceré informačné, sieťovacie a vzdelávacie aktivity:  

 

 1.3.2021 - Sieťovacie stretnutie mládežníckych parlamentov (Petržalský mládežnícky parlament, MP 

Kysucké nové mesto, Parlament mladých mesta Bardejov),  

 26.3.2021 - Sieťovacie stretnutie mládežníckych parlamentov (MP Brezno, MP Senica, RMP),  

 9.4.2021 - Sieťovacie stretnutie mládežníckych parlamentov (Žarnovica, Vrbové, Stredoškolský 

parlament PSK), 

 16.4.2021 - Ako prepájať žiacke školské rady a mládežnícke parlamenty?,  

 30.4.2021 - Sieťovacie stretnutie mládežníckych parlamentov (Púchov, Levoča, Šala, Trstená), 

 21.5.2021 - Sieťovacie stretnutie mládežníckych parlamentov (Prievidza, Vráble, Snina), 

 24.6.2021 - Participatívne stretnutie k zriadeniu mládežníckeho parlamentu v meste Dolný Kubín, 

 17.8.2021 - Workshop Ako založiť mládežnícky parlament (Dolný Kubín). 

 

 

https://www.iuventa.sk/produkt/prirucky-pre-ziacke-skolske-rady/
https://www.iuventa.sk/na-slovensku-historicky-po-prvy-raz-zasadol-ziacky-poradny-vybor-hlas-ziakov-a-ziacok-bude-pocut-aj-pri-pripravovanych-zmenach-vo-vzdelavani/
https://www.iuventa.sk/mladeznicke-parlamenty-na-slovensku-vysledky-prieskumu-v-obciach-a-mestach/
https://www.iuventa.sk/respekt-dovera-zapajanie-co-by-potrebovali-aktivni-mladi-ludia-z-mladeznickych-parlamentov/
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3.4. PODPORA, ROZVOJ A ZVYŠOVANIE KVALITY PRÁCE 

S MLÁDEŽOU 
 

V rámci podpory, rozvoja a zvyšovania kvality práce s mládežou IUVENTA: 

 

 mapuje vzdelávacie potreby pracovníkov s mládežou, koordinátorov práce s mládežou, 

mládežníckych vedúcich, mladých vedúcich, mládeže a mládežníckych organizácií a zvyšuje ich 

kompetencie prostredníctvom informačných, metodických a vzdelávacích aktivít, 

 spolupracuje 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, 

 zvyšuje kompetencie aktérov samospráv na účel efektívnej spolupráce s mladými ľuďmi, 

mládežníckymi organizáciami a ďalšími aktérmi v oblasti podpory a rozvoja mládeže,  

 mapuje nové trendy a prístupy v práci s mládežou ako aj príklady dobrej praxe zo Slovenska 

a zahraničia,  implementuje ich do neformálneho vzdelávania a šíri ich smerom ku kľúčovým aktérom 

v oblasti mládeže,  

 mapuje dopad a zviditeľňuje prínos neformálneho vzdelávania v práci s mládežou,   

 realizuje aktivity napomáhajúce lepšiemu prepojeniu neformálneho vzdelávania s trhom práce a jeho 

uznania zamestnávateľmi,  

 iniciuje partnerstvá s jednotlivými aktérmi v oblasti práce s mládežou na účel  posilňovania 

spoločenského a formálneho uznania neformálneho vzdelávania v práci s mládežou,  

 mapuje a zviditeľnuje výskumy a prieskumy zamerané na potreby mladých ľudí, ich hodnotovú 

orientáciu, aktuálne trendy a tendencie správania sa mladých ľudí, 

 pravidelne zviditeľňuje 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. 

 

Mapovanie vzdelávacích potrieb osôb pracujúcich s mládežou   

 

V októbri 2021 IUVENTA zrealizovala prieskum vzdelávacích potrieb v regiónoch s cieľom nastavenia aktivít 

na ďalšie obdobie. Na dotazník zareagovalo spolu 300 respondentov z 8 regiónoch. Identifikovali sme tieto 

témy: 

 

 digitálna práca s mládežou;  

 rôzne nástroje v práci s mládežou; 

 ako napísať dobrý projekt;  

 problematika sexuálneho zneužívania mládeže;  

 výchova a vzdelávanie mládeže v oblasti ľudských práv;  

 projektový manažment;  

 školenie pre zástupcov samospráv o dôležitosti a význame práce s mládežou;  

 podpora koordinátorov žiackych školských rád;  

 podpora mládežníckych parlamentov. 

 

Realizácia akreditovaných vzdelávacích programov pre pracovníkov s mládežou 

 

IUVENTA v roku 2021 zrealizovala 22 akreditovaných vzdelávacích programov pre osoby pracujúce 

s mládežou:   

 
Číslo akreditácie Názov vzdelávacieho 

programu 

Termín Počet účastníkov Počet 

absolventov 

AKPSM/0014/2019/3/004 ON/OFF - Online a 

off-line nástroje v 

práci s mládežou 

29.1.-1.2.2021 12 0 

AKPSM/0014/2017/2/003 Projektový 

manažment v práci s 

mládežou 

4.2.-7.2.2021 0 14 



10 

 

AKPSM/0014/2017/2/003 Projektový 

manažment v práci s 

mládežou 

18.2.-21.2.2021 0 20 

AKPSM/0014/2019/3/004 ON/OFF - Online a 

off-line nástroje v 

práci s mládežou 

19.2.-22.2.2021 0 11 

 

AKPSM/0014/2017/2/003 Projektový 

manažment v práci s 

mládežou 

4.3.-7.3.2021 0 17 

AKPSM/0014/2017/2/003 Projektový 

manažment v práci s 

mládežou 

18.3.-21.3.2021 0 15 

AKPSM/0014/2018/3/015 Využitie 

dokumentárneho 

filmu v práci s 

mládežou 

18.3.-21.3.2021 

 

20 0 

AKPSM/0014/2019/1/003 Strategické 

plánovanie a procesné 

riadenie pre 

mimovládne 

organizácie 

9.4.-10.4.2021 0 13 

AKPSM/0014/2019/3/004 ON/OFF - Online a 

off-line nástroje v 

práci s mládežou 

16.4.-19.4.2021 16 0 

AKPSM/0014/2018/4/009 Refresh -  školenie 

koordinátorov ŽŠR 

21.4.-24.4.2021 17 0 

AKPSM/0014/2018/3/015 Využitie 

dokumentárneho 

filmu v práci s 

mládežou 

23.4.-24.4.2021 0 20 

AKPSM/0014/2018/2/007 Prevencia sociálno-

patologických javov 

27.5.-30.5.2021 9 0 

AKPSM/0014/2019/3/004 ON/OFF - Online a 

off-line nástroje v 

práci s mládežou 

28.5.-31.5.2021 0 7 

AKPSM/0014/2020/2/003 SAMO - strategické 

plánovanie v oblasti 

práce s mládežou pre 

samosprávy 

2.6.-4.6.2021 0 18 

AKPSM/0014/2018/4/009 Refresh -  školenie 

koordinátorov ŽŠR 

21.6.2021 0 12 

AKPSM/0014/2018/2/007 Prevencia sociálno-

patologických javov 

24.6.-27.6.2021 0 9 

AKPSM/0014/2019/2/002 Podpora karierového 

poradenstva mládeže 

24.9.-26.9.2021 20 0 

AKPSM/0014/2018/1/009 Vzdelávanie v oblasti 

práce s rómskou 

mládežou 

24.9.-26.9.2021 14 0 

AKPSM/0014/2018/1/014 

 

Outdoor aktivity a ich 

využitie v práci s 

mládežou 

1.10.-3.10.2021 17 0 

AKPSM/0014/2019/1/003 

 

Strategické 

plánovanie a procesné 

riadenie pre 

mimovládne 

organizácie 

12.11.-19.11.2021 0 13 

AKPSM/0014/2019/2/002 Podpora karierového 

poradenstva mládeže 

19.11.-21.11.2021 0 10 

AKPSM/0014/2018/1/014 Outdoor aktivity a ich 

využitie v práci s 

mládežou 

11.12.2021 0 11 
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Počet úspešných absolventov, ktorí získali osvedčenie o získanej odbornej spôsobilosti uskutočňovať 

špecializovanú činnosť v oblasti práce s mládežou, je 183. 

 

Realizácia akreditovaných vzdelávacích programov pre mládež 

 
Číslo akreditácie Názov vzdelávacieho 

programu 

Termín Počet účastníkov Počet 

absolventov 

AKPSM/0014/2020/1/004 Použi hlavu! - 

kritické myslenie v 

každodennom živote 

21.4.-24.4.2021 18 0 

AKPSM/0014/2020/1/004 Použi hlavu! - 

kritické myslenie v 

každodennom živote 

18.2.-21.2.2021 17 0 

AKPSM/0014/2020/1/004 Použi hlavu! - 

kritické myslenie v 

každodennom živote 

26.2.-27.2.2021 0 14 

AKPSM/0014/2020/1/004 Použi hlavu! - 

kritické myslenie v 

každodennom živote 

11.3.-14.3.2021 20 0 

AKPSM/0014/2020/1/004 Použi hlavu! - 

kritické myslenie v 

každodennom živote 

26.3.-27.3.2021 0 15 

AKPSM/0014/2018/3/011 Projekt je zmena 26.3.-28.3.2021 15 0 

AKPSM/0014/2020/1/004 Použi hlavu! - 

kritické myslenie v 

každodennom živote 

9.4.-10.4.2021 0 16 

AKPSM/0014/2018/3/011 Projekt je zmena 15.4.-18.4.2021 24 0 

AKPSM/0014/2020/1/004 Použi hlavu! - 

kritické myslenie v 

každodennom živote 

13.5.-15.5.2021 16 0 

AKPSM/0014/2020/1/004 Použi hlavu! - 

kritické myslenie v 

každodennom živote 

18.6.-19.6.2021 0 12 

AKPSM/0014/2020/1/004 Použi hlavu! - 

kritické myslenie v 

každodennom živote 

3.9.-5.9.2021 14 0 

AKPSM/0014/2020/1/004 Použi hlavu! - 

kritické myslenie v 

každodennom živote 

1.10.-2.10.2021 0 11 

 

Zúčastnilo sa ich spolu 124 účastníkov. Počet úspešných absolventov, ktorí získali osvedčenie, je 68. 

