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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. 02/5929 6112; Fax 02/5929 6123;
E-mail: iuventa@iuventa.sk, www.iuventa.sk

Forma hospodárenia:

príspevková organizácia

Vedenie organizácie:
Generálny riaditeľ

Viliam Michalovič

HR manažérka

Helena Kováčová

PR manažér

Martin Hílek

IKT manažér

Vladimír Kollár

Manažérka pre stratégiu a metodiku

Jana Miháliková

Manažér rozvoja práce s mládežou

Tomáš Lučenič

Vedúca Národnej agentúry „Mládež v akcii“

Marcela Hajtmánková

Vedúci Kancelárie národného projektu „KomPrax“

Milan Rybanský

Vedúca Kancelárie národného projektu „Praktik“

Světlana Drtilová

Finančná manažérka

Sylvia Vojsová

Manažérka pre účtovníctvo a rozpočet

Jaroslava Botková

Manažérka účelových zariadení

Klaudia Soviarová

2. POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE
IUVENTA vychádza pri plánovaní svojej činnosti zo strategického plánu, prijatého na obdobie rokov 2012-2013
s previazaním na misiu a víziu.
NAŠA MISIA
Podporujeme mladých ľudí, aby poznali, vedeli a mohli využívať príležitosti pre kvalitnejší život.
Základným cieľom činností IUVENTY 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 Mládež v akcii, zameraného na rozvoj medzinárodnej spolupráce
v oblasti mládeže a administrácia Programov finančnej podpory aktivít detí a mládeže v SR Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“) na roky 2008 – 2013
Vytváranie nových koncepcií pre prácu s deťmi a mládežou a metodické usmerňovanie organizácií
a subjektov, ktoré sú aktívne v oblasti práce s mládežou
Príprava vzdelávacích a školiacich aktivít pre profesionálnych a dobrovoľných pracovníkov s deťmi
a mládežou na miestnej, regionálnej a národnej úrovni v prioritných témach štátnej politiky voči mládeži
(participácia, dobrovoľníctvo, neformálne vzdelávanie v práci s mládežou a i.), ako aj pre lepšie využitie
grantových programov administrovaných organizáciou IUVENTA
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Koordinácia predmetových olympiád a postupových súťaží žiakov základných a stredných škôl, ktoré
vyhlasuje ministerstvo
Realizácia Národného projektu KomPrax - Kompetencie pre prax
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
Realizácia Národného projektu PRAKTIK – Praktické zručnosti cez neformálne vzdelávanie v práci
s mládežou, ktorý odpovedá na niekoľko aktuálnych potrieb v oblasti neformálneho vzdelávania

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. ZAVÁDZANIE MODELU CAF A VYTVÁRANIE PODMIENOK PRE TRVALÉ ZLEPŠOVANIE
IUVENTA od roku 2011 zavádza model CAF ako nástroj komplexného manažérstva kvality, založený na
samohodnotení a zvyšovaní kvality činnosti organizácií verejnej správy. V roku 2012 predložila prvú správu na
posúdenie externým hodnotiteľom a následne prijala Akčný plán zlepšovania (2012 – 2013), kde bolo
zadefinovaných deväť úloh k skvalitneniu činnosti. Jednou z úloh bolo napr. aj vypracovanie stratégie pre lepšiu
dostupnosť a prístupnosť aktivít zákazníkom s nedostatkom príležitostí ako príspevok k ich spoločenskému
začleňovaniu. Na konci roka bol vedením IUVENTY takýto dokument schválený.
V roku 2013 získala IUVENTA významný a medzinárodne uznávaný titul Efektívny používateľ modelu CAF. 11.
novembra 2013 prevzal tento titul generálny riaditeľ Ing. Viliam Michalovič z rúk predsedu Úradu pre
normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Jozefa Mihoka a ministra hospodárstva SR Tomáša Malatinského.
V roku 2013 začala organizácia s prípravou druhej samohodnotiacej správy, ktoré je podmienkou pre obhájenie
titulu, ale aj priestorom na porovnanie zmien a posunu v práci. Na konci roku 2013 sa IUVENTA zúčastnila
odborného seminára ku kvalite vo verejnej správe, kde prezentovala svoje skúsenosti a odporúčania pre iné
organizácie a inštitúcie, ktoré sa chystajú zavádzať model CAF.
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4. CHARAKTERISTIKA KONTRAKTU ORGANIZÁCIE S ÚSTREDNÝM ORGÁNOM A JEHO PLNENIE
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR uzatvorilo s IUVENTOU pre rok 2013 dva kontrakty:
Kontrakt na riešenie úloh štátnej politiky voči mládeži a na zabezpečenie administrácie Programu EÚ „Mládež
v akcii“.
Kontrakt na riešenie úloh podpory práce talentovanej mládeže a koordinácie medzinárodných úloh.
V súlade s obsahom týchto kontraktov IUVENTA spolupracovala s vecne príslušnými sekciami a odbormi
ministerstva a v dohodnutých termínoch predkladala správy o stave plnenia úloh, ktoré z kontraktov vyplynuli.
Plán hlavných úloh organizácie bol formulovaný na základe úloh, uvedených v kontraktoch a Kľúčových oblastí
a akčných plánov štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži v SR na roky 2008 – 2013.
Spoločným cieľom všetkých aktivít a úloh realizovaných IUVENTOU v roku 2013 bolo ďalšie skvalitňovanie
podmienok pre prácu s deťmi a mládežou a podpora aktivít pre deti a mládež v rámci štátneho i mimovládneho
sektora. Úlohy vyplývajúce z kontraktov je možné rozdeliť do nasledovných oblastí:
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5.
6.
7.
8.

Administratívne zabezpečenie Programov finančnej podpory aktivít detí a mládeže na roky
2008 - 2013
Príprava projektov zameraných na rozvoj modernej, participatívnej a inkluzívnej politiky voči
mládeži
Zavádzanie nových trendov v práci s mládežou
Zabezpečenie úloh vyplývajúcich z akreditácie špecializovaných činností v práci
s mládežou
Zabezpečenie úloh v oblasti medzinárodnej spolupráce
Zabezpečenie programu Mládež v akcii
Zabezpečenie európskeho informačného projektu EURODESK
Riešenie úloh podpory práce talentovanej mládeže a koordinácia medzinárodných
úloh.
Projekt Európa v škole

4.1 ADMINISTRATÍVNE ZABEZPEČENIE PROGRAMOV FINANČNEJ PODPORY AKTIVÍT DETÍ A MLÁDEŽE
NA ROKY 2008-2013
ADAM (Aktivity Detí A Mládeže) je program zameraný na podporu pravidelnej a systematickej práce s mládežou
a voľnočasové aktivity. Hlavný dôraz kladie na rozvoj aktívneho občianstva, podporu dobrovoľníctva medzi
mladými ľuďmi či uznanie neformálneho vzdelávania v oblasti práce s mládežou. Komplexnú administráciu
programov ADAM zabezpečuje Oddelenie podpory práce s mládežou.
ADAM 1 – Je určený pre občianske združenia a zabezpečuje aktivity v oblasti podpory neformálneho
vzdelávania, výchovy k demokracii, rozvoja poznatkov v oblasti ľudských a občianskych práv, podpory
dobrovoľníctva.
ADAM 2 – Určený je pre rôznych predkladateľov projektov, vrátane neformálnych skupín mládeže. Podporuje
projektovú činnosť zameranú na rozvoj práce s mládežou a tiež subjekty, ktoré poskytujú informačno –
poradenskú činnosť pre mládež.
ADAM 3 – Program zameraný na podporu zastupiteľských štruktúr občianskych združení a iných fyzických
a právnických osôb (Krajské rady mládeže, Rada mládeže Slovenska a pod.)
V roku 2013 boli vyhlásené 4 výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu, pričom každá výzva obsahovala aj
podrobné hodnotiace kritéria. Celkovo bolo podporených 63 subjektov vo výške 2 500 000 EUR (slovom
dvamiliónypäťstotisíc eur). Pristúpilo sa aj k externému posudzovaniu obsahu záverečných správ s následnými
odporúčaniami pre prijímateľov grantu pri ďalšom pôsobení v programoch ADAM.
Projekty podporené v tomto roku zamerali svoje aktivity na zapojenie mládeže do spoločenského a politického
života obce, mesta, regiónu; vytváranie príležitostí na štruktúrovaný dialóg a konzultácie mládeže a iných
dôležitých aktérov; podporu spoločných iniciatív mladých ľudí a zástupcov samosprávy.
Pred každou výzvou poskytuje administrátor konzultácie k projektovým návrhom alebo k samotným
žiadostiam. V roku 2013 bolo poskytnutých 20 konzultácií. Najčastejšie konzultovanými oblasťami bolo
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vyjasnenie formálnych náležitostí súvisiacich s oprávnenosťou žiadateľov, finančná spoluúčasť, ale aj
konzultovanie projektových zámerov a súlad s výzvami.
Priebežné hodnotenie ukázalo, že Programy finančnej podpory aktivít detí a mládeže SR priniesli najväčší prínos
k rozvoju tém participácia mladých ľudí, podpora spoločných iniciatív mladých a samospráv, neformálne
vzdelávanie v práci s mládežou.
Od januára 2012 je možné sledovať prehľad aktivít dotovaných z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky prostredníctvom programu ADAM 1 na https://adam.iuventa.sk/vivant/shared/events.
Program ADAM v období rokov 2008 – 2013 mal za cieľ zlepšiť, skvalitniť a umožniť rozvoj práce s deťmi a
mládežou na Slovensku a vytvoriť systém financovania na podporu aktivít detí a mládeže na národnej,
regionálnej a miestnej úrovni.
Od roku 2014 sa začnú realizovať nové Programy pre mládež 2014-2020 s dôrazom na rôznorodosť oblastí
podpory samotných aktivít organizácií pracujúcich pre mládež. Programy priamo nadväzujú na Zákon č.
282/2008 Z.z. o podpore práce s mládežou, Stratégiu Slovenskej republiky pre mládež 2014 – 2020, Európsku
stratégiu pre mládež, ktoré zdôrazňujú podporu väčšej investície do oblastí života mladých ľudí. Samotné
programy majú za cieľ zvýšiť kompetencie mladých ľudí v oblasti ich prípravy na ďalší život a na posilnenie ich
postavenia v spoločnosti.

