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	Identifikácia organizácie 
Názov: 

IUVENTA
Sídlo: 
Karloveská 64, 842 58 Bratislava
Rezort:
Ministerstvo školstva SR
Kontakty: 
Tel. 02/ 5929 6112; Fax 02/ 5929 6123, E-mail: iuventa@iuventa.sk
Forma hospodárenia:
príspevková organizácia

Vedenie organizácie: 	
Generálny riaditeľ
Viliam Michalovič 
Vedúci oddelenia podpory talentov
Jozefína Jambrichová 
Vedúci oddelenia rozvoja práce s mládežou
Jana Miháliková
Vedúci oddelenia mobility a informácií o mládeži a vedúci NA Mládež v Akcii
Martin Pokorný 
Vedúci oddelenia prevádzky a správy majetku
Klaudia Soviarová
Vedúci ekonomického oddelenia
Jaroslava Botková 
Vedúci personálneho a organizačného oddelenia
Helena Kováčová 

	Poslanie a strednodobý výhľad organizácie 
IUVENTA plní úlohy v oblasti implementácie štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži 
v SR. Zabezpečuje pritom výskumné úlohy, vzdelávacie aktivity a pracuje s informáciami pre profesionálnych a dobrovoľných pracovníkov s mládežou. Aktívne spolupracuje s organizáciami a inštitúciami podobného zamerania v Európe a podieľa sa na príprave projektov spolupráce v oblasti mládežníckej politiky. 

IUVENTA koordinuje predmetové olympiády a postupové súťaže žiakov základných a stredných škôl, ktoré vyhlasuje Ministerstvo školstva SR, je Národnou agentúrou programu Európskej únie MLÁDEŽ V AKCII a národným partnerom projektu informačného projektu EURODESK a administratívne zabezpečuje Programy finančnej podpory aktivít detí a mládeže v SR Ministerstva školstva SR na roky 2007 – 2013. 
Pri plnení úloh kladie dôraz na vytváranie nových koncepcií pre prácu s deťmi a mládežou a metodické usmerňovanie organizácií a subjektov, ktoré sa aktívne podieľajú na práci s deťmi a mládežou. Pripravuje vzdelávacie a školiace aktivity pre profesionálnych a dobrovoľných pracovníkov s deťmi a mládežou na miestnej, regionálnej a národnej úrovni. Administratívne zabezpečuje program Európskej únie MLÁDEŽ V AKCII, zameraný na rozvoj medzinárodnej spolupráce v oblasti mládeže a pripravuje školiace aktivity pre záujemcov o získanie finančnej podpory z jeho zdrojov. Zabezpečuje projekt EURODESK, ktorý podporuje rozvoj informačnej siete pre mladých ľudí v krajinách Európy. Spravuje majetok štátu, pričom jeho časť používa na plnenie svojich hlavných úloh a časť nebytových priestorov, objektov a zariadení prenajíma za účelom ich hospodárneho a efektívneho využitia. 
Z hľadiska strednodobého výhľadu je nevyhnutné významne posilniť úlohy IUVENTY ako Slovenského inštitútu mládeže, pričom cieľom bude:  
	skvalitniť metodickú a informačnú funkciu smerom k štruktúram aktívnym v práci s mládežou na miestnej, regionálnej a národnej úrovni; 
	pripravovať kvalitné metodické a informačné materiály, ktoré prispejú k skvalitneniu práce s mládežou na úrovni miest, obcí a regiónov; 
	realizovať školiace a 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 koordinácie aj nižších kôl týchto súťaží prostredníctvom spolupracujúcich subjektov. 
Na zefektívnenie činnosti organizácie je v strednodobom výhľade potrebné venovať pozornosť zvyšovaniu odbornosti zamestnancov tak, aby boli pripravení kvalitne plniť vyššie uvedené úlohy. S ohľadom na rozsah spravovaného majetku, bude aj naďalej potrebné zabezpečovať jeho efektívne využitie na hlavnú činnosť a zosúladiť jeho využitie s potrebami rezortu. V tejto súvislosti bude nevyhnutné vykonať úpravy priestorov s cieľom znižovať náklady. 