Tematické vzdelávacie aktivity pre osoby pracujúce s mládežou  

IUVENTA ďalej zrealizovala 50 tematických vzdelávaní pre pracovníkov s mládežou na témy:  

 zamestnanosť a podnikavosť mladých so znevýhodnením; 

 mentoring v práci s mládežou; 

 ako pripraviť neformálne vzdelávanie; 

 rozvoj kritického myslenia; 

 využitie environmentálnych aktivít v práci s mládežou;  

 prevencia sociálno-patologických javov;   

 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;  
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 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 zneužívaním; 

 hra ako nástroj v práci s mládežou. 

Informačné aktivity pre pracovníkov s mládežou 

IUVENTA v roku 2021 zrealizovala 20 informačných aktivít v regiónoch zameraných na informovanie 

o príležitostiach pre pracovníkov s mládežou na národnej a na medzinárodnej úrovni. Informačných aktivít sa 

v roku 2021 zúčastnilo 150 aktérov v práci s mládežou. 

Podporné online aktivity pre osoby pracujúce s mládežou  

Odbor podpory práce s mládežou v roku 2021 zrealizoval 100 podporných online aktivít zameraných na 

zvyšovanie kvality práce s mládežou na témy:  

 facilitácia;   

 efektívne online kampane;  

 rozvoj životných zručností;  

 skupinová dynamika;  

 environmentálne aktivity v práci s mládežou;  

 online nástroje v práci s mládežou; 

 mládež a EÚ; 

 kariérové poradenstvo v práci s mládežou. 

Udržateľnosť národných projektov KOMPRAX a PRAKTIK  

Národný projekt Komprax bol zameraný na podporu kvality práce s mládežou prostredníctvom neformálneho 

vzdelávania. Zámerom projektu bolo umožniť mladým ľuďom nadobudnúť také kompetencie, ktoré potrebujú 

ich pre úspešné uplatnenie sa na trhu práce a v oblasti práce s mládežou. NP Komprax bol realizovaný od roku 

2011 do 2015.  

Národný projekt Praktik mal za cieľ umožniť tým, ktorí pracujú s deťmi a mládežou, rozširovať si kompetencie 

a inšpirovať sa inovatívnymi metódami zážitkového učenia, ktoré môžu využívať počas záujmových 

voľnočasových aktivít v neformálnom vzdelávaní. NP Praktik bol realizovaný od roku 2013 do 2015.  

Udržateľnosť oboch projektoch sa skončila v roku 2021. Záverečné monitorovacie správy za Národný projekt 

Praktik a Komprax boli spracované a odoslané sprostredkovateľskému orgánu v písomnej forme v apríli 2021.  

Konferencia o práci s mládežou  

Konferencia o práci s mládežou sa uskutočnila 18. novembra 2021 v priestoroch IUVENTY, pričom bola 

vysielaná aj online. Konferencia sa niesla v znamení odkazu na 17. november ako Medzinárodný deň 

študentstva i Deň boja za slobodu a demokraciu. Na konferencii vystupovali významní hostia, aktéri a aktérky 

v práci s mládežou, pracovníci a pracovníčky s mládežou a zástupcovia a zástupkyne samospráv zo Slovenska 

a zo zahraničia – z Islandu, Chorvátska a Belgicka. Program konferencie reflektoval aktuálne a dôležité témy: 

ako ovplyvnila súčasná pandemická situácia mladých ľudí a prácu s mládežou; ako skvalitňovať prácu s 

mládežou na miestnej úrovni; ako posilňovať inklúziu v práci s mládežou. Počas celého dňa sa diskutovalo, 

prezentovali sa poznatky, či príklady dobrej praxe. Čas bol aj na nadväzovanie kontaktov a prepájanie sa 

účastníkov konferencie, ako aj  na vymieňanie si skúseností či plánovanie spoločných projektov.  

Súčasťou konferencie bolo aj slávnostné oceňovanie pracovníkov s mládežou. Počas roka IUVENTA aktívne 

spolupracuje s rôznymi inštitúciami a organizáciami naprieč Slovenskom. Vedie s nimi diskusie v rámci 

okrúhlych stolov alebo na pracovných a informačných stretnutiach, spoluorganizuje rôzne vzdelávacie aktivity 

a webináre. IUVENTA sa rozhodla oceniť pracovníkov s mládežou, ktorí sa významne podieľajú na 
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zvyšovaniu kvality života mladých ľudí na Slovensku, ale aj na medzinárodnej úrovni. Počas slávnostného 

večera sme ocenili 15 pracovníkov a pracovníčok s mládežou. Pri príležitosti oceňovania pracovníkov s 

mládežou sa IUVENTA rozhodla zozbierať ich osobné príbeh a skúsenosti a vydať ich v podobe publikácie, 

aby sa každý, kto sa rozhodne pracovať s mládežou, mohol inšpirovať ich príkladom alebo posilniť svoju 

motiváciu do práce, ktorá naozaj dáva zmysel. Publikácia je voľne dostupná a je možné si ju stiahnuť z webovej 

stránky IUVENTY. 

Nové metodické materiály  

Jedným z výsledkov spolupráce pri plánovaní a realizácii konferencie sú aj nové metodické materiály k téme 

terénnej sociálnej práce s mládežou. Publikácie boli preložené do slovenčiny vďaka spolupráci s organizáciou 

DYNAMO INTERNATIONAL. Sú to publikácie: 

 Medzinárodná príručka o metodike terénnej sociálnej práce vo svete - sumarizuje skúsenosti s 

terénnou sociálnou prácou na medzinárodnej úrovni a definuje základné prvky terénnej sociálnej 

práce; 

 Úloha skupinovej akcie v terénnej sociálnej práci - prináša odporúčania pre realizáciu aktivít s 

deťmi a mladými ľuďmi prostredníctvom terénnej sociálnej práce, ako aj konkrétne príklady aktivít. 

Obe publikácie sú určené ako pre terénnych sociálnych pracovníkov, tak aj pre pracovníkov s mládežou 

pôsobiacich v iných prostrediach, ktorí chcú lepšie osloviť mladých ľudí v teréne a vtiahnuť ich do 

zmysluplných aktivít vo voľnom čase. Publikácie sú dostupné na stiahnutie na webe IUVENTY.  

 

3.5. ROZVOJ MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE V OBLASTI PRÁCE 

S MLÁDEŽOU 

Projekt YouthWiki 

Youth Wiki je on-line platforma Európskej únie v oblasti národných mládežníckych politík z 32 európskych 

krajín. Obsahuje komplexnú popisnú databázu národných štruktúr, politík a činností na podporu blaha mladých 

ľudí. Zahŕňa desať hlavných oblastí činnosti, konkrétne ide o: 

 riadenie politiky mládeže, 

 účasť mládeže na dobrovoľníckej činnosti, 

 zamestnanosť a podnikanie, 

 sociálne začlenenie, 

 participáciu, 

 vzdelávanie a odbornú prípravu, 

 zdravie a blahobyt, 

 tvorivosť a kultúru, 

 mládež a svet 

 a prácu s mládežou. 

Informácie o slovenských politikách pre mládež poskytuje a každoročne aktualizuje IUVENTA – Slovenský 

inštitút mládeže, pôsobiaca ako slovenský národný korešpondent. 

Mládežnícki delegáti pri OSN  

Poslaním programu Mládežnícky delegát/ mládežnícka delegátka SR pri OSN je reprezentácia slovenskej 

mládeže na pôde OSN, zastupovanie záujmov slovenskej mládeže na globálnej úrovni, propagácia a napĺňanie 

Agendy 2030, následné šírenie povedomia o fungovaní OSN a možnostiach účasti, aktívnom občianstve a 

cieľoch trvalo udržateľného rozvoja medzi slovenskou mládežou. Program Mládežnícky delegát/delegátka SR 

pri OSN je spoločnou aktivitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva zahraničných 

https://www.iuventa.sk/produkt/priklady-dobrej-praxe-pracovnici-s-mladezou/
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vecí a európskych záležitostí SR a Informačného centra OSN vo Viedni, ktorý implementuje IUVENTA – 

Slovenský inštitút mládeže.  

Mládežnícky delegát/mládežnícka delegátka sa stretáva s mladými ľuďmi na Slovensku na informačných 

seminároch za účelom zisťovania aktuálnych potrieb a požiadaviek slovenskej mládeže, ktoré následne bude 

komunikovať na pôde OSN. Je oficiálnym členom/ členkou národnej delegácie a jeho/ jej úlohou je doručiť 

vyhlásenie pre 3. výbor VZ OSN (Sociálny, humanitárny a kultúrny výbor). MD sa zároveň zúčastňuje 

neformálnych konzultácií o uzneseniach týkajúcich sa mládeže a organizuje sprievodné aktivity spolu s 

ďalšími mládežníckymi delegátmi. Pobyt na valnom zhromaždení trvá spravidla 2 týždne. Pobyt v New Yorku 

počas Valného zhromaždenia na prelome septembra a októbra počas tzv. high-level week je jedným z 

najvýznamnejších podujatí akých sa mládežnícki delegáti zúčastnia. 

V roku 2021 zastávali funkciu mládežníckych delegátov SR pri OSN dvaja mladí ľudia. Sú nimi Nikola 

Sekerešová, študentka Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Šimon Babjak, 

študent na Bilingválnom Gymnáziu C. S. Lewisa v Bratislave.  

Mládežnícki delegáti pri WHO 

Poslaním projektu Mládežnícky delegát/ Mládežnícka delegátka SR pri WHO je reprezentácia slovenskej 

mládeže na pôde WHO, zastupovanie záujmov slovenskej mládeže na globálnej úrovni, propagácia a následné 

šírenie povedomia o fungovaní WHO a témach globálneho zdravia a zdravotnej gramotnosti v kontexte 

Agendy 2030 – cieľov udržateľného rozvoja. 

Pozícia mládežníckeho delegáta/ mládežníckej delegátky ponúka mladým zdravotníkom príležitosť viac sa 

angažovať v práci s mládežou a zároveň informovať o politických otázkach v spojitosti so zdravotníctvom a 

získavať skúsenosti a zručnosti v diplomatickom prostredí. Funkcia delegáta im taktiež umožní priame 

nahliadnutie do rokovaní na najvyššej medzinárodnej úrovni a umožní im vytvárať stanoviská k otázkam, 

ktorým čelia mladí ľudia na Slovensku a porovnávať a diskutovať o týchto problémoch s ostatnými 

mládežníckymi delegátmi členských krajín WHO. Program je spoločnou aktivitou Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR a Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ktorý realizuje IUVENTA 

– Slovenský inštitút mládeže. 