4.2 PRÍPRAVA PROJEKTOV ZAMERANÝCH NA ROZVOJ MODERNEJ, PARTICIPATÍVNEJ A INKLUZÍVNEJ
POLITIKY VOČI MLÁDEŽI
Príprava Stratégie Slovenskej republiky pre mládež 2014 - 2020
Štátna politika voči mládeži, ktorá bola zadefinovaná v dokumente Kľúčové oblasti a akčné plány štátnej politiky
vo vzťahu k deťom a mládeži, vstúpila v roku 2013 do posledného roka svojej existencie. Príprava nového
návrhu koncepčného dokumentu začala návrhom dizajnu a štruktúry, ktorý bol konzultovaný s koordinátorom
mládežníckej politiky v SR – Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Po schválení štruktúry, ktorá
kopírovala architektúru Európskej politiky voči mládeži do roku 2018, nasledoval zber expertných podkladov od
odborníkov v jednotlivých témach ako aj identifikácia ďalších relevantných zdrojov. Nová Stratégia SR pre
mládež na roky 2014 – 2020 (ďalej len „Stratégia pre mládež“) sa tvorila v deviatich oblastiach: vzdelávanie,
zamestnanosť, sociálne začleňovanie, tvorivosť a podnikavosť, participácia, dobrovoľníctvo, mládež a svet,
zdravie a zdravý životný štýl a práca s mládežou ako prierezová téma. K jednotlivým tematickým oblastiam boli
vytvorené pracovné skupiny, kde sa stretávalo 111 účastníkov zastupujúcich štátnu správu (ministerstvá,
inštitúcie a úrady), regionálnu a miestnu samosprávu, mimovládne organizácie aktívne v téme a/alebo
združujúce deti a mládež, výskumníkov a ďalších. Výstupom pracovných skupín bola analýza situácie v témach
a návrh strategických cieľov v jednotlivých oblastiach. Zároveň bola zriadená sekcia na stránke www.iuventa.sk
1
pod názvom Dva milióny budúcností , kde sa sústreďovali aktuálne informácie súvisiace s prípravou Stratégie
pre mládež.
V máji až júli 2013 sa v jednotlivých regiónoch konali konzultácie, ktoré prebiehali v dvoch kolách. V prvom kole
konzultácií sa stretli mladí ľudia a prezentovali svoj pohľad na aktuálne témy a na navrhované opatrenia.
V druhom kole sa stretli zástupcovia regionálnych a miestnych samospráv, poslanci, mimovládne organizácie,
rodičia a vybraní reprezentanti z prvého kola konzultácií, ktorí tiež vyjadrovali svoje postrehy, názory,
skúsenosti a odporúčania k predloženým dokumentom. Konzultácií sa zúčastnilo 246 účastníkov. Po analýze
a zapracovaní odporúčaní a pripomienok bola vypracovaná finálna verzia dokumentu, ktorá prešla štandardnou
formou pripomienkovacieho konania. V roku 2014 sa pripravujú implementačné projekty, ktoré zadefinujú
konkrétne opatrenia a ukazovatele k jednotlivým strategickým cieľom.
Príprava Správy o mládeži 2014
Správa o mládeži 2014 je komplexný dokument, ktorý popisuje situáciu a život mladých ľudí na Slovensku, ako
aj prijaté opatrenia štátnej a verejnej správy či mimovládneho sektora v témach, ktoré kopírujú štruktúru
Stratégie pre mládež 2014 – 2020. Správa o mládeži 2014 vznikala na základe expertných podkladov ako základ
1

Informácie k tvorbe Stratégie pre mládež a finálna verzia textu.
Dostupné na: https://www.iuventa.sk/sk/NOVINKY/DVA-MILIONY-BUDUCNOSTI.alej
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tvorby Stratégie pre mládež, doplnených o názory, skúsenosti a komentáre účastníkov regionálnych konzultácií
ako aj odborných recenzentov jednotlivých kapitol. Správa o mládeži 2014 je verejne dostupná na webstránke
organizácie IUVENTA. Súčasťou bol aj kvalitatívny prieskum prostredníctvom rozhovorov s mladými ľuďmi
(„Mládež 2014 v príbehoch“) a súhrnná publikácia „Správa o mládeži 2014 alebo Ako sa žije mladým ľuďom na
Slovensku“.
Medzirezortná pracovná skupina pre štátnu politiku v oblasti mládeže
IUVENTA poskytuje priestor na stretávanie sa Medzirezortnej pracovnej skupiny (ďalej len „MRPS“), ktorá
zoskupuje zástupcov ministerstiev, orgánov štátnej správy a samosprávy, ktoré majú vo svojej agende oblasti
týkajúce sa života mladých ľudí na Slovensku. V roku 2013 sa MRPS venovala vyhodnoteniu Akčného plánu
mládežníckej politiky vo vzťahu k mládeži na roky 2012 – 2013 a spolupracovala pri príprave odborných častí
Stratégie pre mládež a Správy o mládeži 2014.
Rozvoj výskumu mládeže a šírenie informácií o mládeži kľúčovým hráčom
IUVENTA počas roka 2013 ukončila spoluprácu s výskumníkmi nad pätnástimi novými projektmi (na obdobie
2010 – 2013). Závery výskumov zameraných na témy ako chudoba, vidiecka mládež, životný štýl, mobilita atď.
sú verejne dostupné na stránke www.vyskummladeze.sk, ktorú administruje IUVENTA. V roku 2013 boli
ukončené aj ďalšie výskumy v rámci Národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax (viac informácii na
strane 22 v časti Zabezpečenie absentujúcich prieskumov a výskumov o mládeži).
Výmenu informácií na lepšie poznanie a porozumenie mládeže zabezpečujú tradičné stretnutia výskumníkov,
politikov a praktikov. V roku 2013 sa organizovali dve stretnutia: septembrové stretnutie pod názvom Výskum
mládeže na Slovensku - aktuálny stav a nové výzvy, bol zameraný na prezentáciu ukončených výskumov
a diskusiu k ďalšiemu rozvoju mládežníckej politiky vo svetle ich zistení. Druhé stretnutie, Mládež a odkaz
novembra vo výskume mládeže (v spolupráci s výskumnými spoločnosťami Slovenskej akadémie vied),
umožnila kriticky zhodnotiť vývoj tejto oblasti a definovala niekoľko ciest ďalšieho smerovania.
Štruktúrovaný dialóg a konzultácie s mládežou
IUVENTA je jedným z kľúčových aktérov, ktorí sú zapojení do prípravy Štruktúrovaného dialógu, ako aj jeho
uskutočňovania v praxi. Ide o mechanizmus zaisťujúci diskusiu medzi mladými ľuďmi a politikmi na rôzne témy,
pričom jeho cieľom je zaistiť, aby názory mladých ľudí boli brané do úvahy pri formulácii politík mládeže
v Európskej únii.
V roku 2013 prebehli dva cykly Štruktúrovaného dialógu, ktoré zabezpečuje aktuálne predsedníctvo EÚ (Írsko,
Litva a Grécko). Tieto štáty si zvolili za svoju hlavnú tému sociálnu inklúziu, na ktorú sa pozerali z perspektívy
rôznych tém. V prípade Írska bola hlavnou prioritou kvalita práce s mládežou, zamestnanosť
a zamestnateľnosť. Nasledovalo Litovské predsedníctvo, ktoré si zvolilo tému rozvoj zručností a špeciálnu
skupinu tzv. NEET (mladí ľudia, ktorí nie sú v procese vzdelávania, nie sú zamestnaní a ani neprechádzajú
odbornou prípravou).
Do konzultácií sa v roku 2013 zapojilo viac ako 400 respondentov zo Slovenska, pričom väčšinou to boli
zástupcovia a členovia mládežníckych organizácií a expertov z jednotlivých tém. Zisťovanie prebiehalo pomocou
on-line dotazníkov zameraných na tri cieľové skupiny: všeobecne mladí ľudia vo veku 15 - 30 rokov, zástupcovia
mládežníckych organizácií a experti. Na konci roka 2013 začala posledné kolo štruktúrovaného dialógu aktuálne
predsedajúca krajina – Grécko. Témou dialógu je kultúrne a sociálne podnikanie mládeže. Vyhodnotenie
tretieho kola je plánované na jar 2014.
Žiacke školské rady a parlamenty
Pôsobením v žiackych školských radách a parlamentoch sa mladí ľudia oboznamujú s realitou demokratického
fungovania spoločností na úrovni, do ktorej môžu sami vstúpiť. V roku 2013 sa IUVENTA zamerala na
systematické zapájanie týchto štruktúr, predovšetkým do konzultačných procesov Stratégie SR pre mládež,
Správy o mládeži 2014 a tém štruktúrovaného dialógu. Prostredníkmi boli najmä krajské rady mládeže
v Prešovskom a Žilinskom kraji, ale aj regionálne centrá mládeže v Banskej Bystrici, Košiciach a Trenčíne.
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4.3 ZAVÁDZANIE NOVÝCH TRENDOV V PRÁCI S MLÁDEŽOU
Živá knižnica
Jednou z populárnych aktivít v oblasti výchovy a vzdelávania k ľudským právam je organizovanie podujatia
s názvom Živá knižnica. V roku 2013 boli viaceré malé Živé knižnice v regiónoch Slovenska, vďaka spolupráci
s EKOTOPFILM festivalom. Živá knižnica v ňom hrala úlohu sprievodnej akcie, pričom putovala spolu
s JUNIORFESTIVALOM a ponúkla tak možnosť žiakom základných a stredných škôl oboznámiť sa
s problematikou ľudských práv, ale najmä s konkrétnymi príbehmi kníh. V roku 2013 boli zorganizované tri Živé
knižnice: v Šamoríne, v Žiline a Košiciach s účasťou 343 žiakov základných a stredných škôl. Skúsenosti
s organizovaním Živej knižnice boli prezentované na konferencii k tejto téme v Liberci, v Českej republike.
Stretnutie donorov aktívnych v oblasti podpory mládeže
Systematická výmena informácií s donormi, ktorí podporujú aktivity v oblasti práce s mládežou, mala
v minulom roku niekoľko zaujímavých výstupov. Prvým bolo stretnutie zamerané na disemináciu záverov
z výskumov a prieskumov o mládeži, ktoré IUVENTA zabezpečila v rokoch 2012 – 2013 (október 2013).
Partnerské organizácie a inštitúcie veľmi pozitívne zhodnotili kvalitu informácií a čerpali z výskumov
a prieskumov pri tvorbe plánov nadačných fondov a príprave grantových výziev. Spolupráca sa prehĺbila aj
o priamu participáciu na inovácii programov alebo hodnotení žiadostí v grantových výzvach firemných
nadačných fondov a nadácií. Za prínos je možné považovať spoluprácu na inovácii programov Nadačného
fondu Telekom pri Nadácii Pontis zameraných na podporu podnikavosti a iniciatívnosti začínajúcich
nepočujúcich podnikateľov. Centrom pozornosti viacerých partnerov sú skúsenosti IUVENTY s mentoringom
ako inovatívneho nástroja rozvoja znevýhodnených skupín mládeže (Nadácia Provida, NOS – OSF, Divé maky,
o.z.).
Mládež 2030: Prúty a architekti
V uplynulom období sa IUVENTA aktívne zapojila do celoeurópskych iniciatív zameraných na uznávanie
postavenia a prínosov práce s mládežou pre rozvoj mladého jednotlivca. Uskutočnili sa tri okrúhle stoly, kde
zástupcovia subjektov aktívnych v práci s mládežou definovali základné znaky práce s mládežou a jej
jednotlivých oblastí. V jednotlivých oblastiach boli vybraní reprezentanti, ktorí predstavovali inovatívne smery
a prezentovali svoje príklady aktivít v rámci krátkych videovizitiek počas konferencie Mládež 2030: Prúty
2
a architekti (24. – 25.január 2013). Pri príležitosti konferencie vzniklo aj 5 animovaných filmov, ktoré
jednoduchou formou predstavujú prácu s mládežou, jej históriu, pracovníka s mládežou, neformálne
vzdelávanie a kompetencie, ktoré sa v práci s mládežou dajú získať. Konferencia „Prúty a architekti“ bola
príležitosťou na diskusiu o formách a systémoch ako práca s mládežou na Slovensku funguje, ako je prepojená
s ostatnými oblasťami spoločenského života a aké má miesto v komunite. Bola tiež príležitosťou pre všetky
zainteresované strany diskutovať o spoločných výzvach a zamyslieť sa spoločne so zástupcami samospráv ako
dať tejto práci potrebné uznanie. Stretli sa na nej predstavitelia rôznych organizácií a inštitúcií, ale aj
zástupcovia samospráv a hľadali odpovede na otázky, ako napríklad čo je to práca s mládežou, v akých
oblastiach rozvíjame prácu s mládežou na Slovensku prípadne prečo je práca s mládežou v očiach verejnosti
považovaná za vypĺňanie voľného času a nie je uznaná ako dôležitý aspekt vo výchove a vzdelávaní mladého
človeka.
Účastníci sa tiež zhodli na definícii práce s mládežou ako cieľavedomej činnosti, ktorá reaguje na potreby
mladých ľudí a vedie k pozitívnemu rozvoju ich osobnosti. Je založená na princípe dobrovoľnej účasti mládeže,
partnerského prístupu a vzájomného rešpektu. Jej úlohou je prispievať k zrelosti, nadchádzaniu životného
smerovania a sebapoznania jednotlivca aj skupiny. Realizujú ju pracovníci odborne pripravovaní na túto
činnosť.
Na základe výstupov z konferencie vznikla pracovná skupina, ktorá sa ďalej bude venovať sieťovaniu subjektov
aktívnych v práci s mládežou a bude navrhovať systematické kroky smerom k uznávaniu neformálneho
vzdelávania v práci s mládežou. Táto iniciatíva dostala názov „2 MB – 2 milióny budúcností“, keďže to je
približný počet mladých ľudí do 30 rokov na Slovensku.