	Charakteristika kontraktu organizácie  s ústredným orgánom a jeho plnenie


Ministerstvo školstva SR uzatvorilo s IUVENTOU pre rok 2007 dva kontrakty, a to Kontrakt na riešenie úloh podpory práce talentovanej mládeže a koordinácie medzinárodných úloh a Kontrakt na riešenie úloh štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži a na zabezpečenie administrácie Programu EÚ „Mládež v akcii“.  
V súlade s obsahom týchto kontraktov IUVENTA spolupracovala s vecne príslušnými sekciami a odbormi Ministerstva školstva SR a  v dohodnutých termínoch predkladala správy o stave plnenia úloh, ktoré z kontraktov vyplynuli. 
Ciele činnosti organizácie a jej úlohy boli formulované na základe uvedených kontraktov a na základe Kľúčových oblastí a akčných plánov štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži v SR na roky 2008 – 2013. 
Aktivity a úlohy organizácie obsahovali spoločný cieľ skvalitňovať podmienky pre prácu s deťmi a mládežou a podporovať aktivity pre deti a mládež v rámci štátneho i mimovládneho sektora. Je možné ich rozdeliť do nasledovných oblastí: 
	Administratívne zabezpečenie Programov finančnej podpory aktivít detí a mládeže Ministerstva školstva SR na roky 2007 – 2013;
	Projekty orientované na výskum mládeže a účasť zástupcov výskumu mládeže na tvorbe a realizácii národnej politiky mládeže;
	Vzdelávacie aktivity pre dobrovoľných a profesionálnych pracovníkov s mládežou, orientované na implementáciu moderných prvkov práce s mládežou a politiku mládeže;

Informačné a propagačné aktivity v oblasti politiky mládeže;
	Úlohy v oblasti medzinárodných vzťahov;
	Zabezpečenie programu EÚ Mládež v akcii;
	Aktivity siete EURODESK;
	Riešenie úloh podpory práce talentovanej mládeže a koordinácia medzinárodných úloh;
	Úlohy v oblasti zabezpečenia projektu/súťaže Európa v škole. 




Administratívne zabezpečenie Programov finančnej podpory aktivít detí a mládeže MŠ SR na roky 2007 – 2013 (Programy ADAM) 


Kľúčové činnosti: 
príprava podkladov k výzvam na predkladanie žiadostí o dotáciu,  
prijímanie a registrácia žiadostí o dotáciu a projektov a tvorba súvisiacej databázy,  
zabezpečenie odborných posudkov k predloženým projektom a výberového procesu, 
príprava podkladov pre písomné oznámenia o podporení alebo nepodporení projektov, ako aj podkladov pre zmluvy o dotácii pre Odbor detí a mládeže MŠ SR (ODaM),
monitoring prebiehajúcich projektov a aktivít. 

Program ADAM 1
Registrovaní žiadatelia, ktorých MŠ SR zaradilo do systému financovania, predložili svoje žiadosti o dotáciu ODaM v januári 2008. Na základe požiadavky ODaM  boli žiadosti spracované a tiež pripravené podklady pre zmluvy so žiadateľmi. O dotáciu požiadalo 22 registrovaných subjektov a dotácia predstavuje sumu celkom 59,139.301,– Sk (1,963.065 €). V sledovanom období prebehli monitorovacie návštevy v občianskych združeniach Spoločenstvo evanjelickej mládeže (26.09.2008), Detská organizácia FRIGO (26.09.2008), Slovenský skauting (29.09.2008), AMAVET (01.10.2008), eRKo (02.10.2008), INEX (10.10.2008) Laura (14.10.2008) a DOMKA ( 15.10.2008). Cieľom týchto návštev bolo prediskutovať so zástupcami príslušných občianskych združení plnenie úloh, na ktoré získali štátnu dotáciu. 

IUVENTA tiež pripravila návrh výzvy na predkladanie žiadostí o registráciu k termínu 2. september 2008, registrovala nové žiadosti (7) a zabezpečila kontrolu ich formálnej správnosti, ako aj odborné posudky formálne správnym žiadostiam (5 žiadostí bolo formálne správnych). 8 registrovaných subjektov požiadalo o prepočítanie svojej členskej základne, čo bolo zabezpečené ako podklad k zasadnutiu odbornej komisie. 