V roku 2021 túto funkciu zastávala Katarína Dudová, vysokoškolská študentka v odbore Európska 

zdravotnícka ekonómia a manažment.  

Modelový Európsky parlament 

Nadácia Modelový Európsky parlament (ďalej len „nadácia“) so sídlom v holandskom Haagu (Model 

European Parliament Foundation) v roku 1994 vytvorila európsky projekt Modelový Európsky parlament s 

cieľom poskytnúť mladým ľuďom „iný“ vlastnou skúsenosťou podmienený pohľad na proces európskej 

integrácie a tak pochopiť mechanizmus práce európskych inštitúcií, priviesť mladých ľudí k záujmu o štáty 

Európy a štúdium tém, o ktorých sa diskutuje v reálnom Európskom parlamente. Projekt sa realizuje vo 

všetkých členských štátoch Európskej únie. 

Modelový Európsky parlament sa uskutočnil v Bratislave dištančne v dňoch 8.4.-11.4.2021. Jedným z bodov 

bola diskusia so slovenskými politikmi a novinármi o protestných hnutiach v Európe. Za Slovensko bolo 

vyslaných 7 mladých ľudí.  
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4. ZABEZPEČENIE PROGRAMU EÚ ERASMUS+ PRE OBLASŤ MLÁDEŽE 

A ŠPORTU A EURÓPSKEHO ZBORU SOLIDARITY 
 

Program Erasmus+ a Európsky zbor solidarity vstúpil do programového obdobia 2021 – 2027 s ohlásením 

množstva nových príležitostí pre účastníkov, nových iniciatív, možností zapojenia sa pre organizácie a s 

ambicióznymi cieľmi súvisiacimi so snahou prispievať k zvýšeniu kvality formálneho a neformálneho 

vzdelávania a informálneho učenia v Európe. 

 

Jednou z dôležitých noviniek programu Erasmus+ je určenie štyroch nových horizontálnych priorít, ktoré 

reflektujú aktuálne dôležité spoločenské témy. Medzi nich patrí inklúzia a diverzita, ktorá sa zameriava na 

zabezpečenie rovnakých príležitostí vo vzdelávaní pre všetkých vrátane ľudí so znevýhodnením – zdravotným, 

sociálnym či ekonomickým; digitálna transformácia orientovaná na sprístupnenie digitálnych technológií a 

inovácií všetkým oblastiam vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu; environmentálna udržateľnosť 

a klimatické ciele, ktoré by sa mali dostať do budúcich učebných plánov, zvyšovať povedomie o klimatickej 

situácii a podporovať udržateľné správanie; a aktívna participácia, ktorá rozvíja sociálne a multikultúrne 

kompetencie, kritické myslenie a aktívne občianstvo založené na demokratickom princípe v celoživotnom 

vzdelávaní a v práci s mládežou. 

 

ŠTRUKTÚRA PROGRAMU ERASMUS+ PRE OBLASŤ MLÁDEŽE A ŠPORTU 

 

Kľúčová akcia 1 (ďalej KA1) – Mládežnícke výmeny - projekty zamerané na vzdelávaciu mobilitu mladých 

ľudí. Mladí ľudia majú možnosť zapojiť sa do mládežníckych výmen. Mobilita pracovníkov s mládežou otvára 

možnosti profesionálneho rozvoja a budovania partnerstiev v oblasti práce s mládežou prostredníctvom 

školení, seminárov, pracovných stáží a podobne. V rámci programového obdobia 2021 – 2027 sú súčasťou 

KA1 aj Aktivity zamerané na participáciu mládeže. Sú to aktivity mimo formálneho vzdelávania a odbornej 

prípravy, ktorými sa posilňuje, rozvíja a uľahčuje účasť mladých ľudí na demokratickom živote v Európe na 

miestnej, regionálnej, národnej a európskej úrovni. 

 

KA1 - Akreditácie v oblasti mládeže 

Akreditácie v oblasti mládeže je novým prvkom v rámci štruktúry programu EÚ Erasmus+. Predstavujú nástroj 

pre organizácie, ktoré sa chcú otvoriť cezhraničnej výmene a spolupráci, posilniť participáciu mládeže a 

podporiť budovanie kapacít pracovníkov a organizácií pracujúcich s mládežou prostredníctvom aktivít v rámci 

vzdelávacej mobility. Akreditácia na Erasmus v oblasti mládeže uľahčuje vzdelávaciu mobilitu tým, že 

akreditovaným organizáciám poskytuje zjednodušený a flexibilný alternatívny formát na realizáciu aktivít. 

Organizácie, ktorým bola udelená Akreditácia sa do KA1 môžu zapojiť prostredníctvom tzv. žiadosti o grant, 

kedy následne NA urči organizácii rozpočet. Tieto organizácie sa už do regulárnych predkladacích termínov 

nemôžu zapojiť.  

 

Kľúčová akcia 2 (ďalej KA2) – Strategické partnerstvá v oblasti mládeže - projekty podporujú spoluprácu v 

oblasti inovácií a výmenu osvedčených postupov, ktoré prinášajú inovatívne postupy a riešenia v oblasti 

mládeže v rámci medzisektorovej spolupráce (štátny, verejný a súkromný sektor). Súčasťou KA2 sú tzv. Malé 

partnerstvá sú určené na rozširovanie prístupu k programu pre malé subjekty a jednotlivcov, ktorých je v 

sektoroch školského vzdelávania, vzdelávania dospelých, odborného vzdelávania a prípravy a v oblastiach 

mládeže a športu ťažké osloviť. Táto akcia, na ktorú sa organizáciám udeľujú nižšie granty, má kratšie trvanie 

a jednoduchšie administratívne požiadavky v porovnaní s kooperačnými partnerstvami, zameriava sa na 

oslovenie miestnych organizácií, menej skúsených organizácií a nových účastníkov programu a zmierňuje 

prekážky vstupu do programu, ktorým čelia organizácie s menšou organizačnou kapacitou. V rámci tejto akcie 

sa podporujú aj flexibilné formáty – kombinácia aktivít s nadnárodným a vnútroštátnym charakterom, ktoré 
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môžu mať aj európsky rozmer, čo organizáciám prináša viac prostriedkov na oslovenie osôb s nedostatkom 

príležitostí. Malé partnerstvá môžu prispievať aj k vytváraniu a rozvoju nadnárodných sietí a k posilňovaniu 

synergií s miestnymi, regionálnymi, vnútroštátnymi a medzinárodnými politikami a medzi nimi. Takisto 

súčasťou KA2 sú Kooperačné partnerstvá, ktorých základným cieľom je umožniť organizáciám zvyšovať 

kvalitu a relevantnosť svojich aktivít, rozvíjať a posilňovať siete partnerov, a tým zvyšovať ich kapacitu 

spoločného pôsobenia na nadnárodnej a medzinárodnej úrovni, posilňovať internacionalizáciu svojich aktivít, 

a to prostredníctvom výmeny alebo vypracovania nových postupov a metód, ako aj výmeny a porovnávania 

nápadov. 

 

Šport – na európskej úrovni sú pre oblasť športu určené akcie Spolupracujúce partnerstvá a Neziskové 

európske športové podujatia. Projekty sa podávajú na centralizovanej úrovni do Výkonnej agentúry pre 

vzdelávanie, audiovizuálnu oblasť a kultúru v Bruseli. 

 

Program EÚ Európsky zbor solidarity sa usiluje presadiť tieto konkrétne ciele: 

 

 s podporou účastníckych organizácií poskytnúť mladým ľuďom ľahko dostupné príležitosti na 

zapojenie sa do činností v oblasti solidarity s cieľom vykonávať pozitívne spoločenské zmeny a 

súčasne zlepšovať ich zručnosti a schopnosti v záujme ich osobného, vzdelávacieho, sociálneho, 

občianskeho, kultúrneho a profesijného rozvoja, ako aj uľahčovať ich aktívne občianstvo, 

zamestnateľnosť a prechod na trh práce, a to aj formou podpory mobility mladých dobrovoľníkov, 

stážistov a pracovníkov, 

 zabezpečiť, aby činnosti v oblasti solidarity, ktoré sa ponúkajú účastníkom Európskeho zboru 

solidarity, mali vysokú kvalitu, boli náležité uznávané a v súlade so zásadami Európskeho zboru 

solidarity, 

 zabezpečiť, aby sa vyvinulo osobitné úsilie na podporu sociálneho začlenenia a rovnosti príležitostí, 

zvlášť pokiaľ ide o účasť mladých ľudí s nedostatkom príležitostí, prostredníctvom viacerých 

osobitných opatrení, napríklad vhodných formátov činností v oblasti solidarity a personalizovanej 

podpory, 

 prispievať k európskej spolupráci, ktorá sa týka mladých ľudí, a zvyšovať informovanosť o jej 

pozitívnom vplyve. 

 

Štruktúra programu Európsky zbor solidarity 

 

Dobrovoľnícke projekty - Dobrovoľnícke projekty poskytujú dobrovoľnícke príležitosti pre mladých ľudí. 

Mali  by  reagovať  na  dôležité  spoločenské  potreby,  prispievať  k  posilňovaniu  komunít a zároveň umožniť 

dobrovoľníkom získať užitočné skúsenosti, zručnosti a kompetencie pre svoj osobný, vzdelávací, sociálny, 

občiansky a profesionálny rozvoj, a tým zlepšovať ich zamestnateľnosť. 

Projekty v oblasti solidarity - sú iniciatívne aktivity samotných mladých ľudí. Projekt by mal mať jasne určenú 

tému, ktorú chcú účastníci skupiny riešiť. Dôležitým aspektom projektu v oblasti solidarity je neformálne 

vzdelávanie, prostredníctvom ktorého môžu mladí ľudia zlepšovať svoj osobný, vzdelávací, sociálny a 

občiansky rozvoj. 