2
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Fórum inovatívneho učenia
Fórum inovatívneho učenia/Innovative Learning Forum (ILF) bolo odpoveďou na dve aktuálne potreby v oblasti
uznávania práce s mládežou: širšie využívanie potenciálu neformálneho vzdelávania v organizáciách
a projektoch pre rozvoj kompetencií mladých ľudí potrebných pre ich spoločenský aj pracovný život
a zviditeľnenie tohto potenciálu v skupine zamestnávateľov, keďže neformálne vzdelávanie v práci s mládežou
môže pomôcť riešiť problém dlhodobej nezamestnanosti mladých ľudí. ILF bolo medzinárodné podujatie, ktoré
nadviazalo na podujatie organizované partnerom o.z. Experiencia v Banskej Bystrici. Dôležitou súčasťou
podujatia bola príprava Deklarácie o uznávaní prínosu neformálneho vzdelávania v práci s mládežou (NP
KomPrax), ktorá vyvrcholila podpisom kľúčových partnerov. Ďalšími partnermi podujatia boli Česká národná
agentúra (ČNA Mládež), MŠVVaŠ SR a Americká obchodná komora na Slovensku.
Za účasti takmer 200 záujemcov zo Slovenska aj zo zahraničia odzneli príspevky pozvaných hostí. Očakávané
trendy v oblasti mládeže predstavil Maarten Leyts z organizácie Trendwolves (BE), za akademickú oblasť
hovoril dekan Fakulty telesnej kultúry (FTK) Univerzity Palackého v Olomouci, Zbyněk Svozil (CZ) a pohľad
zamestnávateľov na tému pripravenosti mladých ľudí na trh práce predniesol Martin Menšík zo
spoločnosti Profesia s.r.o. (SK). Formát podujatia umožňoval účastníkom zapojiť sa do 11 rôznych workshopov,
ktoré mali demonštrovať nové prúdy a smery v neformálnom vzdelávaní v práci s mládežou. Workshopy boli
zamerané na rôzne techniky, využívané na podporu reflexie procesu učenia sa, grafickú facilitáciu,
kompetencie, ktoré u mladých ľudí hľadajú personálne agentúry a ako sa dajú rozvíjať v neformálnom
vzdelávaní, osobná spätná väzba a i. Do panelovej diskusii boli prizvaní Marcela Havrilová, Microsoft Slovakia,
Jo Peeters, expert na uznávanie neformálneho vzdelávania z Holandska, Viliam Michalovič, generálny riaditeľ
organizácie IUVENTA – Slovenského inštitútu mládeže a Radek Hanuš, prodekan FTK Univerzity Palackého
v Olomouci.
Vyvrcholením podujatia bol slávnostný podpis „Deklarácie o uznávaní prínosu neformálneho vzdelávania v práci
s mládežou“, ktorý otvoril minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič. Cieľom deklarácie je
podporiť uznanie prínosu neformálneho vzdelávania v práci s mládežou a zapojiť do spolupráce všetky príslušné
zainteresované strany, akými sú zástupcovia ústredných orgánov štátnej správy, miestnej a regionálnej
samosprávy, organizácií verejnej správy, mimovládnych organizácií a zamestnávateľov. V rámci FIU sa
k deklarácii pripojilo viacero významných inštitúcií. napr. hlavné mesto SR, Bratislava, Žilinská univerzita,
Nadácia pre deti Slovenska, Slovenský skauting, Americká obchodná komora či zástupcovia zamestnávateľov
3
ako ČSOB, Dell, HP, Microsoft Slovakia, Emerson či Profesia.
Tvorba expertných dokumentov
Významnú časť aktivít IUVENTY tvorí príprava expertných dokumentov podľa potrieb a požiadaviek zriaďovateľa
resp. ďalších spolupracujúcich subjektov. V roku 2013 pripravila IUVENTA viac ako 20 takýchto podkladov
z najrôznejších oblastí mládežníckej politiky na Slovensku, ale aj v rámci Európskej únie a Rady Európy. Príklady
niektorých expertných podkladov v roku 2013:
 Podklady k akčným plánom Národnej stratégie pre globálne vzdelávanie na obdobie rokov 2012 – 2016
 Návrhy opatrení na implementáciu systému záruk pre mladých v podmienkach SR 2013 – 2015
 Národný akčný plán pre deti
 Podklady k diskusii na jednotlivé zasadnutia Pracovnej skupiny Rady EÚ o mládeži (Working Party on
Youth) a pravidelným Mládežníckych konferenciám, ktorými vrcholia jednotlivé predsedníctva
 Podklad k celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv a slobôd
 Podklady k analýze vzdelávania pre novú generáciu programov Európskeho sociálneho fondu
 Tematické preskúmanie plnení niektorých špecifických odporúčaní Rady týkajúcich sa mládeže
 Porovnávacia štúdia krajín Višegrádskej spolupráce o mládeži (pripomienkovanie a dopĺňanie)
 Recenzie na rôzne aktuálne publikácie v téme výskumu mládeže a dokumentov mládežníckej politiky
a i.
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4.4 ZAPEZPEČENIE ÚLOH VYPLÝVAJÚCICH Z AKREDITÁCIE ŠPECIALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ V PRÁCI
S MLÁDEŽOU
Akreditačná komisia pracuje ako poradný orgán ministerstva a bola zriadená na základe § 7 ods. 5 zákona č.
282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
IUVENTA zodpovedá za prípravu a organizáciu administratívneho procesu akreditácie a jej pracovník vykonáva
pozíciu tajomníka komisie. V roku 2013 bola uskutočnená zmena tajomníka Akreditačnej komisie, pričom nová
tajomníčka je menovaná na obdobie 3 rokov. Samotná komisia pozostáva z 11 členov, menovaných na obdobie
4 rokov. Akreditačná komisia v roku 2013 zasadala 5-krát, pričom prerokovala 48 žiadostí o akreditáciu
vzdelávacieho zariadenia, z ktorých bolo 41 schválených. Vzdelávacie inštitúcie, ktorých programy boli
akreditované, môžu vydávať absolventom tohto vzdelávania certifikáty o získanom vzdelaní s celoštátnou
platnosťou.
4.5 ZAPEZPEČENIE ÚLOH V OBLASTI MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE
Činnosť v medzinárodných expertných skupinách Rady Európy a Európskej komisie
IUVENTA, z poverenia MŠVVaŠ SR, vysiela svojich zástupcov do medzinárodných sietí a expertných skupín.
4
IUVENTA je Národný korešpondent Európskeho znalostného centra pre mládežnícku politiku Rady Európy.
Každý rok pripravuje správu o stave štátnej politiky voči mládeži pre portál EKCYP a v roku 2013 pripravila
podklady k téme Sociálne začleňovanie. IUVENTA reprezentuje Slovenskú republiku v troch expertných
skupinách Európskej komisie.
Expertná skupina k indikátorom v oblasti mládeže pôsobí od roku 2010 a jej cieľom bolo nastaviť systém
merateľných ukazovateľov súvisiacich s témami mládežníckej politiky do roku 2018. Skupina sa schádza raz
ročne a hodnotí účelovosť aktuálnych indikátorov resp. potreby nových. Nastavené ukazovatele zbiera
EUROSTAT a sú zverejňované v pravidelných správach Európskej komisie o stave mládežníckej politiky v tzv. EU
Youth Report (Správa o mládeži Európskej únie, posledná z roku 2012).
Expertná skupina k inovácií a kreativite a zamestnateľnosti mládeže vznikla na odporúčanie Dánskeho
predsedníctva z roku 2012 a jej cieľom je preskúmať možnosti podpory inovácií a rozvoja kreativity mladých
ľudí s cieľom posilniť ich šance na trhu práce. Skupina vypracovala expertnú správu, kde analyzuje možnosti
aktuálnych príkladov dobrej praxe a predstavila odporúčania, ktoré môžu významný spôsobom prispieť
k rozvoju oblasti. Opatrenia sa týkajú najmä podpory práce kľúčových pracovníkov s mládežou, uznania
kompetencií získaných v iných prostrediach, pričom medzi sektorová spolupráca a partnerstvo je základom
(školy, zamestnávatelia, práca s mládežou a i.). Mimoriadne dôležitý sa javí aj špecializovaný výskum.
Expertná skupina k indikátorom kvality v práci s mládežou priamo súvisí so závermi Rady Európskej únie z mája
2013 k príspevku kvality práce s mládežou k rozvoju, zdravému životnému štýlu a sociálneho začleňovania
mladých ľudí. Cieľom expertnej skupiny je počas 18 mesiacov predstaviť spoločné indikátory alebo rámce na
lepšie porovnanie rozvoja kvality v práce s mládežou a jej systematický rozvoj.
5. ZABEZPEČENIE PROGRAMU EÚ MLÁDEŽ V AKCII
Program Mládež v akcii je grantovým programom Európskej únie určený najmä pre mladých ľudí. Podporuje ich
mobilitu, neformálne učenie, rozvoj kľúčových kompetencií, interkultúrny dialóg a začlenenie mladých ľudí
s nedostatkom príležitostí do spoločnosti.
Programové obdobie je plánové v časovom rozpätí 2007 – 2013. V roku 2013 vstúpil program do posledného
roku svojej existencie.
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je Národnou agentúrou programu Mládež v akcii v Slovenskej republike
a počas roka 2013 zabezpečovala nasledujúce činnosti:
 Administráciu grantového programu Mládež v akcii (výber a evidenciu žiadostí o finančný príspevok
v troch predkladacích termínoch (1.február, 1. máj, 1. október), zabezpečenie konzultácií k žiadostiam,
zabezpečenie odborných posudkov k projektom a zabezpečenie výberového procesu, sledovanie
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realizácie projektov až po vyhodnotenie záverečných správ podporených projektov, reportovacie
správy pre Európsku komisiu o stave čerpania finančných prostriedkov)
 Informačné aktivity pre mládež a odbornú verejnosť v spolupráci s partnerskými organizáciami
a inštitúciami na regionálnej aj národnej úrovni
 Vzdelávacie aktivity na regionálnej, národnej aj medzinárodnej úrovni zamerané na podporu zvýšenia
kvality projektov v programe Mládež v akcii
 Vydávanie publikácií na témy súvisiace s prioritami programu
 Koordinácia konzultačného procesu k návrhu nového programu Európskej Komisie pre mládež na
programové obdobie 2014-2020
 Informačné aktivity pre mládež a odbornú verejnosť zamerané na propagáciu nového programu EÚ
Erasmus+
Pri implementácii programu Mládež v akcii na regionálnej úrovni napomáhala počas roku aj sieť regionálnych
konzultačných centier, ktorých v roku 2013 pracovalo 7 – Žilina, Trenčín, Banská Bystrica, Stará Ľubovňa,
Humenné, Košice, Čičarovce (okres Veľké Kapušany).
Počas roka 2013 bolo podporených
263 mládežníckych projektov
a na ich podporu Národná
agentúra zazmluvnila 106% z celkového alokovaného rozpočtu Európskej komisie.
Rozpočet za rok 2013 v €:
Rozpočet
alokovaný
z EK