Program ADAM 2
O dotáciu na konkrétne projekty plánované na rok 2008 mali žiadatelia možnosť požiadať v troch termínoch (17. december 2007; 17. marec 2008 a 16. jún 2008), pričom k 17. decembru predkladali žiadosti aj informačné centrá mladých. Ku všetkým termínom boli pre ODaM pripravené podklady pre výzvy na prekladanie žiadostí o dotáciu. IUVENTA následne registrovala žiadosti, vykonala kontrolu formálnej správnosti žiadostí 
a kontaktovala žiadateľov v prípade, že bolo potrebné doplniť chýbajúce časti žiadosti. Po kontrole formálnej stránky žiadostí boli zabezpečené dva odborné posudky ku každej žiadosti, ktorá splnila formálne požiadavky. Následne IUVENTA komplexne pripravila zasadnutia členov odborných komisií, ktorí na základe odborných posudkov k projektom odporučili vybraných žiadateľov na podporu formou štátnej dotácie. Pre žiadateľov, ktorých žiadosti minister školstva schválil a pridelil im dotáciu, boli pripravené návrhy na písomné oznámenia o podpore, ako aj návrhy zmlúv o dotácii (z poverenia a v mene ODaM). Pre žiadateľov, ktorých žiadosti neboli odbornou komisiou odporučené na podporu formou štátnej dotácie, boli pripravené návrhy na písomné oznámenia o nepodporení žiadosti s uvedením dôvodov nepodporenia a následnými odporúčaniami odbornej komisie (z poverenia a v mene ODaM).

Prehľad o počte prijatých žiadostí, podporených žiadostí a výške dotácií 
v rámci programu ADAM 2 v roku 2008
Výzva
Termín
Prijaté žiadosti
Podporené žiadosti
Výška dotácie v Sk
Výška dotácie v €
ADAM 2/1
17.12.2007
192
33
7,075.200
234.854
ADAM 2/2 - informácie
17.12.2007
29
20
6,500.000
215.760
ADAM 2/3
17.03.2008
156
34
4,407.900
146.315
ADAM 2/4
16.06.2008
86
28
4,000.000
132 776
SPOLU
463
115
21,983.100
729 705

Úspešnosť žiadateľov bola 24,83%. Priemerná dotácia na jeden projekt bola 191 157 Sk (6.345 €). Priemerná dotácia na jeden projekt informačnej činnosti bola 325.000 Sk (10.788 €), priemerná dotácia na iný ako informačný projekt v rámci ADAM 2 bola 162 980 Sk (5.410 €). 

Monitorovacie návštevy sa konali s cieľom zistiť súlad skutočne vykonaných aktivít s projektovanými aktivitami. Návštevy prebehli v rámci projektov ICM Banská Štiavnica (19.06.2008); Aktívna mládež – aktívne mesto (Zvolen, 24.06.2008); Poradňa pre občianske a ľudské práva (01.07.2008); OZ Misia mladých (26.07.2008); Mesto Topoľčany (11.08.2008); Zemplínska akadémia (18.09.2008); ICM Hanušovce nad Topľou (19.09.2008); Združenie pre lepší život (22.09.2008); ICM Partizánske (20.10.2008); ICM Prievidza ( 20.10.2008); ICM Martin (29.10.2008); ICM Holíč (03.11.208); ICM Plavecký Štvrtok (03.11.2008). 

Program ADAM 3
Dotáciu na rok 2008 v rámci programu ADAM 3, v celkovej výške 10,300.000 Sk (341.897 €), získalo 6 krajských rád mládeže (Bratislavský, Nitriansky, Trenčiansky, Trnavský, Žilinský a Prešovský kraj), Rada mládeže Slovenska a Združenie informačných a poradenských centier mladých v SR. V rámci administrácie programu IUVENTA v roku 2008 zabezpečila dva odborné posudky k predloženým žiadostiam a poskytla ich ODaM ako podklad k rozhodnutiu o pridelení dotácie, následne pripravila podklady pre zmluvy. 

V sledovanom období prebehli monitorovacie návštevy v občianskych združeniach Rada mládeže Nitrianskeho kraja (21.10.2008); Rada mládeže Žilinského kraja (28.10.2008); Rada mládeže Bratislavského kraja (04.11.2008); Regionálna rada Trnavského kraja (05.11.2008); Rada Mládeže Trenčianskeho kraja (11.11.2008); Rada mládeže Slovenska (13.11.2008); Združenie informačných a poradenských centier mladých v SR (21.10.2008). Cieľom týchto návštev bolo prediskutovať so zástupcami príslušných občianskych združení plnenie úloh, na ktoré získali štátnu dotáciu. 