 

Činnosť Národnej agentúry programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu v Slovenskej republike v 

roku 2021 

 

 Administrácia grantových programov EÚ Erasmus+ a Európsky zbor solidarity: výber a evidencia 

žiadostí o finančný príspevok v troch predkladacích termínoch, zabezpečenie konzultácií k 

žiadostiam, zabezpečenie odborných posudkov k projektom a zabezpečenie výberového procesu, 

sledovanie realizácie projektov až po vyhodnotenie záverečných správ podporených projektov, 
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reportovanie správ pre Európsku komisiu o stave čerpania finančných prostriedkov, spravovanie online 

nástrojov Európskej komisie; 

 Informačné aktivity pre mládež a odbornú verejnosť v spolupráci s partnerskými organizáciami a 

inštitúciami na regionálnej aj národnej úrovni zamerané na propagáciu programov EÚ Erasmus+ a 

Európsky zbor solidarity 

 Vzdelávacie aktivity na medzinárodnej úrovni zamerané na podporu zvýšenia kvality projektov v 

programoch Erasmus+ a Európsky zbor solidarity 

 Zabezpečenie informačnej siete Eurodesk Slovensko ako informačného servisu na národnej a 

regionálnej úrovni pre organizácie, ktoré pracujú s mládežou v oblasti neformálneho vzdelávania 

 Informačné a konzultačné aktivity zamerané na propagáciu centralizovaných aktivít v oblasti športu. 

 Vydávanie publikácií na témy súvisiace s prioritami programu. 

 

 

4.1 SYNERGIE A MEDZISEKTOROVÁ SPOLUPRÁCA 
 

Komunikácia, informovanie, diseminácia a využívanie výsledkov programu 

 

SPI 

 

Národná agentúra programu Erasmus+ pre mládež a šport je súčasťou projektu strategického partnerstva 

zameraného na inklúziu (ďalej len „SPI“), do ktorého je zapojených 15 národných agentúr a podporné 

a školiace centrum SALTO. Cieľom partnerstva je strategicky spolupracovať na zapájaní nových organizácii, 

ktoré pracujú alebo majú potenciál pracovať s mladými ľuďmi s nedostatkom príležitostí, do programov EÚ 

Erasmus+ a Európsky zbor solidarity. Konzorcium národných agentúr spoločne pracuje na tom ako osloviť 

organizácie, ktoré pracujú s troma cieľovými skupinami (zdravotne, geograficky a ekonomicky znevýhodnené 

skupiny), ktoré sú nedostatočne zastúpené medzi účastníkmi aktivít programov EÚ Erasmus+ a Európsky zbor 

solidarity.  

 

Administrácia programov EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu a Európsky zbor solidarity 

 

IUVENTA plnila úlohy Národnej agentúry programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu a poskytovala 

informácie o možnostiach využitia podpory z programu v oblasti podpory mládeže a športu. Úlohy realizovala 

v súlade s pracovným programom, ktorý schvaľuje Európska komisia, ako aj Útvar neformálneho vzdelávania 

Sekcie sekundárneho a celoživotného vzdelávania a Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí 

MŠVVaŠ SR. Národná agentúra prijala, spracovala a vyhodnotila v roku 2020 projektové žiadosti v 

nasledovnom objeme: 

 

 

       K predkladaciemu termínu 18.5 a 20.5. 2021 

 

 

Typ aktivity 

 

Počet prijatých 

projektov 

Počet 

podporených 

projektov 

KA 1 – Mládežnícke výmeny 13 8 

KA1 – Mobilita pracovníkov s mládežou 15 10 

KA1 – Aktivity zamerané na participáciu 

mládeže 

6 3 
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KA2 – Kooperačné partnerstvá 12 3 

KA2 – Malé partnerstvá 14 6 

Spolu 60 30 

 

K predkladaciemu termínu 5.10 a 5.11.2021: 

 

 

Typ aktivity 

 

Počet prijatých 

projektov 

Počet 

podporených 

projektov 

KA 1 – Mládežnícke výmeny 16 7 

KA1 – Mobilita pracovníkov s mládežou 12 9 

KA1 – Aktivity zamerané na participáciu 

mládeže 

10 5 

KA2 – Kooperačné partnerstvá 16 6 

KA2 – Malé partnerstvá 16 7 

Spolu 70 34 

 

Národná agentúra prijala, spracovala a vyhodnotila v roku 2021 projektové žiadosti Európsky zbor solidarity 

v nasledovnom objeme: 

 

K predkladaciemu termínu 25.5.2021 

 

 

Kľúčová akcia 

Počet prijatých 

projektov 

Počet 

podporených 

projektov 

ESC 50 – Značka kvality 8 7 

ESC 31 - Projekty solidarity 17 9 

Spolu 25 16 

 

 

K predkladaciemu termínu 5.10.2021: 

 

 

Kľúčová akcia 

Počet prijatých 

projektov 

Počet 

podporených 

projektov 

ESC 11 - Dobrovoľnícke aktivity 10 8 

ESC 31 - Projekty solidarity 18 13 

Spolu 28 21 
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Aktivity nadnárodnej spolupráce TCA 

 

NA pravidelne informuje o priorite programu EÚ Erasmus+ zapájať mladých ľudí s nedostatkom príležitostí 

počas pravidelných konzultácii. 

 

V rámci plnenia TCA vzdelávacích aktivít, ktoré boli zamerané na Inklúziu bolo postupované podľa  

nastavenej školiacej stratégie  v rámci spolupráce s externým odborníkom. V roku 2021 sa zrealizovali tieto 

TCA aktivity: 

  

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 

pripravovaná vzhľadom na možnosť poukázať a vyzdvihnúť oblasť inklúzie na Slovensku a to za pomoci 

úspešne fungujúcej organizácie Nadácia Krajina Harmónie v Žiline. Prebehla 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 boli slovenskí 

účastníci. Hlavným cieľom 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 pre rozvoj 

vlastných a nových projektov v rámci inklúzie a budovanie nových partnerstiev.   

 

Projekt Skoč si k susedovi – Aktivita TCA na podporu mládeže maďarskej národnosti – pozostával z dvoch 

fáz (konajúc sa 16.-17.6.2021 dištančne na Slovensku) a (konajúc sa 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. Školiteľmi boli skúsení školitelia medzinárodného rozmeru, s niekoľkoročnou praxou. 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 aj možnosti čerpania finančne podpory špeciálne pre inkluzívne projekty pre mladých, ako aj konkrétny 

projektový proces. 

 

NA v spolupráci s Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie SR v roku 2020 realizovala 

aktivitu „Megazín“ ktorá bola zameraná na podporu mladých ľudí s nedostatkom príležitostí, kde boli 

nakrútené rôzne rubriky a relácie pre túto cieľovú skupinu, išlo prevažne o rómsku mládeže. Tieto videá boli 

určené priamo pre mladých ľudí s cieľom vysporiadať sa s následkami pandémie. Videá boli vysielané v roku 

2021 aj v regionálnej TV Romana, takisto v národnostnom rozhlasovom vysielaní RTVS. Tento projekt bol 

nominovaný na ocenenie Roma Spirit 2021. 

 

Obidve NA na Slovensku spolupracujú v oblasti iniciatívy Európskej komisie „Inšpirujúce vzory – Role 

models“. V roku 2021 bolo cieľom iniciatívy propagovať inklúziu a diverzitu v najmenej rozvinutých okresoch 

Slovenska. Koncept je aktuálne v štádiu finalizácie.  
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Súčasťou programu Európsky zbor solidarity je aj podpora aktivít nadnárodnej spolupráce NET 

 

Školenia ESCalátor a ESCalátor II – ich cieľom 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 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 

inklúzivnej 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,  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 

 

Solid Expo – 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. 

 

Non-formal education in practise je školenie zamerané na preskúmanie rozdielov medzi formálnym a 

neformálnym vzdelávaním mládeže. Školenie chce účastníkov pripraviť na to ako správne používať 

neformálne vzdelávanie v praxi a tiež ako ho integrovať do projektov programov Európsky zbor solidarity 

a Erasmus+.  

 

Výskumy siete RAY 

 

V roku 2021 NA v rámci vyššie uvedených výskumných projektov zrealizovala viaceré výskumné aktivity a 

pripravila tieto odborné štúdie a prezentačné výstupy: 

  

RAY MON: 

 Nadnárodná správa o výsledkoch a dopade programu ERASMUS+ za obdobie rokov 2019 – 2020 

(správa dostupná TU) 

 Národná správa o výsledkoch a dopade programu ERASMUS+ za celé programové obdobie 2014 – 

2020 (správa dostupná TU) 

 Prezentácia najdôležitejších zistení z Národnej správy o výsledkoch a dopade programu ERASMUS+ 

za celé programové obdobie 2014 – 2020 (prezentácia je dostupná TU a bola prvýkrát prezentovaná 

počas Týždňa mládeže 2021) 

 

RAY COR: 

 Prípadové štúdie (3) o vplyve pandémie ochorenia COVID19 na prácu s mládežou v slovenskom 

kontexte (do kvalitatívneho výskumu sa zapojili tri mládežnícke organizácie a to Rada mládeže 

Slovenska, YouthWatch a Nitrianska krajská rada mládeže, výstupy z kvalitatívneho výskumu sú 

súčasťou nadnárodnej správy – viď nižšie)  
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 Nadnárodná správa o vplyve pandémie ochorenia COVID19 na prácu s mládežou v Európe po druhej 

vlne pandémie (Draft správy dostupný v NA, finálna verzia bude zverejnená v 2. polroku 2021) 

 Prezentácia najdôležitejších zistení z Nadnárodnej správy o vplyve pandémie ochorenia COVID 19 na 

prácu s mládežou v Európe po prvej vlne pandémie (prezentácia je dostupná TU a bola prvýkrát 

prezentovaná počas Európskeho týždňa mládeže 2021) 

 

Koordinátorka výskumov RAY za NA sa v roku 2021 aktívne zúčastnila Stretnutia národných agentúr E+ 

(28.6.2021 a 28.-29.9.2021), kde boli prezentované výstupy výskumov siete RAY (hlavne RAY MON a RAY 

COR). Taktiež sa zúčastnila Konferencie o výstupoch výskumného projektu RAY PART (18.-21.10.2021). 

 

V spolupráci s nadnárodnou sieťou RAY boli pripravené Dialógy o výskumoch mládeže (online), ktoré boli 

odštartované dňa 23.6.2021a budú naďalej pravidelne prebiehať a venovať sa dôležitým témam vyplývajúcim 

z výsledkov realizovaných výskumov RAY. 