Výška
podpory

A 1.1 – Mládežnícke výmeny

860 719 €

1 025 371 €

A 1.2 – Mládežnícke iniciatívy

385 424 €

385 867 €

A 1.3 – Projekty mládežníckej demokracie

75 806 €

75 806 €

1 235 612 €

1 259 867 €

78 219 €

78 806 €

A 3.1 – Spolupráca so susediacimi regiónmi Európskej únie

198 458 €

198 458 €

A 3.1 – Spolupráca so susediacimi regiónmi Európskej únie - EPYW

108 795 €

113 288 €

A 4.3 – Vzdelávacie aktivity a vytváranie sietí

173 598 €

173 598 €

A 5.1 – Stretnutia mladých ľudí a ľudí zodpovedných za
mládežnícku politiku

165 399 €

165 048 €

3 282 030 €

3 476 109 €

A 2 – Európska dobrovoľnícka služba
A 2 – Európska dobrovoľnícka služba - EPYW

SPOLU

Podobne ako v roku 2012, tak aj v roku 2013 Európska komisia vyčlenila finančné prostriedky špeciálne na
podporu spolupráce členských krajín s partnerskými krajinami východnej Európy a Kaukazu pod názvom
„Eastern Partnership Youth Window (EPYW)“. Pre Slovensko bola vyčlenená dotácia v sume 187 014 €, z ktorej
Národná agentúra zazmluvnila 100% z celkového alokovaného rozpočtu.
Pre porovnanie uvádzame prehľad čerpania finančných prostriedkov v roku 2013 v porovnaní s rokmi 2007,
2008, 2009, 2010, 2011 a 2012 v %.
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Celkovo sa prostredníctvom programu Mládež v akcii podporilo 2 812 mladých ľudí, ktorým realizácia
projektov napomohla k nadobudnutiu a rozvoju kľúčových kompetencií a motivovala ich podpore
medzinárodnej mobility.
Národná agentúra programu Mládež v akcii v spolupráci s národnými agentúrami v každej členskej krajine
programu vyslala na medzinárodné aktivity 131 mladých ľudí a pracovníkov s mládežou zo Slovenska. Účasťou
na tematických školiacich aktivitách a konferenciách sa pre účastníkov vytvoril priestor na implementáciu
príkladov dobrej praxe zo zahraničia na Slovensku. Dôkazom je nárast podporených projektov od účastníkov,
ktorí sa spomínaných aktivít zúčastnili.
Školiaca stratégia na národnej úrovni bola v roku 2013 zameraná na:
 Podporu koučov pre projekty medzinárodných výmen. Potreba vznikla na základe dobrej skúsenosti
s koučingovým prístupom v mládežníckych iniciatívach
 Podporu participácie mladých ľudí na miestnej úrovni
 Podporu nových hostiteľských organizácií v rámci akcie Európska dobrovoľnícka služba
 Podporu zapojenia mladých ľudí z rómskych komunít
 Podporu zapojenia mladých ľudí z vidieka
 Podporu uznania výsledkov neformálneho vzdelávania
 Zvyšovanie kvality predložených projektov
Vzdelávacie aktivity s témou inklúzia v oblasti práce s mládežou
V rámci programu Mládež v akcii Národná agentúra (NA) upriamila dôraz na podporu rozvoja krátkodobej
Európskej dobrovoľníckej služby (EDS) zapájajúcej mladých ľudí s nedostatkom príležitostí všeobecne a so
zvláštnym zreteľom na rómske komunity.
So zameraním na krátkodobé EDS Národná agentúra realizovala kontaktný seminár pod názvom "Sme tu,
zapojte nás!“ NA podporu šírenia výsledkov projektov organizovaných rómskou mládežou sa uskutočnilo
hodnotiace školenie "KAMBEK pre rómske organizácie ", zamerané na propagáciu prínosov programu pre
začlenenie rómskej komunity do spoločnosti.
Národná agentúra spolupracovala na „Letnej univerzite“ organizovanej Radou Európy, ktorej témou bola
inklúzia rómskych mladých ľudí. Dôležitou súčasťou podujatia bola študijná návšteva rómskych projektov
zrealizovaných v rámci programu Mládež v akcii.
S cieľom rozvinúť kompetencie mladých nezamestnaných ľudí, NA realizovala školenie „Inkubátor dobrých
nápadov“, ktorého cieľom bolo motivovať mladých nezamestnaných na realizáciu mládežníckej iniciatívy.
V roku 2013 bola pozornosť venovaná aj novej skupine mladých ľudí tzv. Vidieckej mládeži. V spolupráci
s miestnymi akčnými skupinami (MAS) sa zrealizovalo školenie „Mládež a vidiek“ zamerané na podporu
aktívnych mladých ľudí na vidieku, ktorí doteraz nemali príležitosť zapojiť sa do medzinárodných projektov.
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Vzdelávacie aktivity zamerané na tému participácia
V rámci školiacej stratégie programu Mládež v akcii sa Národná agentúra aj v roku 2013 zamerala na
propagáciu aktívnej účasti mladých ľudí na veciach verejných. Prostredníctvom medzinárodných školení NA
motivovala mladých ľudí, aby sa aktívne podieľali na vytváraní mládežníckych politík vo svojich regiónoch.
V spolupráci s maďarskými partnermi sa slovenskí účastníci mali možnosť zapojiť do medzinárodného seminára
„LinkMeln“ zameraného na prepájanie európskych a národných stratégií v oblasti participácie mladých ľudí.
Na podporu dialógu medzi mládežou a lokálnymi samosprávami Národná agentúra zrealizovala národné
školenie „O nás s nami“.
Na podporu témy participácia mladých ľudí na miestnej úrovni, Národná agentúra vydala publikáciu pod
názvom „Sila mladých“ zameranú na vytváranie a udržanie partnerstiev na miestnej úrovni.
Vzdelávacie aktivity v oblasti podpory kvality neformálneho vzdelávania v práci s mládežou
Národná agentúra prostredníctvom programu Mládež v akcii v spolupráci s partnerskými organizáciami
podporila kvalitu neformálneho vzdelávania realizáciou medzinárodného školenia „Youthpass v akcii“
zameraného na predstavenie prínosov neformálneho vzdelávania a následne uznanie nástroja (Youthpass),
ktorý tieto prínosy potvrdzuje.
V roku 2013 sa v rámci podpory programu Mládež v akcii rozbehla spolupráca so slovenskými univerzitami,
ktorých zástupcovia sa zúčastnili medzinárodného seminára „Nepotrebujeme alebo potrebujeme vzdelanie?“
Seminár bol zameraný na skúmanie rozmanitosti vzdelávacích praktík podporujúcich kvalitu v oblasti mládeže.
Hlavnou úlohou bola výmena existujúcich metód a prístupov, možností na ďalšiu spoluprácu na podporu
uznania výstupov z neformálneho vzdelávania.
Vzdelávacie aktivity na rozvoj dobrovoľníctva mládeže a kvality dobrovoľníckych projektov
V rámci školiacej stratégie programu Mládež v akcii sa NA v roku 2013 zamerala najmä na podporu existujúcich
hostiteľských miest v rámci akcie Európska dobrovoľnícka služba, pričom pozornosť bola venovaná konflikt
manažmentu u mentorov a tútorov zahraničných dobrovoľníkov pracujúcich na Slovensku školenie “Učím sa
byť mentorom“.
NA taktiež zabezpečuje pravidelné školenia pre zahraničných dobrovoľníkov, ktorí realizujú svoje projekty na
Slovensku – „Školenie po príchode na EDS“ a „Školenie v polovici realizácie projektu EDS“, kde zahraniční
dobrovoľníci hodnotia svoje projekty.
Program Erasmus+
Nový program EÚ pre oblasť vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu s názvom Erasmus+ od roku
2014 nadviaže na pozitíva jeho predchodcov, medzi ktorých patria aj Program celoživotného vzdelávania,
Erasmus Mundus, Tempus a Mládež v akcii. Program Erasmus+ bude podporovať:
 vzdelávaciu mobilitu jednotlivcov v rámci EÚ, ale aj mimo nej
 inštitucionálnu spoluprácu a vytváranie strategických partnerstiev medzi vzdelávacími inštitúciami,
mládežníckymi organizáciami, podnikmi, miestnymi a regionálnymi samosprávnymi orgánmi a
mimovládnymi organizáciami
 reformy v členských štátoch, ktorých cieľom je modernizovať systémy vzdelávania a odbornej prípravy
a podporovať inovácie, podnikavosť a zamestnateľnosť mládeže
Od roku 2014 sa IUVENTA- Slovenský inštitút mládeže stane Národnou agentúrou programu EÚ Erasmus+ pre
oblasť mládeže a športu.
6. ZABEZPEČENIE EURÓPSKEHO INFORMAČNÉHO PROJEKTU EURODESK
EURODESK Slovensko zabezpečuje informačný servis na národnej a regionálnej úrovni pre organizácie, ktoré
pracujú s mládežou v oblasti neformálneho vzdelávania a ktoré sa venujú poskytovaniu informácií pre mládež.
Zabezpečuje informačný servis aj pre mimovládne organizácie, ktoré pôsobia v oblasti politiky mládeže na
miestnej a regionálnej úrovni, ako aj pre mladých ľudí a pracovníkov s mládežou.
S cieľom zabezpečiť aj regionálne pokrytie, EURODESK počas roka 2013 systematicky rozvíjal sieť informačných
bodov (spolupracujúcich subjektov) pôsobiacich na regionálnej úrovni. V roku 2013 bolo v sieti EURODESK
zapojených 17 organizácií.
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Stránka www.eurodesk.sk v roku 2013 zaznamenala 41 849 návštev z toho 25 675 jedinečných. Na
fanúšikovskej stránke www.facebook.com/eurodesk.slovensko bolo koncom roka 1359 fanúšikov. EURODESK
sa zameral aj na propagáciu siete prostredníctvom reklamy na internete (azet.sk, facebook.com, zoznam.sk,
databanka firiem), koordinoval preklad Bulletinov vydaných Eurodesk Bruselskou kanceláriou do slovenčiny.
Články z Bulletinov boli postupne nahrávané na národnú stránku www.eurodesk.sk.
Eurodesk sa v roku 2013 zúčastnil na základe partnerstva s európskou sieťou Eures veľtrhu práce Job Expo. Pri
informačnom stánku sa za dva dni pristavilo približne 1000 návštevníkov, z toho 80 – 90% spadalo do cieľovej
skupiny mladí ľudia od 18 – 30 rokov. Väčšina návštevníkov reagovala na stánok EURODESK pozitívne. Eurodesk
mal možnosť realizovať počas veľtrhu 4 interaktívne prednášky, po ktorých nám nechalo kontakt 92 ľudí so
záujmom o informácie o možnostiach zahraničnej mobility. EURODESK inicioval fotografickú súťaž
Eurofotomaratón, ktorá priamo nadväzovala na verejné podujatie spojené s Dňom Európy. Cieľom súťaže bolo
upozorniť mladých na význam mobility a spropagovať stránky Eurodesku a Európskeho portálu pre mládež. Do
súťaže sa zapojilo 190 mladých ľudí z celého Slovenska s celkovo 237 fotkami, ktoré boli ďalej použité na tvorbu
reklamných materiálov. EURODESK inicioval kampaň distribúcie 50 000 kusov pohľadníc v 5 rôznych vizuáloch,
ktoré priamo propagovali Európsky portál pre mládež, Eurodesk a informovali o možnostiach mobility. Kampaň
prebiehala v 10 mestách Slovenska – na univerzitách, v kluboch, kinách a miestach, ktoré mladí ľudia
najčastejšie navštevujú.
V roku 2013 sa EURODESK spoločne s programom Mládež v akcii zapojil do kampane Európskej komisie „Youth
on the Move“, ktorá sa uskutočnila v Košiciach – európskom hlavnom meste kultúry 2013. Do aktivít infostánku
Eurodesku sa zapojilo približne 300 ľudí, ktorí si mohli vyrobiť odznak alebo sa zúčastniť kvízu o vecné ceny.
EURODESK sa podieľal na tvorbe dvoch publikácií. Jedna sa venovala Európskemu portálu pre mládež
a jednotlivým témam portálu – vytlačených bolo 8 000 kusov. Druhá sa venovala téme európskych sietí a ich
praktickom význame pre mladých ľudí – vytlačených bolo 4 000 kusov.
Národný partner zodpovedal emailom 211 otázok ohľadom cestovania, dobrovoľníctva, zamestnania a stáží.
Spolupracujúce subjekty zorganizovali v regiónoch spolu 39 interaktívnych prednášok o mobilite s názvom
Right2move pre 707 mladých ľudí a 13 väčších podujatí Info days – Bližšie k vám pre približne 500 ľudí.
Regionálne pobočky podľa dostupných údajov zodpovedali približne 1000 otázok z oblasti mládežníckej
mobility aj vďaka informáciám získaných z Eurodesk systému First Class a mesačne vydávaných Bulletinov.