Ďalšie činnosti:
konzultácie so žiadateľmi, 
informačné a školiace aktivity o programoch ADAM. 

Konzultácie so žiadateľmi sa konali 6. marca 2008 v Košiciach pre 8 zástupcov organizácií, 29. mája 2008 v Žiline pre 4 zástupcov organizácií a 2. júna 2008 v Košiciach pre 9 zástupcov organizácií. Okrem toho žiadatelia kontaktovali poverených zamestnancov IUVENTY a dohodli si osobné konzultácie. 

Informačné a školiace aktivity v roku 2008:
Školenie expertov pre programy ADAM, ktorých cieľom bolo oboznámiť expertov s podmienkami programu a požiadavkami na kvalitu odborných posudkov. Školenie sa konalo pre 8 expertov dňa 17. januára 2008. 
„Nalieváreň“ – úvodné informačné stretnutie zástupcov podporených projektov, sa konala v Bratislave (12.05.2008), Žiline (15.05.2008) a v Košiciach (19.05.2008). Cieľom stretnutia bolo oboznámiť zástupcov podporených projektov s podmienkami pre organizovanie aktivít v rámci programov ADAM. Na stretnutí sa zúčastnilo celkom 76 zástupcov podporených projektov. 
Informačno – metodické semináre k výzve programu ADAM 2, ktorých cieľom bolo predstavenie cieľov výzvy ADAM 2, ktoré reflektujú na štátnu a európsku politiku voči mládeži. Predstavenie Zákona o podpore práce s mládežou, nového nástroja pre zabezpečenie  Programov finančnej podpory aktivít detí a mládeže MŠ SR do budúcnosti. Úvodný seminár  sa konal  24. 11.2008 v Bratislave, 25.11.2008 v Poprade, 26.11.2008 v Žiline a 29.11.2008 v Trnave.  


Prehľad o výške podpory v rámci programov ADAM v roku 2008 
Program
Výška podpory v SK
Výška podpory v €
ADAM 1
59,139.301
1,963.065
ADAM 2
21 983 100
729 705
ADAM 3
10,300.000
341.897
SPOLU
91,422 401
3,034 667
Projekty orientované na výskum mládeže a účasť zástupcov výskumu mládeže na tvorbe a realizácii národnej politiky mládeže

Kľúčové činnosti: 
pracovné stretnutia, 
spracovanie správ z výskumných projektov, vykonaných v roku 2007, 
príprava, vydanie a distribúcia publikácií,
aktualizácia Dataarchívu výskumov mládeže, 
príprava novej výzvy na spoluprácu v oblasti výskumu mládeže a spracovanie zoznamu výskumných projektov. 

Pracovné stretnutia
Miesto 
Konania
Termín 
konania
Počet
Účastníkov
Pracovné stretnutie ku kľúčovým úlohám v oblasti štátnej politiky voči mládeži v roku 2008 na Slovensku a v Európskej únii
Bratislava
7. február
21
Pracovný workshop: „Podpora mladých výskumníkov v oblasti výskumu mládeže“
Bratislava
15. apríl 
20
Pracovný workshop: „Politici -  výskumníci -  mládež a regionálna politika voči mládeži“
Bratislava
15. máj
28
Verejná konzultácia Národnej správy o lepšom porozumení a poznaní mládeže
Bratislava
17. september
23
Stretnutie zástupcov pripravovaných projektov z oblasti výskumu mládeže 2008 – 2010 na konferencii Mládež ako faktor sociálnej zmeny
Smolenice
28. november 
15

Spracované, vydané a distribuované publikácie: 
	Občiansky deficit mládeže, Politická a občianska participácia študentov na Slovensku; ISBN978−80−8072−075−9 (len v pdf formáte na stiahnutie zo stránky),

Ako sa „učíme“ demokracii v škole; ISBN978-80-8072-076-6 (1000 ks), 
	Mládež – mesto – región. Aká je mládežnícka politika miest a samosprávnych krajov na Slovensku?; ISBN978-80-8072-074.2


Dataarchív výskumov mládeže bol priebežne aktualizovaný (informačné listy, anglické sumáre výskumov) a doplnený o nové výskumy na témy:
	Podpora práce s mladými ľuďmi na Slovensku,