 

4.2. ZABEZPEČENIE EURÓPSKEHO INFORMAČNÉHO PROJEKTU EURODESK 
 

EURODESK je európska informačná sieť pre mladých ľudí. Počas roka 2021 EURODESK koordinátor 

spolupracoval s regionálnymi koordinátormi Odboru podpory práce s mládežou, ktorí okrem pomoci NA pri 

prieskume a šírení informácií, realizovali propagačné aktivity v rámci siete EURODESK. EURODESK 

Slovensko zabezpečuje informačný servis na národnej a regionálnej úrovni pre organizácie, ktoré pracujú s 

mládežou v oblasti neformálneho vzdelávania. Úlohou siete EURODESK bolo najmä šírenie informácií a 

popularizácia možností pre mladých ľudí vycestovať do zahraničia za prácou, štúdiom, stážami, 

dobrovoľníctvom či akýmkoľvek iným typom medzinárodnej mobility. 

 

Online diskusia „Kam kráčaš Erasmus+“ (28.4.2021) 

Počas online diskusie streamovanej na sociálnych sieťach obľúbeného denníka „SME“ predstavili riaditelia 

NA nový program Erasmus + (2021 - 2027) a jeho možnosti. Počas online diskusie sa pripojil špeciálny hosť 

– mladý človek s nedostatkom príležitostí, ktorý sa podelil o svoje skúsenosti z účasti na projektoch Erasmus+.  

 

Európsky týždeň mládeže (24.5.2021 - 30.5.2021) 

Hlavnou témou Európskeho týždňa mládeže 2021 bola „Budúcnosť máme vo svojich rukách“. Eurodesk 

Slovensko v spolupráci s NA zorganizovalo 5 online webinárov na tieto témy: Prezentácia novej generácie 

mládežníckych programov EÚ E+ a EZS; Aktívna účasť v spoločnosti vrátane jej digitálneho rozmeru; 

Začlenenie a rozmanitosť; Klimatické zmeny, ochrana životného prostredia a trvalá udržateľnosť; Zdravie a 

zotavenie. Počas tohto týždňa sme predstavili prezentácie výstupov výskumu RAY COR a RAY MON o 

vplyve pandémie COVID19 na prácu s mládežou v Európe. Prezentácie obsahovali výsledky dvoch 

nadnárodných prieskumov po 1. a 2. vlne pandémie COVID19. 

 

Roadshow 2021 – My sme EU (Žilina 25.8.2021 a Banská Bystrica 26.8.2021) 

NA sa v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy a výskumu SR zúčastnila na tzv. „Roadshow“, v Žiline 

(25.8.2021) a v Banskej Bystrici (26.8.2021). Cieľom Roadshow 2021 bolo priblížiť širokej verejnosti z 

rôznych regiónov SR výhody a dôležitosť členstva Slovenska v EÚ, v rozhovoroch s odborníkmi na vybrané 

témy, ale aj zaujímavými diskusiami vzbudiť záujem o témy EÚ, priblížiť divákom úspešne zrealizované 

projekty financované z európskych fondov, ako aj získať spätnú väzbu o vnímaní EÚ občanmi SR. Koncept 

zahŕňal množstvo interaktívnych a sprievodných aktivít. 
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Online diskusie ,Doma v EÚ” (18.6.2021 a 7.10.2021) 

NA v spolupráci s Eurodesk koordinátorom pokračovala v nastavenej spolupráci so Zastúpením Európskej 

komisie na Slovensku (ďalej ZEK)  a počas online diskusie streamovanej na sociálnych sieťach ZEK, 

predstavili zástupcovia oboch NA nový program E+ a jeho možnosti. 

 

Festival Pohoda on the Ground (7.7.2021 - 11.7.2021) 

V spolupráci so ZEK na Slovensku sa zástupcovia oboch NA zúčastnili hudobného festivalu na Slovensku. 

Počas troch dní sa organizovali rôzne druhy aktivít z miesta umiestneného v stane ZEK, šírili sa informácie o 

programe Erasmus +, Európskom zbore solidarity a Eurodesku. Zároveň sa počas festivalu zorganizovalo 

množstvo diskusií o budúcnosti mladých ľudí v Európe, čo zabezpečilo veľký počet účastníkov v cieľovej 

vekovej kategórii a teda aj potenciálnych účastníkov Erasmus + mobility. 

 

Študentský veľtrh kariérnych príležitostí Gaudeamus (14.10.2021) 

Hlavným cieľom bolo informovať a prezentovať príležitosti mládežníckych programov EÚ – Erasmus+, 

Európsky zbor solidarity a iniciatívu DiscoverEU. Súčasťou študentského veľtrhu kariérnych príležitostí pre 

mladých absolventov pod názvom Gaudeamus boli prednášky a konzultácie. 

 

Festival ,,Učiace sa Trnava” (22.10.2021) 

Cieľom festivalu bolo spojiť rôzne organizácie pôsobiace v oblasti vzdelávania a vzdelávania a tiež poukázať 

na dôležitosť a hodnotu vzdelávania v každom veku. Festival ponúkol zaujímavý program pre rôzne vekové 

kategórie – od najmenších, cez mamičky na materskej dovolenke, študentov, ale aj dospelých či seniorov. 

Počas festivalu boli prezentované možnosti programov EÚ a Iuventy. 

 

Aktivity zamerané na komunikáciu a šírenie výsledkov pri podpore tvorby nových programov E+ a ESC 

Aktivity zahŕňali aktívne zverejňovanie tlačových správ a informácií v spolupráci s Eurodesk Slovensko na 

stránkach iuventa.sk, eurodesk.sk, zborsolidarity.eu a jej sociálnych médiách. NA propagovala prácu s 

mládežou najmä prostredníctvom konzultácií, čím prispela k ich skvalitneniu a v prípade konzultácií projektov 

Strategického partnerstva mohla prispieť k prínosu projektov pre potreby mládežníckej politiky na Slovensku. 

Ďalej NA šírila výsledky projektov dobrej praxe prostredníctvom rôznych sociálnych médií – napr. cez webové 

stránky: webová stránka Erasmus+, Eurodesk a ESC a sociálne médiá. NA pripravila štyri krátke inštruktážne 

videá zamerané na podporu organizácii. NA spolupracovala s Eurodeskom na tvorbe videopozvánok na 

webináre, ktoré predstavili nové programy E+ a ESC. 

 

Eurodesk Time to Move 2021 

Mesiac október bol venovaný jednej z hlavných propagačných kampaní Eurodesk - Time2Move. Kampaň 

propagovala medzinárodnú mobilitu, vzdelávacie príležitosti a Erasmus Days. Eurodesk Slovensko 

v spolupráci s Regionálnymi koordinátormi zorganizoval 15 podujatí.  

 

Podcasty SuperGenerácia 

Na jar 2021 Eurodesk Slovensko v spolupráci s NA zverejnili 6 podcastov a 23.11.2021 boli nahrané ďalšie 

tri podcasty SuperGenerácie na témy: Mládežnícke výmeny, Enviro a Solidarita. Základom všetkých tém bolo 

neformálne vzdelávanie z rôznych uhlov pohľadu a s ním aj zaujímaví hostia, ktorí sa s nadšením delia o svoje 

skúsenosti. Podcasty budú zverejnené v prvom štvrťroku 2022. 

 

Hlavným cieľom podcastov je vytvoriť moderný a atraktívny formát, prostredníctvom ktorého sa budeme 

môcť priblížiť každej generácii, ktorá využíva podcasty ako jeden z hlavných zdrojov informácií, a tak jej 

môžeme poskytnúť množstvo dôležitých tém v modernej podobe. Podcasty boli zamerané nielen na mladých 

ľudí, ale na rôzne „super generácie“, ktorým je bližšia neformálnejšia audio forma prijímania nových 

informácií a možnosť spoznať nové príležitosti. Podcasty vyrába Eurodesk Slovensko v spolupráci s NA. 
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Publikácia Informovanie mládeže smerom k zelenej budúcnosti 

Sieť Eurodesk Slovensko sa podieľala na preklade publikácie organizácií ERYICA a Eurodesk s názvom 

Greening Youth Information Services / Informovanie mládeže smerom k zelenej budúcnosti. Na jeseň 2021 

bola publikácia daná do distribúcie a primárne je šírená jej online podoba, ktorá je dostupná na webe 

eurodesk.sk. 29.11.2021 bol zorganizovaný online webinár na rovnakú tému s cieľom odprezentovať 

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. 

 

 

5. ZABEZPEČENIE PREDMETOVÝCH OLYMPIÁD  

A POSTUPOVÝCH SÚŤAŽÍ 
 

MŠVVaŠ SR poverilo zabezpečením predmetových olympiád a postupových súťaží (POPS) organizáciu 

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Pre tento účel s organizáciou IUVENTA uzatvorilo kontrakt, ktorý 

určil rozsah úloh, spôsob ich zabezpečenia a termíny plnenia.  

 

Národná úroveň 

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v roku 2021 zabezpečoval na národnej úrovni 17 predmetových 

olympiád a postupových súťaží.  

 

Biologická olympiáda (BiO) je určená žiakom ZŠ, OG a SŠ so záujmom o biológiu, geológiu, 

environmentalistiku a iné biologické vedy. Členená je na 6 kategórií – A, B, C, D, E a F. Organizuje sa  

v 4 kolách – školskom, okresnom, krajskom a celoštátnom. Projektová časť celoštátneho kola BiO pre 

kategórie A, B a C je realizovaná formou vedeckej konferencie. Najlepší súťažiaci z teoreticko-praktickej časti 

sa zúčastňujú Medzinárodnej biologickej olympiády (IBO) a projektovej časti Olympiády GENIUS. 

 

Fyzikálna olympiáda (FO) je určená žiakom základných škôl, nižších ročníkov osemročných gymnázií – 

kategórie E, F a G a žiakom stredných škôl – kategórie A, B, C a D. Organizuje sa v 5 kolách – domácom, 

školskom, okresnom, krajskom a celoštátnom. Žiaci, ktorí dosiahnu na celoštátnom kole najlepšie výsledky, 

reprezentujú Slovensko na Medzinárodnej fyzikálnej olympiáde (IPhO) a Európskej fyzikálnej olympiáde 

(EuPhO). 

 

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

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

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

geografickej olympiády (IGEO). 