7. RIEŠENIE ÚLOH PODPORY PRÁCE TALENTOVANEJ MLÁDEŽE A KOORDINÁCIA MEDZINÁRODNÝCH
ÚLOH
Predmetové olympiády a postupové súťaže (POPS) žiakov základných a stredných škôl sú integrálnou súčasťou
výchovno-vzdelávacieho procesu detí a mládeže v Slovenskej republike, majú postupový charakter a sú
organizované ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov, v súlade s dlhodobými zámermi
MŠVVaŠ SR v oblasti práce s talentovanou mládežou a tvoria prepojenie medzi formálnym a neformálnym
vzdelávaním. Finančné prostriedky na tieto aktivity dostáva IUVENTA formou kontraktu.
Od marca 2013 poverilo MŠVVaŠ SR IUVENTU okrem organizovania celoštátnych kôl, sústredení pred
medzinárodnými kolami a koordinácie nižších kôl POPS aj zabezpečovaním vycestovania slovenských delegácií –
súťažiacich a vedúcich na medzinárodné súťaže (kolá) POPS.
Kľúčové činnosti vyplývajúce z kontraktu:
 koordinácia tvorby, distribúcia a zverejňovanie súťažných úloh a riešení
 koordinácia termínov celoštátnych kôl a sústredení pred medzinárodnými kolami
 spolupráca s celoštátnymi odbornými komisiami
 priama organizácia celoštátnych kôl POPS, sústredení pred medzinárodnými kolami a zasadnutí
celoštátnych komisií POPS
Zoznam národných súťaží, ich charakteristika a prehľad uskutočnených aktivít
 Biologická olympiáda,
 Fyzikálna olympiáda,
 Geografická olympiáda,
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Chemická olympiáda,
Matematická olympiáda,
Olympiáda v informatike,
Olympiáda v anglickom jazyku,
Olympiáda v nemeckom jazyku,
Olympiáda v ruskom jazyku,
Olympiáda v španielskom jazyku,
Olympiáda vo francúzskom jazyku,
Olympiáda ľudských práv,
Pytagoriáda,
Technická olympiáda,
Turnaj mladých fyzikov,
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry,
Dejepisná olympiáda.

Biologická olympiáda (BiO) je určená žiakom ZŠ, OGY 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), Medzinárodnej olympiády environmentálnych
projektov (INEPO) a Medzinárodnej olympiády mladých výskumníkov (IYIPO).
Celoštátne kolá 47. ročníka BiO kat. A. B a C sa uskutočnili na Prírodovedeckej fakulte UK a Centre účelových
zariadení – Inštitút pre verejnú správu v Bratislave. Celoštátne kolo kat. E sa uskutočnilo a Centre účelových
zariadení – Inštitút pre verejnú správu v Bratislave.
Miesto
konania

Termín
konania

Počet
účastníkov

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

Bratislava

4. – 6. 4. 2013

51

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

Bratislava

6. – 8. 4. 2013

56

Sústredenie pred IYIPO

Bratislava

15. – 16. 4. 2013

4

1. sústredenie pred IBO

Bratislava

28. 4. – 4. 5. 2013

20

Sústredenie pred INEPO

Bratislava

4. – 5. 5. 2013

4

2. sústredenie pred IBO

Bratislava

26. – 31. 5. 2013

19

Celoštátne kolo BiO – kat. E

Bratislava

18. – 19. 6. 2013

31

Zasadnutie SK BiO

Bratislava

22. 10. 2013

11

Zasadnutie AK BiO pre kat. A a B

Bratislava

13. 11. 2013

4

Zrealizované podujatia

Vydané publikácie
Lehotská, B. (ed.), 2013: Zborník abstraktov, celoštátne kolo BiO, projektová časť kategórií A, B, C. IUVENTA,
Bratislava, 24 s., náklad 60 ks.

Fyzikálna olympiáda (FO) je určená žiakom základných škôl, nižších ročníkov osemročných gymnázií (kategórie
E, F a Archimediáda) a žiakom stredných škôl (kategórie A, B, C a D). Organizuje sa v 4 kolách: školskom,
okresnom, krajskom a celoštátnom. Žiaci, ktorí dosiahnu na celoštátnom kole najlepšie výsledky, reprezentujú
Slovensko na Medzinárodnej fyzikálnej olympiáde (IPhO).
Celoštátne kolo 54. ročníka FO sa uskutočnilo na fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK a Centre
účelových zariadení – Inštitút pre verejnú správu v Bratislave.
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Miesto
konania

Termín
konania

Počet
účastníkov

Celoštátne kolo FO

Bratislava

11. – 14. 4. 2013

46

Výberové sústredenie pred IPhO

Bratislava

5. – 10. 5. 2013

13

Prípravné sústredenie pred IPhO

Bratislava

16. – 28. 6. 2013

10

Zrealizované podujatia

European Union Science Olympiad (EUSO) je medzinárodná súťaž organizovaná pre trojčlenné družstvá žiakov
vo veku do 16 rokov z odborností – chémia, fyzika, biológia. Súťažné úlohy, zamerané na uvedené oblasti, majú
prevažne experimentálny charakter. Na národnej úrovni sa uskutočňuje výber účastníkov na základe
hodnotenia ich úspešnosti v jednotlivých predmetových olympiádach (BiO, FO, CHO) a výberových
sústredeniach pred medzinárodnými kolami.
Zrealizované podujatia

Miesto
konania

Termín
konania

Počet
účastníkov

Sústredenie pred EUSO

Bratislava

15. – 16. 3. 2013

10

Geografická olympiáda (GO) je určená žiakom ZŠ, OG a SŠ so záujmom o geografiu a iné geografii príbuzné
vedné odbory. Členená je na 9 kategórií – A, B, CD, Z, E, F, G, H, I a Z. Organizuje sa v 4 kolách – školskom,
okresnom, krajskom a celoštátnom. Najlepší súťažiaci zo stredných škôl sa zúčastňujú Medzinárodnej
geografickej olympiády (IGEO). Pre súťažiacich základných škôl a osemročných gymnázií je určený Svetový
šampionát National Geographic (NGWC), ktorý sa koná každé 2 roky (nepárne).
Celoštátne kolo 41. ročníka GO pre kat. A, B, CD, a Z sa uskutočnilo na Gymnáziu, L. Sáru 1, Bratislava. Na
slávnostnom vyhodnotení boli odovzdané aj ceny dekana Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave a cena
ministra školstva, ktorú osobne odovzdal D. Čaplovič v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave.
Celoštátne kolo kat. E, F a G sa uskutočnilo a Centre účelových zariadení – Inštitút pre verejnú správu v
Bratislave.
Miesto
konania

Termín
konania

Počet
účastníkov

Celoštátne kolo GO – kat. A, B, CD, Z

Bratislava

26. – 28. 4. 2013

77

Celoštátne kolo GO – kat. E, F, G

Bratislava

10. – 11. 5. 2013

55

Nitra

20. – 23. 5. 2013

12

1. sústredenie pred IGEO

Bratislava

9. – 13. 6. 2013

15

2. sústredenie pred IGEO

Bratislava

17. – 19. 7. 2013

10

Nitra

11. 10. 2013

7

Bratislava

13. 11. 2013

21

Zrealizované podujatia

Výberové sústredenie pred NGWC

Zasadnutie AK GO pre ZŠ a OG
Zasadnutie SK GO
Vydané publikácie

Gurňák, D. (ed.), 2013: Témy písomných prác. Geografická olympiáda, 42. ročník, školský rok 2013/2014.
IUVENTA, Bratislava, 24 s., len elektronická verzia na www.olympiady.sk.
Gurňák, D. (ed.), 2013: GEO Spravodaj 2012, informačný spravodaj SK GO. IUVENTA, Bratislava, 28 strán, len
elektronická verzia na www.olympiady.sk.
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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 (študijné, školské, krajské a celoštátne), pre kategórie B a C v 3 súťažných
kolách (študijné, školské a krajské), pre kategóriu D v 4 súťažných kolách (študijné, školské, okresné a krajské),
pre kategóriu EF v 3 súťažných kolách (študijné, školské a celoštátne). Najlepší súťažiaci z celoštátneho kola
reprezentujú Slovenskú republiku na Medzinárodnej chemickej olympiáde (ICHO) a Grand Prix Chimique
(GPCH).
Celoštátne kolo 49. ročníka CHO sa uskutočnilo v Centre účelových zariadení, stredisko Inštitút pre verejnú
správu a na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave.
Miesto
konania