Neformálne vzdelávanie detí a mládeže,
Čo si myslia mladí ľudia – ich voľný čas a aktívna účasť na živote spoločnosti,
Možnosti využívania voľného času mládeže v meste a na vidieku, 
Situácia interných doktorandov na Slovensku, 
Mladiství s delikventnými formami správania a terciárna prevencia sociálnej kurately, 
Názory mládeže na obranu vlasti a armádu,
Médiá a mediálna komunikácia mládeže, 
Kultúrno–umelecká edukácia a formovanie hodnotovej orientácie mládeže, 
Súčasné subkultúry mládeže, 
Politická a občianska participácia vysokoškolákov, 
OECD PISA 2006, 
Občianstvo ako sociálna zručnosť. 







V rámci výzvy na spoluprácu sa v budúcom roku uskutoční spolupráca IUVENTY s nasledovnými riešiteľmi výskumných úloh v rámci vybraných tém:

č. 
Téma výskumnej úlohy
Riešiteľ
1.
Autonómia mládeže ako multidimenzionálny jav
Lívia Nemcová, UMB Banská Bystrica
2.
Komunitný život na sídliskách a jeho vplyv na mladých ľudí + Ako vytvoriť bezpečný priestor pre neorganizovanú mládež na sídliskách
Silvia Milová, Žilina
3.
Sociálna a občianska participácia vidieckej mládeže
Danka Moravčíková, SPU Nitra
4.
Vysokoškolská, ekonomicky orientovaná mládež a jej sebareflexia ako aktéra vzdelávacieho procesu, aktéra individualizovaného proaktívneho života a spotrebného  štýlu
Oľga Plávková, EU Bratislava
5.
Mapovanie možností realizácie mladých ľudí v mestských a vidieckych podmienkach severného Slovenska  + Quo vadis, mládež Žilinského kraja?
Alena Mičicová, Peter Majer, SAIA a KRM Žilina
6.
Sexuálne správanie a komerčný sex detí a mládeže
Peter Kuruc, Slovenský výbor pre prevenciu kriminality
7.
Prvovoliči a ich voličské správanie
Miroslav Štefančík, UCM Trnava
8.
Úroveň implementácie Dohovoru o právach dieťaťa
Zuzana Alnerová, UNICEF
9.
On line generácia: informácie, komunikácia a digitálna participácia mládeže v informačnej spoločnosti
Norbert Vrabec, FF UKF Nitra


Ďalšie činnosti:
Zbieranie a overovanie údajov k dotazníkom pre Európske znalostné centrum o mládežníckej politike (EKCYP) - 4 dotazníky EKCYP a Country Sheet on National Youth Policy, 
Oslovovanie expertov do databázy EKCYP, 
	Príprava dotazníkov na 3 horizontálne témy: sociálna inklúzia, životný štýl a hodnoty mladých ľudí, zamestnanosť pre potreby EKCYP a Európskej komisie, 
	Zisťovanie podkladov k EKCPY –u na horizontálne témy podľa vzoru Rady Európy. 



Vzdelávacie aktivity pre dobrovoľných a profesionálnych pracovníkov s mládežou, orientované na implementáciu moderných prvkov práce s mládežou a politiku mládeže 

Kľúčové témy v rámci vzdelávania v roku 2008 boli: 
	Výchova k ľudským právam, 

Podpora a rozvoj mládežníckeho dobrovoľníctva,
Rozvoj participácie mládeže, 
Rozvoj práce s mládežou. 

Prehľad o vzdelávacích aktivitách v roku 2008 
 Výchova k ľudským právam
Miesto 
konania
Termín 
konania
Počet
účastníkov
Živé knižnice – metodicko-informačný seminár
Trenčín
11. február
35
Prednáška o živých knižniciach 
Poprad
4. a 5. jún
72
Vzdelávania multiplikátorov KOMPAS u 
(6 trénerov, 1 hosť z Rady Európy)
Liptovský Ján
18. – 21. jún
19
Živé knižnice – tréning
Trebišov
25. september
33
Rozvoj dobrovoľníctva v rómskych komunitách
Trenčín
23. september
26
Živá knižnica – Deň Európy
Banská Bystrica
9. máj 
68
Živá knižnica – tréning- príklady dobrej praxe MvA
Tále
8. máj
18