 

Chemická olympiáda (ChO) je postupová súťaž určená pre žiakov základných škôl, štvorročných, 

päťročných, šesťročných a osemročných gymnázií a stredných škôl. Člení sa na 5 kategórií – A, B, C, D, EF. 

Pre kategóriu A sa organizuje v 4 súťažných kolách (domáce, školské, krajské a celoštátne), pre kategórie B a 

C v 3 súťažných kolách – domáce, školské a krajské, pre kategóriu D v 4 súťažných kolách – domáce, školské, 

okresné a krajské a pre kategóriu EF v 3 súťažných kolách – domáce, školské a celoštátne. Najlepší súťažiaci 

z celoštátneho kola reprezentujú Slovenskú republiku na Medzinárodnej chemickej olympiáde (ICHO) 

a spravidla raz za dva roky na Grand Prix Chimique (GPCH). 

 

Matematická olympiáda (MO) je určená žiakom základných škôl, osemročných gymnázií a žiakom 

stredných škôl. Organizuje sa v 5 kolách: domácom, školskom, okresnom, krajskom a celoštátnom. 

Matematická olympiáda sa organizuje v základoškolských kategóriách Z5, Z6, Z7, Z8 a Z9 
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a v stredoškolských kategóriách A, B a C. Celoštátne kolo MO sa organizuje v kategórii A. Žiaci, ktorí 

dosiahnu na CK MO najlepšie výsledky, reprezentujú Slovenskú republiku na Medzinárodnej matematickej 

olympiáde (IMO) a Stredoeurópskej matematickej olympiáde (MEMO). 

 

Olympiáda v informatike (OI) je určená žiakom stredných škôl a osemročných gymnázií. Má dve kategórie– 

kategóriu A a kategóriu B. Olympiáda v informatike sa v rámci kategórie A organizuje v troch kolách: 

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

sa organizuje v rámci kategórie A. Najlepší študenti z CK OI postupujú na Medzinárodnú olympiádu v 

informatike (IOI) a na Stredoeurópsku olympiádu v informatike (CEOI). 

 

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

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

 

Olympiáda v nemeckom jazyku (ONJ) je určená pre žiakov základných škôl, všetkých typov gymnázií 

a stredných škôl. Súťaž sa člení na 7 kategórií – 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 2D. Organizuje sa v 4 súťažných 

kolách – školskom, okresnom, krajskom a celoštátnom. Najlepší súťažiaci sa zúčastňujú Medzinárodnej 

olympiády v nemeckom jazyku (IDO), ktorá sa uskutočňuje spravidla každé 2 roky. 

 

Olympiáda v ruskom jazyku (ORJ) je postupová súťaž určená pre žiakov základných škôl, všetkých typov 

gymnázií a stredných škôl. Člení sa na 7 kategórií – A1, A2, A3, B1, B2, B3 a B4 a organizuje sa v 3 súťažných 

kolách – školskom, krajskom a celoštátnom. Najlepší súťažiaci sa zúčastňujú Medzinárodnej olympiády 

v ruskom jazyku, ktorá sa uskutočňuje nepravidelne.  

 

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

a príslušných ročníkov osemročných gymnázií. Člení sa na 6 kategórií – 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C a organizuje 

sa v 3 kolách – školskom, krajskom a celoštátnom. Medzinárodným výstupom je Medzinárodná olympiáda vo 

francúzskom jazyku (MOFJ). 

 

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

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

B, C, D.  

 

Olympiáda ľudských práv (OĽP) sa organizuje pre všetky typy stredných škôl. Súťaž sa organizuje v troch 

súťažných kolách – školské, krajské a celoštátne. 

 

Pytagoriáda (PYT) je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, 

za ktorý žiaci vypočítajú dané úlohy. Súťaž je organizovaná v šiestich kategóriách podľa jednotlivých 

ročníkov – P3, P4, P5, P6, P7 a P8 v troch kolách – školskom, okresnom a celoštátnom. 

 

Technická olympiáda (TO) je súťaž určená žiakom 8. a 9. ročníka základných škôl a 3. a 4. ročníka 

osemročných gymnázií v Slovenskej republike. Je súťažou dvojíc žiakov. 

 

Turnaj mladých fyzikov (TMF) je súťaž päťčlenných družstiev žiakov stredných škôl v riešení fyzikálnych 

úloh, ktoré modelujú problémy prinášané vedecko-technickou praxou. Najúspešnejší súťažiaci reprezentujú 

Slovenskú republiku na Medzinárodnom turnaji mladých fyzikov (IYPT) a na otvorenom kole Rakúskeho 

turnaja mladých fyzikov (AYPT). Súťaž prebieha formou vedeckej diskusie o vopred určených problémoch. 
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Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry (OSJL) je organizovaná ako postupová súťaž a je rozdelená 

do 3 kategórií – A, B a C. Uskutočňuje sa v 4 kolách – školskom, okresnom, krajskom a celoštátnom. Jej 

cieľom je prehĺbiť, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov základných a stredných škôl v 

slovenskom jazyku a zvyšovať záujem o slovenský jazyk a literatúru.  

 

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

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

a celoštátnom. Do celoštátneho kola postupujú žiaci v kat. A, B, C a D. Žiaci v kat. A a B okrem testu obhajujú 

vlastné projekty podľa vopred stanovenej alebo voliteľnej témy. 

 

V roku 2021 zorganizovala IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže na národnej úrovni 21 celoštátnych kôl, 

ktorých sa zúčastnilo spolu 837 súťažiacich, 20 sústredení pred medzinárodnými súťažami, ktorých sa 

zúčastnilo spolu 187 súťažiacich a 10 zasadnutí celoštátnych odborných komisií. Väčšina z nich sa vzhľadom 

na protipandemické opatrenia konala v roku 2021 v dištančnom formáte.  

 

Zrealizované celoštátne kolá 
Miesto 

konania 

Termín 

konania 

Počet 

súťažiacich 

Celoštátne kolo OŠJ dištančne 10. 3. 2021 31 

Celoštátne kolo ONJ dištančne 22. 3. 2021 56 

Celoštátne kolo MO dištančne 22. – 23. 3. 2021 42 

Celoštátne kolo OAJ dištančne 24. – 25. 3. 2021 63 

Celoštátne kolo OI dištančne 25. – 26. 3. 2021 29 

Celoštátne kolo TMF dištančne 29. – 30. 3. 2021 28 

Celoštátne kolo ORJ dištančne 8. – 9. 4. 2021 43 

Celoštátne kolo CHO, kat. A dištančne 12. – 13. 4. 2021 29 

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

časť 
dištančne 13. 4. 2021 42 

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

časť 
dištančne 15. – 16. 4. 2021 37 

Celoštátne kolo FO dištančne 16. – 17. 4. 2021 26 

Celoštátne kolo OSJL dištančne 19. 4. 2021 24 

Celoštátne kolo GO – kat. A, B, Z dištančne 23. 4. 2021 107 

Celoštátne kolo DO dištančne 26. – 27. 4. 2021 40 

Celoštátne kolo TO dištančne 5. 5. 2021 16 

Celoštátne kolo GO – kat. E dištančne 21. 5. 2021 32 

Celoštátne kolo PYT dištančne 3. 6. 2021 60 

Celoštátne kolo OFJ dištančne 7. – 8. 6. 2021 38 
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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 (školské, okresné, krajské) ako 

podmienky postupu do celoštátnych kôl. Z tohto dôvodu IUVENTA v spolupráci s celoštátnymi odbornými 

komisiami 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. 

 

Na národnej úrovni zabezpečujeme aj výberové a prípravné sústredenia pred medzinárodnými 

predmetovými olympiádami a postupovými súťažami (MPOPS). V roku 2021 sme ich zabezpečili 18 

a zúčastnilo sa ich 187 súťažiacich.    

 

Zrealizované sústredenia 
Miesto 

konania 

Termín 

konania 

Počet 

súťažiacich 

Sústredenie pred GENIUS dištančne apríl 2021 1 

1. sústredenie pred IMO dištančne 19. – 25. 4. 2021 6 

1. sústredenie pred ICHO dištančne 27. 4. – 11. 6. 2021 29 

1. sústredenie pred IGEO dištančne 12. – 14. 5. 2021 12 

1. sústredenie pred IOI a CEOI dištančne 12. – 14. 5. 2021 4 

1. sústredenie pred IBO dištančne 24. – 28. 5. 2021 12 

2. sústredenie pred IMO a MEMO dištančne 4. – 11. 6. 2021 12 

1. sústredenie pred IPhO a EuPhO Košice 14. – 18. 6. 2021 5 

1. Sústredenie pred GPCH Svit 15. – 17. 6. 2021 6 

1. sústredenie pred IJSO dištančne 15. – 18. 6. 2021 22 

2. sústredenie pred IYPT Bratislava 20. – 23. 6. 2021 5 

3. sústredenie pred ICHO Bratislava 27. – 30. 6. 2021 7 

2. sústredenie pred IPhO hybridne 5. – 8. 7. 2021 5 

2. sústredenie pred IGEO dištančne 19. – 21. 7. 2021 4 

2. sústredenie pred IJSO Bratislava 5. – 8. 9. 2021 12 

2. Sústredenie pred GPCH Svit 6. – 10. 9. 2021 4 

1. sústredenie pred IYPT Bratislava 7. – 9. 11. 2021 38 

Sústredenie pred MOFJ dištančne  26. 11. 2021 3 

Celoštátne kolo OĽP hybridne 10. – 11. 6. 2021 58 

Celoštátne kolo CHO, kat. EF Svit 13. – 15. 6. 2021 13 

Celoštátne kolo BiO – kat. E dištančne 16. – 17. 6. 2021 23 
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Pre prípravu a vyhodnotenie súťažných ročníkov POPS IUVENTA zabezpečuje zasadnutia celoštátnych 

odborných komisií POPS a pre prípravu úloh zasadnutia úlohových komisií. V roku 2021 to bolo 9 

zasadnutí COK POPS a 1 zasadnutie úlohovej komisie. Spolu sa ich zúčastnilo 172 účastníkov.  