Termín
konania

Počet
účastníkov

Celoštátne kolo CHO

Bratislava

24. – 27. 2. 2013

85

1. sústredenie pred MCHO – teória

Bratislava

14. – 20. 4. 2013

23

2. sústredenie pred MCHO – teória a prax

Bratislava

2. – 8. 6. 2013

12

3. sústredenie pred MCHO

Bratislava

23. – 26. 6. 2013

12

Zasadnutie SK CHO

Bratislava

26. 2. 2013

31

Zasadnutie SK CHO

Bratislava

22. 10. 2013

25

Zrealizované podujatia

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 týchto základoškolských kategóriách Z5, Z6, Z7, Z8, Z9 a v týchto stredoškolských
kategóriách A, B a C. Celoštátne kolo MO sa organizuje v najvyššej kategórii, v kategórii A. Žiaci, ktorí dosiahnu
na celoštátnom kole najlepšie výsledky, reprezentujú SR na Medzinárodnej matematickej olympiáde (IMO) a
Stredoeurópskej matematickej olympiáde (MEMO).
Celoštátne kolo 62. ročníka MO sa uskutočnilo na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach.
Miesto
konania

Termín
konania

Počet
účastníkov

Celoštátne kolo MO

Košice

17. – 20. 3. 2013

55

Zasadnutie SK MO

Košice

19. 3. 2013

17

Bratislava

17. – 24. 4. 2013

27

Mszana Dolna,
Poľsko

13. – 16. 5. 2013

8

Zasadnutie úlohovej komisie MO

Bratislava

22. – 24. 5. 2013

22

Prípravné sústredenie pred IMO a MEMO

Bratislava

3. – 7. 6. 2013

18

Uherské Hradište,
ČR

16. – 21. 6. 2013

7

Bílovec, ČR

23. – 26. 6. 2013

8

Žilina

4. 10. 2013

12

Zrealizované podujatia

Výberové sústredenie pred IMO a MEMO
Česko-poľsko-slovenské stretnutie juniorov
(CPSJ)

Slovensko-české sústredenie pred IMO a MEMO
Trojstretnutie Česko – Poľsko – Slovensko
Spoločné zasadnutie SK MO a SK OI
Vydané publikácie

61. ročník Matematickej olympiády, IUVENTA 2013, 177 s., náklad 500 ks.
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Olympiáda v informatike (OI) je určená žiakom stredných škôl a osemročných gymnázií. Má dve kategórie A
a B. Olympiáda v informatike sa organizuje v troch kolách: školské kolo, krajské kolo a celoštátne kolo.
Najvyšším kolom v rámci SR je celoštátne kolo, ktoré sa organizuje v najvyššej kategórii A. Najlepší študenti z CK
OI postupujú na Medzinárodnú olympiádu v informatike (IOI) a na Stredoeurópsku olympiádu v informatike
(CEOI).
Celoštátne kolo 28. ročníka OI sa uskutočnilo na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach.
Miesto
konania

Termín
konania

Počet
účastníkov

Celoštátne kolo OI

Košice

20. – 23. 3. 2013

49

Zasadnutie SK OI

Košice

22. 3. 2013

12

Bratislava

28. 4. – 4. 5. 2013

19

Varšava, Poľsko

16. – 21. 6. 2013

7

Žilina

4. 10. 2013

8

Zrealizované podujatia

Výberové sústredenie pred IOI a CEOI
Prípravné sústredenie (CPSPC)
Spoločné zasadnutie SK MO a SK OI
Vydané publikácie

28. ročník Olympiády v informatike, IUVENTA 2013, 130 s., náklad 300 ks.
Olympiáda v anglickom jazyku (OAJ)je postupová súťaž, organizuje sa v 4 súťažných kolách (školské, okresné,
krajské a celoštátne) v kategóriách 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C1, 2C2 a 2D.
Celoštátne kolo 23. ročníka Olympiády v anglickom jazyku sa uskutočnilo v Centre účelových zariadení,
stredisko Inštitút verejnej správy v Bratislave. Podujatie podporili Oxford University Press, Cambridge University
Press a Macmillan Education a The Slovak Spectator.
Zrealizované podujatia
Celoštátne kolo OAJ

Miesto
konania

Termín
konania

Počet
účastníkov

Bratislava

26. – 27. 3. 2013

96

Olympiáda v nemeckom jazyku (ONJ) je určená pre žiakov základných škôl, všetkých typov gymnázií
a stredných škôl. Súťaž sa člení na 7 kategórií, a to na 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.
Celoštátne kolo 23. ročníka ONJ sa uskutočnilo v Centre účelových zariadení, stredisko Inštitút pre verejnú
správu a v IUVENTE v Bratislave pod záštitou veľvyslanca SRN A. Hartmana, veľvyslanca Rakúska M. Wuketicha
a veľvyslanca Švajčiarska Ch. M. Fotscha. Ku každoročným podporovateľom podujatia pribudla aj spoločnosť
Klett.
Zrealizované podujatia
Celoštátne kolo ONJ

Miesto
konania

Termín
konania

Počet
účastníkov

Bratislava

17. – 18. 3. 2013

94

Olympiáda v ruskom jazyku (ORJ) je postupová súťaž, je určená pre žiakov základných škôl, všetkých typov
gymnázií a stredných škôl. Člení sa na 7 kategórií (A1, A2, A3, B1, B2, B3 a B4) a organizuje sa v 3 súťažných
kolách (školskom, krajskom a celoštátnom). Najlepší súťažiaci sa zúčastňujú Medzinárodnej olympiády v ruskom
jazyku, ktorá sa uskutočňuje spravidla každé 2 roky.
Celoštátne kolo 43. ročníka ORJ sa uskutočnilo v Centre účelových zariadení, stredisko Inštitút pre verejnú
správu v Bratislave. Vecnými cenami ho podporilo Ruské centrum vedy a kultúry a Veľvyslanectvo Ruskej
federácie v Bratislave.
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Miesto
konania

Termín
konania

Počet
účastníkov

Celoštátne kolo ORJ

Bratislava

19. – 20. 4. 2013

68

Zasadnutie COK ORJ

Banská Bystrica

30. 10. 2013

15

Zrealizované podujatia

Olympiáda vo francúzskom jazyku (OFJ) je predmetová súťaž určená žiakom základných a stredných škôl. Má 6
kategórií (1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C) a organizuje sa v 3 kolách – školskom, krajskom a celoštátnom.
Celoštátne kolo 23. ročníka OFJ sa uskutočnilo v Centre účelových zariadení, stredisko Inštitút pre verejnú
správu v Bratislave. Podujatie podporili Slovenská asociácia učiteľov francúzštiny, Francúzsky inštitút
v Bratislave, Veľvyslanectvo Francúzskej republiky, SENOBLE Central Europe a Zvolenský.
Zrealizované podujatia
Celoštátne kolo OFJ

Miesto
konania

Termín
konania

Počet
účastníkov

Bratislava

15. – 16. 4. 2013

58

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. Súťaží sa v kategóriách A, B, C a D.
Celoštátne kolo 23. ročníka OŠJ sa uskutočnilo v Centre účelových zariadení, stredisko Inštitút pre verejnú
správu v Bratislave.
Zrealizované podujatia
Celoštátne kolo OŠJ

Miesto
konania

Termín
konania

Počet
účastníkov

Bratislava

24. – 25. 3. 2013

43

Olympiáda ľudských práv (OĽP) sa organizuje na stredných školách.
Celoštátne kolo 15. ročníka OĽP sa uskutočnilo s témou „Ľudské práva žien a rodová rovnosť“ v Liptovskom
Jáne a bolo podporené množstvom sponzorov.
Miesto
konania

Termín
konania

Počet
účastníkov

Celoštátne kolo OĽP

Liptovský Ján

20. – 22. 3. 2013

166

Zasadnutie CK OĽP

Bratislava

20. 9. 2013

12

Zrealizované podujatia

Vydané publikácie
Kronika Olympiády ľudských práv XV. ročník, IUVENTA 2013, 94 s., náklad 500 ks.
Pytagoriáda (PYT) je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za
ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. Súťaž je organizovaná v šiestich kategóriách P3, P4, P5, P6, P7 a P8. Súťaž v
kategóriách P3, P4 a P5 je dvojkolová (školské a okresné kolo) a v kategóriách P6, P7 a P8 trojkolová (školské,
okresné a celoštátne kolo).
Celoštátne kolo 34. ročníka Pytagoriády sa konalo v Centre účelových zariadení, stredisko Inštitút pre verejnú
správu v Bratislave.
Zrealizované podujatia
Celoštátne kolo Pytagoriády

19

Miesto
konania

Termín
konania

Počet
účastníkov

Bratislava

6. – 7. 6. 2013

37

Technická olympiáda (TO) je súťaž určená žiakom 8.-9. ročníka základných škôl a 3. a 4. ročníka osemročných
gymnázií v Slovenskej republike, ktorá svojim obsahom motivuje žiakov k tvorivej činnosti. Súťaž má postupový
charakter a teoretickú a praktickú časť.
Celoštátne kolo 3. ročníka Technickej olympiády sa konalo v priestoroch SOŠ technickej, Vranovská 4,
Bratislava.
Miesto
konania

Termín
konania

Počet
účastníkov

Celoštátne kolo TO

Bratislava

14. – 15. 5. 2013

30

Zasadnutie SK TO

Bratislava

14. 5. 2013

11

Zrealizované podujatia

Turnaj mladých fyzikov (TMF) je súťaž družstiev žiakov stredných škôl v riešení fyzikálnych úloh, ktoré
modelujú problémy prinášané vedecko-technickou praxou a súčasne svojou formuláciou motivujú žiakov k
náročnej tvorivej práci. Turnaj mladých fyzikov je súťaž spravidla päťčlenných družstiev. Najúspešnejší súťažiaci
reprezentujú Slovenskú republiku na Medzinárodnom turnaji mladých fyzikov a na Otvorenom kole Rakúskeho
turnaja mladých fyzikov, ktoré sa konajú každoročne.
Celoštátne kolo 21. ročníka TMF sa uskutočnilo v IUVENTE a finále v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca
v Bratislave.
Miesto
konania

Termín
konania

Počet
účastníkov

Celoštátne kolo TMF

Bratislava

30. 4. – 3. 5. 2013

91

Výberové sústredenie pred IYPT

Bratislava

9. – 12. 6. 2013

18

Úvodné sústredenie TMF

Bratislava

6. – 8. 11. 2013

150

Zrealizované podujatia

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry (OSJL) je rozdelená do kat. A, B a C.
Celoštátne kolo 5. ročníka OSJL sa uskutočnilo v Centre účelových zariadení, stredisko Inštitút pre verejnú
správu v Bratislave.
Zrealizované podujatia
Celoštátne kolo OSJL

Miesto
konania

Termín
konania

Počet
účastníkov

Bratislava

24. – 25. 4. 2013

39

Dejepisná olympiáda (DO) je určená žiakom ZŠ, OGY a SŠ so záujmom o históriu a príbuzné vedné odbory.
Členená je na 4 kategórie – A, B, C a D. Organizuje sa v 4 kolách – školskom, okresnom, krajskom a celoštátnom.
Kat. A a B okrem testu obhajujú samostatné písomné práce podľa vopred stanovenej alebo voliteľnej témy.
Celoštátne kolo sa uskutočnilo v Bratislave pod záštitou ministra školstva. Udelená bola aj Cena ministra
školstva. Podujatie podporili Historický ústavu SAV, Slovenská historická spoločnosť a Múzeum mesta
Bratislavy.
Miesto
konania