Podpora a rozvoj mládežníckeho dobrovoľníctva
Miesto 
konania
Termín 
konania
Počet
účastníkov
„APETIZÉR“ – vzdelávanie koordinátorov dobrovoľníkov 
Svit
20. – 23. február
17

Handlová
12. – 15. marec
18

Nižná
23. – 26. apríl
15
„Big brother/sister“ – podpora dobrovoľníckych programov a hodnotenie pilotného projektu
Svit
19. – 21. september
20

Rozvoj participácie mládeže
Miesto 
konania
Termín 
konania
Počet
účastníkov
Projekt „PARTNERSTVO“ – vzdelávanie samospráv: Podpora mládežníckej politiky a participácie mladých ľudí na veciach verejných 
Žilina
3. apríl
21

Banská Bystrica
7. apríl
8

Prešov
8. apríl
20

Košice
9. apríl
13

Nitra
11. apríl
17

Trnava
15. apríl
10
Projekt „PARTNERSTVO“ –  2. fáza: 
dlhodobé akreditované vzdelávanie
Jasná
22. – 25. jún
19

Smolenice
28. sept. – 2. okt. 
17
Pracovné stretnutie školiteľov koordinátorov Žiackych školských rád (ŽŠR)
Banská Bystrica
12. marec 
11
Hodnotiace a motivačné stretnutie koordinátorov ŽŠR Žilinského kraja 
Žilina
18. jún
20
Hodnotiace a motivačné stretnutie koordinátorov ŽŠR Trenčianskeho kraja
Trenčín
24. jún
6
Pracovné stretnutie k nadstavbovému modulu vzdelávania koordinátorov ŽŠR
Bratislava
17. júl
9
Vzdelávanie k ŽŠR – nadstavbový modul 
Košice
29. – 30. sept. 
21
Vzdelávanie ŽŠR – Koordinátori
Zvolen
12. –13. nov.
9
Motivačné stretnutie koordinátori ŽŠR
Prešov
19. nov. 
5
Školenie pre koordinátorov ŽŠR
Patrovec
24. – 25. nov. 
8
Vzdelávanie k ŽŠR – nadstavbový modul
Trenčín
8. december
13
Vzdelávanie k ŽŠR – nadstavbový modul
Prešov
9. – 10. december 
12
Vzdelávanie k ŽŠR – nadstavbový modul
Žilina
10. december 
21
Vzdelávanie k ŽŠR – nadstavbový modul
Prešov
11. – 12. december 
12

Rozvoj práce s mládežou
Miesto 
Konania
Termín 
konania
Počet
účastníkov
Príprava projektov v oblasti práce s mládežou 
(jednodňové školenie v každom regióne Slovenska)
Regióny
Január – február
141
Projektový manažment pre mládežníckych lídrov 
Bratislava
13. – 14. jún
10
Okrúhly stôl- Roma YOUTH Round Table
Budapešť
6. – 8. apríl 
35
Školenie: Projekt je zmena
Trenčín
20. – 22. október 
15
Ďalšie činnosti: 
Príprava nového vzdelávacieho modulu „KOTVA“ – dlhodobý vzdelávací akreditovaný modul pre koordinátorov mládežníckych dobrovoľníkov, 
Príprava informačných seminárov multiplikátorov a ich supervízia (spolupráca s Nadáciou Milana Šimečku), 
Tvorba dlhodobého vzdelávacieho modulu pre pracovníkov s rómskou mládežou a rómskych mládežníckych lídrov,
Multiplikátori metodík výchovy mladých ľudí k ľudským právam, 
Vzdelávanie pracovníkov pre prácu so špecifickou mládežníckou komunitou. 


Informačné a propagačné aktivity v oblasti politiky mládeže 

Kľúčové činnosti: 
organizovanie informačných stretnutí, seminárov a konferencií, 
príprava návrhov koncepčných materiálov, 
vydávanie informačných a metodických materiálov. 