  

Zrealizované zasadnutia 
Miesto 

konania 

Termín 

konania 

Počet 

účastníkov 

Zasadnutie CK OĽP   Bratislava 28. 6. 2021 45 

Zasadnutie SK TO dištančne 9. 9. 2021 8 

Zasadnutie SK MO dištančne 16. 9. 2021 16 

Zasadnutie SK GO dištančne 29. 9. 2021 15 

Zasadnutie COK OAJ dištančne 15. 10. 2021 14 

Zasadnutie COK ORJ dištančne 21. 10. 2021 9 

Zasadnutie TMF Bratislava 8. 11. 2021 9 

Zasadnutie SK ChO hybridne 11. 11. 2021 27 

2. zasadnutie úlohovej komisie MO Žilina 17. – 19. 11. 2021 18 

Zasadnutie SK BiO dištančne 7. 12. 2021 11 

 

Distribúcia úloh a materiálov vydávaných v rámci POPS  

Úlohy a riešenia sú distribuované elektronicky, v zaheslovaných súboroch v PDF formáte, zodpovedným 

pracovníkom okresných úradov v sídle kraja, resp. poverených CVČ. Heslá k súborom sú distribuované 

formou SMS správ. Pre niektoré predmetové olympiády a postupové súťaže sú v zmysle ich organizačných 

poriadkov distribuované aj preklady úloh a riešení do maďarského jazyka a pokyny pre poroty príslušných 

súťažných kôl. S distribúciou úloh súvisí aj vystavovanie zmlúv o dielo autorom, recenzentom, 

prekladateľom, korektorom a redaktorom a zverejňovanie úloh a autorských riešení na www.olympiady.sk. 

V roku 2021 sme vystavili 309 zmlúv o dielo a zverejnili 420 úloh a autorských riešení POPS.  

 

 

Medzinárodná úroveň 

IUVENTA v roku 2021 na medzinárodnej úrovni zabezpečila účasť na 18 MPOPS, 2 sústredenia, 1 zasadnutí 

úlohovej komisie a 3 zasadnutiach výkonných výborov MPOPS. Naši súťažiaci získali na MPOPS v tomto 

roku spolu až 53 medailí. 6 zlatých (z toho jedna za družstvo), 19 strieborných a 28 bronzových medailí.    

 

Na Slovensku v Bratislave sme v termíne 21. – 27. 9. 2021 zorganizovali prezenčne medzinárodnú chemickú 

súťaž Grand Prix Chimique. Na podujatí sa zúčastnilo 12 súťažiacich zo šiestich krajín. Za Slovensko 2 

súťažiaci a 2 mentori. Získali sme 1 zlatú a 1 bronzovú medailu. Úroveň podujatia bola vysoko hodnotená 

všetkými účastníkmi. 

 

Po prvýkrát sa v roku 2021 Slovensko zapojilo do Medzinárodnej olympiády vo francúzskom jazyku. 

Podujatie sa konalo online v termíne 7. – 9. 12. 2021. Zúčastnili sa ho 3 naši súťažiaci, pričom Slovensko 

získalo 1 zlatú medailu. 

 

http://www.olympiady.sk/
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 Zrealizovaná účasť na 

medzinárodných podujatiach 

a získané medaily 

Miesto 

konania 

Termín 

konania 

Počet 

účastníkov 

AYPT (striebro) dištančne 8. – 10. 4. 2021 7 

EGMO (striebro, bronz) dištančne 9. – 15. 4. 2021 6 

IMChO (bronz) dištančne 20. – 26. 4. 2021 4 

MORJ (zlato, bronz) dištančne 7. – 10. 5. 2021 14 

1. zasadnutie úlohovej komisie MO dištančne 13. 5. 2021 20 

GENIUS (striebro) dištančne 12. 6. 2021 1 

5. sústredenie pred IMO dištančne 17. – 20. 6. 2021 6 

EuPhO (striebro, bronz) dištančne 19. – 20. 6. 2021 5 

IOI (zlato, striebro, bronz) dištančne 19. – 25. 6. 2021 4 

4. sústredenie pred IMO a MEMO dištančne 3. – 4. 7. 2021 6 

IYPT (zlato) Gruzínsko 7. – 14. 7. 2021 5 

IMO (striebro, bronz) dištančne 18. – 21. 7. 2021 9 

IPhO (striebro, bronz) dištančne 18. – 22. 7. 2021 7 

IBO (bronz) dištančne 19. – 21. 7. 2021 6 

IChO (striebro, bronz) Česko 25. 7. – 2. 8. 2021 4 

IGEO (bronz) dištančne 11. – 13. 8. 2021 4 

MEMO (striebro, bronz) dištančne 23. – 29. 8. 2021 8 

CEOI (striebro, bronz) dištančne 1. – 5. 9. 2021 4 

GPCH (zlato, bronz) Bratislava 21. – 27. 9. 2021 2 

MOFJ (zlato) dištančne 7. - 9. 12. 2021 3 

IJSO (striebro, bronz) dištančne 12. – 20. 12. 2021 6 

IYPT – zasadnutie VV dištančne viac termínov 1 

IChO – zasadnutie VV dištančne viac termínov 1 

IOI – zasadnutie VV dištančne viac termínov 1 

 

Medzinárodné informačné centrum Medzinárodnej chemickej olympiády (MIC MCHO) 

MIC ICHO je informačným a dokumentačným centrom pre krajiny, ktoré sa zúčastňujú Medzinárodnej 

chemickej olympiády. Okrem poskytovania informácií a aktualizácie svojho webového sídla bola v roku 2021 

v rámci úloh centra vytvorená nová tlačidlová štruktúra a redizajn webovej stránky www.icho.sk. Vydaná bola 

zbierka súťažných úloh „The Competition Problems from the Past International Chemistry Olympiads“ 

Volume 5 (51. a 52. IChO) a vytvorená prvá časť databázy citácií vedeckých článkov, ktoré sa zameriavajú na 

vedecké hodnotenie a výsledky IChO. Úloha bola zabezpečovaná 1 externým pracovníkom.  Viac informácií 

o činnosti centra je zverejnených na stránke www.icho.sk. 
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Pracovné stretnutia, webináre a iné podujatia  

V roku 2021 sme zorganizovali viacero pracovných stretnutí s pracovníkmi okresných úradov v sídle kraja 

a poverených centier voľného času. Zamerané boli predovšetkým na riešenie zabezpečenia realizácie nižších 

kôl POPS v období pandémie Covid-19 a na tvorbu online platformy na POPS cez EduPage.   

 

Seminár “Ako pripraviť geológa na Biologickú olympiádu” bol určený učiteľom a organizátorom 

Biologickej olympiády kat. E odbornosť geológia. Doplnený bol o časť venovanú 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 (Bratislava a Trnava) 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 v roku 2021 aj prvý ročník Slávnostného vyhodnotenia 

MPOPS, 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.  

 

Informácie a metodika 

IUVENTA počas roku 2021 zabezpečovala aj bežnú agendu POPS, medzi ktorú patria: 

 prezentácia a aktualizácia webovej stránky určenej súťažiacim, ich pedagógom a rodičom 

www.olympiady.sk (súťažné úlohy a riešenia, organizačné poriadky a pokyny, usmernenia, 

termínovník kôl POPS na príslušný školský rok, výsledkové listiny z celoštátnych kôl, adresáre členov 

celoštátnych komisií POPS a pracovníkov okresných úradov v sídle kraja, resp. poverených CVČ, 

vydané publikácie z oblasti súťaží, dôležité linky a ďalšie), 

 zverejňovanie aktuálnych informácií a fotografií prostredníctvom webu a Facebooku, 

 zostavenie a distribúcia termínovníka kôl predmetových olympiád a postupových súťaží, 

 tvorba podkladov pre mimoriadne výsledky žiakov pre MŠVVaŠ SR,  

 tvorba návrhov na ocenenie cenami sv. Gorazda, 

 spolupráca so spoluorganizátormi súťaží a sponzormi, 

 konzultácie a poradenstvo pre súťažiacich, ich rodičov, pedagógov a organizátorov súťaží.  

 

 

6. ROZPOČET ORGANIZÁCIE 
 

V roku 2021 bol IUVENTE schválený rozpočet vo výške 1 741 249 €, z toho 1 596 095 € z prostriedkov 

štátneho rozpočtu a 145 154 € vlastných zdrojov v kategórii iných zdrojov. Vlastné zdroje organizácie 

pozostávajú z prenájmu plavárne, priestorov budovy, z ubytovacích služieb a zo vstupného za využitie 

plavárne.  

 

Výška rozpočtových prostriedkov bola v priebehu roka upravená tromi rozpočtovými opatreniami zo strany 

zriaďovateľa: 

 

1. Rozpočtové opatrenie MŠVVaŠ SR, doručené listom č. 2021/21257:3-A2410 zo dňa 24.11.2021, 

z dôvodu poskytnutia 100 € odmeny pre zamestnancov odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 Z. 

z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme vo výške 5 934 €. 
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2. Rozpočtové opatrenie MŠVVaŠ SR, doručené listom č. 2021-15578:10-A2410 zo dňa 29.11.2021, 

z dôvodu vyrovnania nezrovnalostí, ktoré vznikli pri národných projektoch „PRAKTIK- praktické 

zručnosti cez neformálne vzdelávanie v práci s mládežou“ a Komprax – Kompetencie pre prax“ 

v celkovej výške 206 724 €. 

 

3. Rozpočtové opatrenie MŠVVaŠ SR, doručené listom č. 2021/22770:2-A2410 zo dňa 15.12.2021, 

z dôvodu plnenia Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri 

odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri 

výkone práce vo verejnom záujme na rok 2021. Celková suma rozpočtového opatrenia bola vo výške 

20 768 €. 

 

Na základe vzniknutej situácie s ochorením COVID – 19 sme v roku 2021 požiadali Ministerstvo hospodárstva 

Slovenskej republiky (ďalej len ,,MH SR“) o 50 % príspevok z výpadku nájmu, ktorý predstavoval sumu 1 

415 €. Pokles schopnosti organizácie tvoriť vlastné zdroje boli v roku 2021 ovplyvnené pandémiou COVID - 

19, nakoľko bola utlmená prevádzka plavárne, ako aj prenájmy priestorov v rámci budovy. 

 

Do kategórie finančných prostriedkov z iných zdrojov patria aj finančné prostriedky poskytnuté z Európskej 

únie určené na zabezpečenie financovania projektov v oblasti mládeže, školiacej a informačnej stratégie NA 

E+ a Európskeho zboru solidarity a na pokrytie výdavkov spojených s implementáciou oboch programov 

Európskej únie. Organizácia vykazuje tento typ príjmu s kódom zdroja 11P3 v upravenom rozpočte 

k 31.12.2021 v celkovej výške 6 949 141 Eur.  