Termín
konania

Počet
účastníkov

Zasadnutie SK DO

Bratislava

16. 4. 2013

13

Celoštátne kolo DO

Bratislava

3. – 5. 5. 2013

49

Zasadnutie SK DO

Bratislava

28. 10. 2013

9

Zrealizované podujatia
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Účasť na medzinárodných olympiádach
V školskom roku 2012/2013 dosiahli slovenskí študenti významné úspechy na medzinárodných súťažiach.
Kompletný zoznam úspechov je zverejnený na webovej stránke www.olympiady.sk v časti Dokumenty.
Distribúcia a zverejňovanie úloh a riešení POPS
Úlohy a riešenia POPS sú distribuované elektronicky, v zaheslovaných súboroch vo formáte PDF, zodpovedným
pracovníkom OÚ v sídle kraja resp. povereným CVČ. Po ukončení jednotlivých kôl sú priebežne zverejňované na
webovom sídle www.olympiady.sk. Na základe požiadaviek z regiónov sú v súlade s organizačnými poriadkami
POPS distribuované aj preklady úloh a riešení do maďarského jazyka.
Medzinárodné informačné centrum Medzinárodnej chemickej olympiády (MIC MCHO)
MIC MCHO je koordinačným centrom pre krajiny, ktoré sa zúčastňujú Medzinárodnej chemickej olympiády.
Úlohou MIC MCHO je aj archivácia prípravných a súťažných úloh MCHO. Viac informácií o činnosti centra
nájdete na stránke www.icho.sk.
8. PROJEKT EURÓPA V ŠKOLE
EURÓPA V ŠKOLE je medzinárodným projektom, ktorého gestormi sú medzinárodné organizácie: Rada Európy,
Európsky parlament a Komisia Európskej únie. V Slovenskej republike projekt prebieha nepretržite od roku
1992 za stálej podpory Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Medzi stálych
podporovateľov projektu v SR patria aj zastúpenia gestorských organizácií projektu v Slovenskej republike.
Projekt je považovaný za jeden z nástrojov výchovy k demokratickému občianstvu a implementácie európskej
dimenzie do procesu výchovy a vzdelávania, za tvorivú činnosť detí a mládeže. Je súčasťou aktivít v rámci
dlhodobého projektu Rady Európy - Výchova k demokratickému občianstvu k ľudským právam. Projekt je
spojený so súťažnou časťou, ktorá je postupová a je určená deťom a mládeži vo veku 6 - 19 rokov.
V školskom roku 2012/2013 sa do rôznych aktivít projektu Európa v škole zapojilo spolu 9 143 žiakov,
študentov a školských kolektívov zo 498 škôl - všetkých typov a stupňov, zo školských zariadení a centier
voľného času na väčšine územia Slovenskej republiky. Celoslovenská porota hodnotila spolu 1 139 prác, ktoré
postúpili z okresných, resp. krajských kôl a navrhla na ocenenie cenou a diplomom Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenského výboru Európa v škole spolu 75 cien za individuálne
práce žiakov a študentov, projekty žiackych resp. študentských kolektívov a ocenila troch pedagógov.
Z uvedeného počtu ocenených bolo 8 študentov stredných škôl navrhnutých na vycestovanie do Európskych
mládežníckych táborov Europe at School. Čestnými uznaniami bolo ocenených ďalších 80 individuálnych
a kolektívnych prác. Výstava vybraných prác sa uskutočnila v júni – septembri 2013 v priestoroch IUVENTY na
Karloveskej 64 v Bratislave.
Projekt EURÓPA V ŠKOLE je súčasťou ďalších školských projektov, napr. ELOS – Vzdelávanie posúva hranice.
Európa ako výučbové prostredie v škole a s projektov zameraných na reorientáciu vzdelávania a výchovy
smerom k problematike globálneho vzdelávania. Projekt EURÓPA V ŠKOLE vďaka tomu obsiahol ešte väčšiu
oblasť neformálneho vzdelávania a výchovy.
9. REALIZÁCIA NÁRODNÉHO PROJEKTU KOMPRAX – KOMPETENCIE PRE PRAX
IUVENTA realizuje od januára 2011 Národný projekt KomPrax – Kompetencie pre prax. Projekt je zameraný na
rozvoj kľúčových kompetencií mládeže a podporu kvality práce s mládežou. Národný projekt sleduje dva hlavné
ciele – podpora kvality neformálneho vzdelávania v oblasti práce s mládežou a uznanie prínosu práce
s mládežou pre spoločnosť a samotného aktéra v práci s mládežou. Cieľovou skupinou projektu, v línii
vzdelávania v práci s mládežou, sú mladí vedúci, mládežnícki vedúci, pracovníci s mládežou. Cieľovou skupinou
v línii uznania prínosu práce s mládežou sú zamestnávatelia, zástupcovia formálneho vzdelávania ako aj
verejnosť.
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Projekt je realizovaný prostredníctvom viacerých aktivít, pričom v roku 2013 sa uskutočnili nasledovné:
Vzdelávanie mladých vedúcich pre oblasť práce s mládežou
Začalo sa 115 vzdelávaní (každé sa skladá z 3 samostatných víkendových školení, počas ktorých účastníci
realizujú svoj malý projekt). Do vzdelávania vstúpilo 2287 mladých ľudí vo veku 15 – 17 rokov. Podporených
bolo 935 malých projektov.
Vzdelávanie profesionálnych a dobrovoľných pracovníkov s mládežou
Zabezpečili sme začiatok 59 vzdelávaní (každé sa skladá z 2 víkendových školení, medzi ktorými účastníci
realizujú vlastný malý projekt). 54 vzdelávaní bolo určených pre dobrovoľných pracovníkov s mládežou, pričom
sa ich zúčastnilo 1018 osôb a 5 pre profesionálnych pracovníkov s mládežou, na ktorých sa zúčastnilo 85 osôb.
V roku 2013 sme podporili 493 malých projektov.
Nadstavbové, doplnkové a záujmové vzdelávanie mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou
V roku 2013 bolo zabezpečených 28 vzdelávacích programov, pričom sme otvorili 48 vzdelávaní, do ktorých
vstúpilo 709 dobrovoľných a profesionálnych pracovníkov s mládežou.
Regionálne okrúhle stoly k problematike uznávania výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho
učenia sa pri práci s mládežou
V roku 2013 pokračovala identifikácia zamestnávateľov a zástupcov formálneho vzdelávania, ktorí prijali
spoluprácu v tejto oblasti. Uskutočnilo sa 5 regionálnych okrúhlych stolov v Nitrianskom, Trnavskom,
Bratislavskom, Trenčianskom a Žilinskom kraji s 91 účastníkmi. Súčasne bola v roku 2013 podpísaná Deklarácia
uznávanie neformálneho vzdelávania v práci s mládežou, pod ktorú sa podpísalo 45 partnerov, medzi inými
MŠVVaŠ SR, zástupcovia z oblasti firemného prostredia, organizácií formálneho a neformálneho vzdelávania
a neziskového sektora.
Kampaň „Uznanie“
Aktivita bola realizovaná v roku 2012 formou 21 panelových diskusií za účasti 1 737 študentov vysokých
a stredných škôl. Cieľom diskusií bolo upriamenie pozornosti na význam neformálneho vzdelávania pre ich
budúcnosť. Súčasne v roku 2013 prebehlo prihlasovanie tvorivých prác do Súťaže KomPrax, v ktorej mladí ľudia
prezentujú, čo sa prostredníctvom neformálneho vzdelávania v práci s mládežou naučili. Do súťaže sa zapojilo
84 mladých ľudí zo Slovenska a v roku 2014 prebehnú regionálne a národné kolá súťaže a vyhlasovanie
najlepších prác.
Zabezpečenie absentujúcich prieskumov a výskumov o mládeži
V roku 2013 bolo ukončených 16 výskumov, ktorých cieľom bolo získať také informácie a poznatky, ktoré budú
užitočné pri tvorbe nových vzdelávacích programov a taktiež pri tvorbe dokumentov o stave mládeže na
Slovensku. Výsledky výskumov sú dostupné na stránke: vyskummladeze.sk. Z každého výskumu vznikla taktiež
populárna verzia, ktorá bola rozdistribuovaná 2000 organizáciám formálneho a neformálneho vzdelávania
s cieľom šírenia relevantných poznatkov o mládeži a aktuálnych výzvach v práci s mládežou.
Databáza pre uznanie práce s mládežou
Cieľom aktivity je zabezpečiť databázu pre uznanie práce s mládežou ako overiteľný a flexibilný informačný
systém kontroly kvality neformálneho vzdelávania. V roku 2013 sa uskutočnilo testovanie a spustenie databázy.

10. REALIZÁCIA NÁRODNÉHO PROJEKTU PRAKTIK - PRAKTICKÉ ZRUČNOSTI CEZ NEFORMÁLNE
VZDELÁVANIE V PRÁCI S MLÁDEŽOU
IUVENTA realizuje od marca 2013 Národný projekt PRAKTIK – Praktické zručnosti cez neformálne vzdelávanie
v práci s mládežou. Vznik nového národného projektu podnietili neustále narastajúce požiadavky priniesť viac
inovatívnych prístupov a kreativity v neformálnom vzdelávaní. Kľúčovou je potreba lepšej prípravy mládeže na
prechod zo školy do zamestnania, posilnenie sociálnej inklúzie a rovnosti príležitostí na trhu práce a rozvinutie
kompetencií pracovníkov s mládežou, ktorých úloha je vo vzdelávaní a výchove mládeže nezastupiteľná. Práve
na túto požiadavku sme sa zamerali v novom národnom projekte, ktorého hlavným cieľom je vytvoriť efektívny
systém ďalšieho vzdelávania pracovníkov s mládežou a mládežníckych vedúcich a následne zabezpečiť
realizáciu a šírenie inovatívnych zážitkových programov.
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Projekt je realizovaný prostredníctvom troch aktivít, pričom v roku 2013 sa uskutočnili nasledovné:
Vytvorenie siete tematických mládežníckych centier práce s mládežou
Vytvorená bola sieť 7 Tematických centier mládeže (ďalej TCM), ktoré sa nachádzajú v krajských mestách
Slovenska (okrem Bratislavy), ktoré sú zamerané na špecifické regionálne témy.
Úlohou TCM je byť:
 znalostným centrom pre špecifickú tému kraja
 koordinátorom a tvorcom inovatívnych výchovno-vzdelávacích programov
 realizátorom vzdelávacích aktivít v prioritnej téme kraja
 poskytovateľom podpory, poradenstva a konzultácií v programoch a projektoch v práci s mládežou
 regionálneho dátového centra cieľových skupín
 servisom regionálnej samosprávy v oblasti práce s mládežou
 tvorcom inkluzívneho prístupu v práci s mládežou
Vzdelávanie profesionálnych a dobrovoľných pracovníkov s mládežou v oblasti podpory a rozvoja záujmov
mládeže prostredníctvom neformálneho vzdelávania v práci s mládežou a zabezpečenie realizácie a šírenia
programov pre mládež využitím inovatívnych metód zážitkového učenia
Pre potrebu realizácie aktivity boli v rámci vytvorenia siete TCM vytvorených a akreditovaných 9 vzdelávacích
programov, ktoré sa budú realizovať v rokoch 2014 – 2015. Vzdelávacie programy boli postavené na príkladoch
dobrej praxe zo Slovenska i zahraničia a ich cieľom je prinášať inovatívne metódy do práce s mládežou.
Vzdelávania sa skladajú z niekoľkých častí, pričom primárnou cieľovou skupinou sú pracovníci centier voľného
času. Realizácia vzdelávaní je spojená aj s praktickými overovaniami nadobudnutých kompetencií a teda zapojí
aj mladých ľudí do 30 rokov ako účastníkov týchto overovaní.
11. PRODUKTY ORGANIZÁCIE