Informačné stretnutia, semináre a konferencie
Miesto 
Konania
Termín 
konania
Počet
Účastníkov
Záverečná konferencia kampane Každý iný – všetci rovní „Kampaň končí – téma ostáva“
Bratislava
15. – 16. február
91
Pracovné stretnutie odborníkov k uznaniu neformálneho vzdelávania  v práci s mládežou
Bratislava
1. apríl, 1, júl a 15. október 
39
Pracovné stretnutia odborníkov k vzdelávaniu mladých lídrov
Bratislava
30. apríl, 
22. máj  a 24. november
32
Živé knižnice k téme dobrovoľníctva
Banská Bystrica
8. – 9. máj
160
Sieťovanie inštitúcií v oblasti výchovy mladých ľudí k ľudským právam (1. stretnutie siete)
Bratislava
13. máj, 10. december
28
Informačné stretnutie k návrhu Zákona o podpore práce s mládežou
Bratislava
14. máj
23
Zasadnutie Rady portálu www.skolaplus.sk
Bratislava
25. jún
16
Stretnutie Medzirezortnej pracovnej skupiny ku koncepcii štátnej politiky
Bratislava
14. máj
9
Informačný seminár „ Mládež v akcii- nové možnosti inklúzie rómskej mládeže“
Trenčín
29. – 30. september
18
Verejná diskusia k správe o plnení spoločných cieľov v oblasti lepšieho poznania a porozumenia mládeže pre Európsku komisiu. 
Bratislava
17. september
16
Seminár Společné cesty (ČR)
Ostrava
10.- 11. november
75

Pripravené návrhy koncepčných materiálov: 
	Návrh koncepcie štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži na roky 2008 -2013, 

Návrh akčného plánu na roky 2008 – 2009, 
Návrh Štatútu akreditačnej komisie (nový Zákon o podpore práce s mládežou). 

Vydané informačné a metodické materiály: 
	Živé knihy – nechajme knihy rozprávať, ISBN 978-80-8072-069-8 (2500 ks), 
	Propagačný materiál „Otázniky k zákonu“, 
	Príprava príspevkov do časopisu ZOOM-M. 



Ďalšie činnosti: 
Organizovanie súťaže jednominútových videí v rámci kampane Rady Európy Každý iný – všetci rovní, 
Vystúpenia v relácii „Lúskanie“ – spolupráca s STV pri príprave diskusných relácii s mládežou o mládeži (marec, apríl, jún, október), 
Informačné stretnutia pre riaditeľov stredných škôl v Banskej Bystrici, Prešove a Žiline (informácie o zákone, koncepcii, iniciatívach Uznanie a Partnerstvo a ďalších aktualitách v oblasti práce s mládežou a mládežníckej politiky), 
	Prezentácie štátnej politiky voči mládeži a systému práce s mládežou, aktivít IUVENTY a iných inštitúcií MŠ SR pre študentov odboru „Animátor voľno časových aktivít“ (Pedagogická a sociálna akadémia), 
Prezentácia aktivít IUVENTY na stretnutí mladých rómskych lídrov pre Nadáciu otvorenej spoločnosti, 
	Prezentácia aktivít IUVENTY na festivale Deň Rómov – Banská Bystrica, 
	Účasť v panelovej diskusii   „ Akceptácia minority majoritou“ organizovanej pre študentov UMB v Banskej Bystrici, 
	Prezentácia aktivít IUVENTY pre študentov 4. ročníka odboru Animátor, Pedagogická a Sociálna akadémia na Bullovej ulici v Bratislave. 



Úlohy v oblasti medzinárodných vzťahov

Pracovná skupina Európskej komisie v rámci otvorenej metódy koordinácie: Peer learning Participácia mladých ľudí s nedostatkom príležitostí na verejnom živote, 29. január 2008, Brusel;
	Stretnutie korešpondentov EKCYP, 13. – 15. február 2008, Budapešť a 13. – 16. október Štrasburg.
Konferencia o participácii mladých ľudí s nedostatkom príležitostí, 2. – 4. marec 2008, Belgicko;
Zasadnutie siete EuNYK: Európska sieť znalostí o mládeži, 10. marec a 17. október 2008, Brusel;
Medzinárodné pracovné stretnutie k inklúzii rómskej mládeže Roma Round Table, Budapešť, 6. – 8. apríl 2008;
	Konferencia „10 let rozvoje dobrovolnictví  –  rehabilitace občanských ctností“, 4. – 6. máj 2008, Kroměříž;
	Valné zhromaždenie EAICY, 26. – 29. jún 2008, Bratislava;
	Komunikácia s partnermi v Nemecku a Českej republike o plánovaných aktivitách (práca s mládežou na hranici chudoby – DE, nízkoprahové kluby – ČR);
	Propagácia študijnej návštevy Belgicko – Flámska komunita;
	Prezentácia štátnej politiky voči mládeži a práce s deťmi a mládežou v SR účastníkom z Ukrajiny v rámci projektu CEPA „Škola a občianska spoločnosť“, 9.-12. septembra 2008, 21 účastníkov;
	Bilaterálne stretnutie a strategické plánovanie spolupráce MOBILITAS & IUVENTA, 30.september – 2. október 2008, Györ.






