 

IUVENTA v priebehu sledovaného obdobia vyčerpala na bežné výdavky finančné prostriedky vo výške 

1 520 702 €, čo predstavuje 94,9 % čerpania k upravenému rozpočtu zo zdroja 111.  

Do 31.03.2021 sme vyčerpali 71 % finančných prostriedkov z minulého roku použitých na bežné výdavky. 

Nevyčerpaný zostatok finančných prostriedkov sme vrátili zriaďovateľovi na bankový účet. Finančné 

prostriedky evidované na zdroji 13P3 boli k 31.12.2021 vyčerpané vo výške 4 620 039 €, čo predstavuje 100% 

čerpanie k upravenému rozpočtu. Súhrn čerpania za všetky zdroje bol vo výške 7 193 975 €, čo predstavuje 

50,5 % čerpania k upraveným rozpočtom.  

 

 

7.  ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANOSTI 
 

Na rok 2021 mala IUVENTA podľa organizačnej štruktúry schválený počet zamestnancov vo fyzických 

osobách 56 zamestnancov. Podľa organizačnej štruktúry organizáciu vedie generálny riaditeľ, organizácia má 

zástupcu generálneho riaditeľa, kanceláriu generálneho riaditeľa, 4 odbory a národnú agentúru ERASMUS+. 

 

 Generálny riaditeľ, zástupca generálneho riaditeľa – 2 pracovné miesta, 

 Kancelária generálneho riaditeľa – 4 pracovné miesta,  

 Odbor ekonomiky a rozpočtu – 7 pracovných miest, 

 Odbor vnútornej správy – 10 pracovných miest, 

 Odbor predmetových olympiád a postupových súťaží – 5 pracovných miest (2 na RD), 

 Odbor podpory práve s mládežou - 13 pracovných miest, 

 Národná agentúra ERASMUS+ - 15 pracovných miest (1 na RD). 

 

Zamestnanci sú odmeňovaní v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri 

výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

V období roka 2021 boli zaznamenané pohyby zamestnancov IUVENTA (vo fyzických osobách) celkovo 

v počte 20 nástupov a 20 výstupov. 

 

Z toho výstupy: 

 § 60 Zákon č. 311/2011 Z. z. – Zákonník práce – 13 zamestnancov, 

 § 67 Zákon č. 311/2011 Z. z – Zákonník práce – 3 zamestnanci, 

 § 71 Zákon č. 311/2011 Z. z – Zákonník práce – 2 zamestnanci, 
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 § 72 Zákon č. 311/2011 Z. z – Zákonník práce – 2 zamestnanci. 

 

V sledovanom období k 31.12.2021 boli 3 zamestnankyne na rodičovskej dovolenke. 

 

V priebehu roka 2021 boli realizované výberové konania na obsadenie 15 pracovných pozícií v rámci 

IUVENTY na rôznych pracovných pozíciách a rôznych odboroch. Záujem kandidátov o pracovné pozície bol 

dostatočný v celkovom počte 93 záujemcov, neúspech kandidátov bol z dôvodu nevyhovujúcich profesijných 

a často aj osobnostných predpokladov. Z hľadiska vekovej štruktúry bol vyšší záujem mladších vekových 

kategórií do 35 rokov, hlavne na pozíciách spojených s projektami, kde je potrebná výborná komunikácia často 

aj v cudzom jazyku, prezentačné schopnosti a vysoká dávka kreativity. 

 

Priemerný plat v roku 2021 sa pohyboval okolo 1 356 €, za porovnateľné obdobie roka 2020 sa priemerný plat 

pohyboval okolo 1 348 €. Percentuálny nárast v sledovanom období predstavoval 0,6 %. 
 

Vo vekovej štruktúre zamestnancov v roku 2021 najvyšší podiel 35,9 % tvoria zamestnanci vo veku do 30 

rokov, 20,8 % zamestnanci vo veku 31-40 rokov, 20,8 % zamestnanci vo veku 41-50 rokov, 11,3%  vo veku 

od 51-60 rokov a zamestnanci nad 60 rokov 11,3 %. 

 

Zamestnaných žien je 32, tvoria 60,4 % z počtu zamestnancov a mužov je zamestnaných 21, čo je 39,6 % 

z celkového počtu zamestnancov. Priemerný vek zamestnancov IUVENTY je 40,4 roka. 

 

V kvalifikačnej štruktúre zamestnancov v roku 2021 je najvyšší podiel 69,8% zamestnancov s dosiahnutým 

vysokoškolským vzdelaním I, II. a III. stupňa, 18,9 % zamestnancov s úplným stredným odborným vzdelaním 

a 11,3 % zamestnancov s ukončeným základným vzdelaním na pozíciách s prevahou manuálnej práce. 

 

Zamestnanci IUVENTA absolvovali v sledovanom období vzdelávacie aktivity zamerané na prehlbovanie 

kvalifikácie v príslušnej oblasti podľa pracovného zaradenia. Boli zabezpečené aj vstupné a periodické 

školenia BOZP a vzdelávanie v oblasti požiarnej ochrany. Taktiež bol zabezpečený adaptačný proces nových 

zamestnancov s cieľom rýchlejšieho začlenenia do pracovného procesu. Rok 2021 bol opäť sprevádzaný 

veľkým množstvom opatrení a zmien, ktoré boli zapríčinené pandémiou spôsobenou šírením koronavírusu 

COVID-19. Zamestnanci, ktorých povaha práce to dovoľovala, pracovali z domu, na pracoviskách sa 

zdržiavali nevyhnutne potrebný čas. Na pracovisku boli zabezpečené dezinfekčné prostriedky. Zamestnanci 

boli usmerňovaní a informovaní v zmysle príkazov, nariadení a odporúčaní, ktoré boli aktualizované v súlade 

s meniacou sa platnou legislatívou. 

 

 

7.1. OSTATNÉ PLATBY ZA VYKONANÚ PRÁCU, KTORÉ NIE SÚ FINANCOVANÉ 

Z KATEGÓRIE 610 – MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY  A OOV 
 

Do tejto skupiny sú zahrnuté výdavky na podpoložke 637027 – Odmeny zamestnancov mimo pracovného 

pomeru (OON) : 

 

Dohody 

o prácach 

vykonávaných 

mimo 

pracovného 

pomeru za 

sledované 

obdobie 

Počet osôb 

pracujúcich na 

dohodu o prácach 

vykonávaných 

mimo pracovného 

pomeru 

Počet hodín 

odpracovaných 

osobami 

pracujúcimi na 

dohodu o prácach 

vykonávaných 

mimo pracovného 

pomeru 

Odmeny v € za práce 

podľa dohôd 

uzatvorených mimo 

pracovného pomeru 

 1 2 3 

Organizácia : 

 

 

608 18 166 182 306 
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 - z toho vlastní 

zamestnanci 

organizácie 

9 994 6 519 

 

 

8. HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA ORGANIZÁCIE 
 

Vzhľadom na skutočnosť, že IUVENTA ako príspevková organizácia v roku 2021 hospodárila podľa zákona 

o rozpočtových pravidlách s vyrovnaným rozpočtom, rok 2021 aj napriek pretrvávajúcej pandémii ukončila s 

kladným výsledkom hospodárenia v celkovej  výške  25 907 €. Na základe dosiahnutia kladného výsledku 

hospodárenia v roku 2021 bude v roku 2022 v plnej výške navýšený nevysporiadaný výsledok hospodárenia 

minulých rokov. 

 

Tržby z predaja služieb (602) pozostávajú z prenájmu plavárne a priestorov budovy, z ubytovacích služieb a 

zo vstupného za využitie plavárne.  

 

Spotrebované nákupy (50) pozostávajú z nasledovných nákladov: spotreba všeobecného materiálu, spotreba 

pohonných hmôt, kancelárskych, čistiacich , dezinfekčných potrieb, spotreba energií všetkého druhu, spotreba 

chemikálií na bazén, drobný hmotný majetok účtovaný do spotreby.  

 

Služby (51) pozostávajú z nasledovných nákladov: opravy a údržba áut, budov, strojov a zariadení (pravidelné 

revízie všetkých technických zariadení), cestovné náklady na služobné cesty, prenájmy, ostatné služby – vodné 

a stočné, odvoz odpadu, zrážková voda, telekomunikačné a poštové poplatky, programové vybavenie, užívanie 

počítačovej siete, ochranná služba, právne služby, poistné za majetok, školiteľské služby, propagácia na akcie, 

lektorské služby a iné.  

 

Osobné náklady (52) pozostávajú z vyplatených miezd, všetkých druhov zákonného poistenia, ako aj ostatných 

osobných nákladov na realizáciu úloh externými pracovníkmi pri zabezpečovaní úloh. 

 

Iné náklady (53,54,55,56) pozostávajú najmä z odpisov majetku, dane z nehnuteľností, poplatku za komunálny 

odpad. 

 

  

2017    

(v €) 

2018  

(v €) 

2019    

 (v €) 

2020     

(v €) 

2021         

(v €) 

Náklady 2 269 825 2 944 792 

3 225 

518 3 218 558 3 160 957 

Vlastné 

výnosy 423 144 180 329 259 238 142 976 129 183 

Osobné 

náklady 1 131 730 1 427 056 

1 592 

515 1 647 430 1 562 036 
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Z nasledujúcej tabuľky je možné konštatovať, že organizácia za posledné obdobie prijala najnižší transfer. 

Zníženie transferu bolo spôsobené 10 % šetrením finančných prostriedkov v rámci cekových výdavkov štátnej 

a verejnej správy. 

 

  

2017        

(v €)  

2018        

(v €)  

2019         

(v €)  

2020         

(v €)  

2021        

(v €)  

Bežný transfer 

1 731 

096 

1 623 

928 

2 268 

649 

2 110 

740 

1 622 

797 

Kapitálový transfer 0 9 000 450 698 0 0 

Celkom zo štátneho 

rozpočtu 

1 731 

096 

1 632 

928 

2 719 

347 

2 110 

740 

1 622 

797 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZA SPOLUPRÁCU V ROKU 2021 ĎAKUJEME 

VŠETKÝM PARTNERSKÝM ORGANIZÁCIÁM, 

INŠTITÚCIÁM A SPONZOROM. 
  