5

Vzdelávacie a školiace aktivity
Informačné aktivity
Výskumné a prieskumné štúdie
Publikácie, informačné a metodické materiály
Predmetové olympiády a postupové súťaže
Program EÚ Mládež v akcii
Administrácia Programov ADAM
Národný projekt KomPrax – Kompetencie pre prax
Európsky informačný projekt EURODESK
Projektu Európa v škole
Správa majetku štátu

12. ROZPOČET ORGANIZÁCIE
Výnosy z hlavnej činnosti príspevkovej organizácie

5 434 326

Prevádzkové dotácie - bežné transfery (681)

3 955 033

Výnosy z kapitálových transferov (682)

273 240

Výnosy od ostatných subjektov verejnej správy (683)
Výnosy z bežných transferov od EÚ (685)

617 727

Výnosy z bežných transferov od iných subjektov mimo verejnej správy (687)
Tržby za predaj služieb (602)

5

0

3 042
406 602

V roku 2013 sa zúčastnilo na vzdelávacích aktivitách 4099 účastníkov a účastníčok

23

Ostatné výnosy (648)

14 300

Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti (652)

27 881

Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti (653)

1 920
134 581

Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti (658)
Náklady na hlavnú činnosť príspevkovej organizácie

5 439 887

Spotrebované nákupy (50)

247 314

Služby (51)

1 984 294

Osobné náklady (52)

2 505 086

Iné náklady (53+54+55+56+59)

703 193

Hospodársky výsledok

-

5 561

V roku 2013 obdržala IUVENTA zo štátneho rozpočtu príspevok (bežný transfer) na mzdy, odvody a bežnú
činnosť vo výške 1 625 397 EUR a kapitálový transfer vo výške 50 000 EUR. Prevádzkové dotácie boli v roku
2013 čerpané v sume 1 608 257,30 EUR, zvyšok bol použitý do 31.3.2014. Kapitálové prostriedky boli čerpané
v roku 2013 v sume 49 566,78 EUR zvyšok v sume 433,22 EUR bol vrátený do štátneho rozpočtu.
Do roku 2013 sa preniesli nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 17 121,66 EUR. Skutočne
dosiahnuté príjmy z prenájmu nebytových priestorov a zariadení a zo vstupného na plaváreň a letný bazén boli
vo výške 406 601,82 EUR. Príjmy z EÚ v sume 2 769 649,08 EUR boli čerpané na administráciu a školenia
programu EÚ Mládež v akcii, na administráciu a činnosť informačného projektu EURODESK a na príspevky pre
podporené granty v rámci Programu Mládež v akcii. Na Národné projekty KomPrax a Praktik financované z ESF
a štátneho rozpočtu dostala IUVENTA prostriedky v celkovej sume 2 682 606,23 EUR.
13. PERSONÁLNE OTÁZKY
Organizačná štruktúra k 31.12.2013:
Útvar

počet pracovníkov

Generálny riaditeľ

1

Pozície priamo riadené GR

8

Odbor ľudských zdrojov a komunikácie

10,5

Odbor stratégie a metodiky odborných činností

4

Národná agentúra „Mládež v akcii“

11

Kancelária národného projektu „KomPrax“

19,5

Kancelária národného projektu „Praktik“

41,5

Odbor financií, rozpočtu a verejného obstarávania

5,5

Odbor prevádzky a správy majetku

13

Veková štruktúra zamestnancov k 31.12.2013:
18-30 rokov

31-40 rokov

41-50 rokov

51-59 rokov

nad 60 rokov

41

38

19

12

4
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Starostlivosť o zamestnancov:
V rámci pravidelnej komplexnej starostlivosti o zamestnancov boli zabezpečené priebežné školenia, ktoré
reagovali na potreby praxe v dôsledku zmien legislatívy, resp. za účelom prehlbovania vedomostí a získavania
pracovných zručností zamestnancov. V rámci priebežného vzdelávania boli vykonávané školenia ekonomické
a mzdové.
Pre všetkých novoprijatých zamestnancov boli zabezpečované školenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práci a ochrane pred požiarmi. V rámci adaptačného procesu boli zabezpečované vstupné školenia
a inštruktáže, ktorých cieľom bolo zabezpečiť, aby noví zamestnanci ihneď po nástupe do práce získali
dostatočné množstvo informácií o misii a vízii, hodnotách organizácie IUVENTA, činnostiach, ktoré zabezpečuje,
úlohách ktoré realizuje, ako aj o rozdelení zodpovedností za plnenie úloh.
Pre novoprijatých zamestnancov - odborníkov na vzdelávanie bola zabezpečená odborná príprava. Príprava
bola venovaná témam Logika stavby školenia, Kolbov cyklus, Bloomova taxonómia, metódy neformálneho
vzdelávania, osobná spätná väzba a iné.
Niektorí zamestnanci využili možnosť interného koučingu.
V rámci starostlivosti o svojich zamestnancov IUVENTA umožňovala využívanie vlastnej plavárne a sauny na
regeneráciu síl zamestnancov. Zamestnanci majú možnosť ubytovania sa na Karloveskej ulici za zvýhodnené
cenové relácie.
Okrem pravidelnej komplexnej starostlivosti o zamestnancov IUVENTA zabezpečila celodomovú poradu, ktorej
cieľom bola podpora spolupráce kolegov, informovanie o procesoch prebiehajúcich v organizácii a stanovenie
pravidiel pri tvorbe dokumentov.

14. HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA ORZANIGÁCIE
Prehľad o zdrojoch financovania:

Bežný transfer
Kapitálový transfer
CELKOM zo štátneho
rozpočtu

2009
(v EUR)

2010
(v EUR)

2011
( v EUR )

2012
(v EUR)

2013
(v EUR)

1 297 006

1 235 411

1 433 258

1 334 422

1 625 397

149 110

0

0

47 000

50 000

1 446 116

1 235 411

1 433 258

1 381 422

1 675 397

Prehľad o nákladoch a výnosoch:
2009
(v EUR)

2010
(v EUR)

2011
(v EUR)

2 941 298

2 733 742

3 444 420

3 518 390

5 439 887

Vlastné výnosy

807 580

676 783

453 550

404 629

406 602

Osobné náklady

923 847

981 959

1 360 187

1 550 431

2 505 086

Náklady

2012
(v EUR)

2013
(v EUR)

Hospodárenie organizácie bolo v roku 2013 so záporným výsledkom vo výške 5 561 EUR.
Obsah rozpočtových a účtovných ukazovateľov:
Tržby z predaja služieb (602) pozostávajú z tržieb za prenájom miestností a budov, ubytovania a zo vstupeniek
na plaváreň.
Spotrebované nákupy (50) pozostávajú z nákladov: spotreba všeobecného materiálu, spotreba pohonných
hmôt, spotreba energií všetkého druhu, spotreba tlačovín, spotreba chemikálií na bazén, drobný hmotný
majetok účtovaný do spotreby.
Služby (51) pozostávajú z nákladov: opravy a údržba áut, budov, strojov a zariadení (pravidelné revízie všetkých
technických zariadení), náklady na služobné cesty zamestnancov, cestovné účastníkov olympiád, školení v rámci
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národných programov a v rámci Programu Mládež v akcii. Ostatné služby – vodné a stočné, odvoz odpadu,
zrážková voda, telekomunikačné a poštové poplatky, programové vybavenie, užívanie počítačovej siete,
ochranná služba, právne služby, upratovanie, poistné za majetok, školiteľské služby , náklady na ubytovanie,
stravu účastníkov školení a pod.
Osobné náklady (52) pozostávajú z vyplatených miezd, všetkých druhov zákonného poistenia, ako aj ostatných
osobných nákladov na realizáciu úloh externými pracovníkmi pri zabezpečovaní úloh.
Iné náklady (53,54,55,56,59) pozostávajú najmä z odpisov majetku, dane z nehnuteľnosti, neuplatneného
odpočtu DPH, tvorby zákonnej rezervy na nevyčerpané dovolenky, tvorba zákonnej opravnej položky a iné.

15. CIEĽOVÉ SKUPINY UŽÍVATEĽOV VÝSTUPOV ORGANIZÁCIE
Vzhľadom na rôznorodosť aktivít a cieľových skupín, ktorým sú aktivity určené, existuje viacero inštitúcií,
organizácií i jednotlivcov, ktorí využívajú pri svojej práci výstupy z našich aktivít. Výstupy výskumných
a prieskumných úloh využívajú organizácie štátnej a verejnej správy a regionálnej a miestnej samosprávy, ako
napríklad MŠVVaŠ SR, Krajské školské úrady, priamo riadené organizácie iných rezortov, Združenie miest a obcí
v SR, samosprávne kraje, mestá a obce a nimi zriaďované organizácie.
Výstupy z aktivít organizovaných v rámci predmetových olympiád a postupových súťaží sú určené
predovšetkým učiteľom všetkých typov a stupňov škôl, krajským školským úradom a miestnym samosprávam.
Sú podkladom pre mimoriadne financovanie škôl za úspechy žiakov na týchto súťažiach v rámci Slovenskej
republiky, ale aj za úspechy dosiahnuté na medzinárodných súťažiach.
Organizácie, ktoré sú aktívne v práci s mládežou na miestnej, regionálnej alebo na národnej úrovni, tvoria
ďalšiu skupinu užívateľov výstupov IUVENTY, a to najmä metodických, vzdelávacích a informačných aktivít.
Medzi ne patria Rada mládeže Slovenska, krajské rady mládeže, občianske združenia detí a mládeže v SR,
informačné centrá mladých v SR, regionálni spolupracovníci v programe Mládež v akcii, centrá voľného času
v SR, školy a niektoré ďalšie školské zariadenia, neorganizované skupiny mladých ľudí, dobrovoľníci, ale aj široká
verejnosť.
Výstupy z aktivít vzdelávania v práci s mládežou v rámci projektu KomPrax, sú určené mladým vedúcim,
mládežníckym vedúcim, pracovníkom s mládežou. Cieľovou skupinou v línii uznania prínosu práce s mládežou
sú zamestnávatelia, zástupcovia formálneho vzdelávania a aj verejnosť.
Medzi skupinu odoberateľov výstupov z našich aktivít môžeme zaradiť aj výskumníkov a výskumníčky,
študentov vysokých škôl, ktorí sa o produkty IUVENTY, predovšetkým výskumného charakteru, opierajú pri
tvorbe svojich diplomových, prípadne doktorandských prác.
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ZA SPOLUPRÁCU V ROKU 2013 ĎAKUJEME VŠETKÝM PARTNERSKÝM ORGANIZÁCIÁM,
INŠTITÚCIÁM A SPONZOROM
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