Zabezpečenie programu EÚ Mládež v akcii

Kľúčové činnosti: 
Zber a evidencia žiadostí o finančný príspevok (5 termínov na predkladanie žiadostí), 
zabezpečenie konzultácií k žiadostiam, 
zabezpečenie odborných posudkov k projektom a výberového procesu.

Od roku 2008 je výberová komisia tvorená na základe verejnej výzvy. Na základe prejaveného záujmu a profesijných životopisov boli vybraní 10 členovia výberovej komisie. Členovia výberovej komisie boli zaškolení v oblasti projektového manažmentu a programu EÚ Mládež v akcii.

Štatistika predložených / podporených projektov v roku 2008:

1. február
1. apríl
1. jún
1. september
1. november
Spolu

Predl.
Podp.
Predl.
Podp.
Predl.
Podp.
Predl.
Podp.
Predl.
Podp.
Predl.
Podp.
A 1.1 – Mládežnícke výmeny
30
12
34
7
17
5
6
2
13
5
99
31
A 1.2 – Mládežnícke iniciatívy
6
1
18
5
14
5
3
0
14
4
55
15
A 1.3 – Projekty mládežníckej demokracie
0
0
1
1
0
0
1
0
4
2
6
3
A 2 – Európska dobrovoľnícka služba
10
6
11
8
8
7
7
5
10
10
46
36
A 3.1 – Spolupráca so susediacimi regiónmi Európskej únie
9
3
7
4
1
0
2
1
3
2
22
10
A 4.3 – Vzdelávacie aktivity a vytváranie sietí
3
3
2
0
2
1
0
0
1
1
9
5
A 5.1 – Stretnutia mladých ľudí a ľudí zodpovedných za mládežnícku politiku
0
0
1
1
0
0
1
0
1
1
3
2
SPOLU
58
25
74
26
42
18
20
8
46
25
240
102







Prehľad čerpania rozpočtu za rok 2008 v €:

Rozpočet
Výška podpory
A 1.1 – Mládežnícke výmeny
570 094
364 152
A 1.2 – Mládežnícke iniciatívy
205 727
117 582
A 1.3 – Projekty mládežníckej demokracie
140 103
71 770
A 2 – Európska dobrovoľnícka služba
715 281
408 283
A 3.1 – Spolupráca so susediacimi regiónmi Európskej únie
153 790
153 790
A 4.3 – Vzdelávacie aktivity a vytváranie sietí
92 663
90 229
A 5.1 – Stretnutia mladých ľudí a ľudí zodpovedných za mládežnícku politiku
62 391
61 050
SPOLU
1 940 049
1 266 856


Ďalšie činnosti:
Školenia v súlade so školiacou stratégiou so zameraním na zvyšovanie kvality a počtu žiadostí o finančný príspevok.
	Šírenie informácií o programe pre potenciálnych žiadateľov o finančný príspevok (IUVENTA využila propagačný spot k programu poskytnutý Európskou komisiou, ktorý bol vysielaný v 26 regionálnych televíziách;  v úzkej spolupráci so zastúpením Európskej komisie na Slovensku a Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu na Slovensku bola IUVENTA spoluorganizátorom osláv Dňa Európy, kde boli prezentované možnosti programu Mládež v akcii potenciálnym žiadateľom;  informačné dni organizovala aj sieť regionálnych konzultantiek programu Mládež v akcii počas celého roka). 
	Metodické, školiace a informačné aktivity zamerané na skvalitňovanie činnosti  regionálnych konzultačných centier programu, podpora ich konzultačnej a informačnej činnosti smerom k žiadateľom o finančný príspevok (IUVENTA vytvorila sieť regionálnych konzultačných centier programu Mládež v akcii (RKC) na základe verejnej výzvy. Na základe prejaveného záujmu a kapacity vytvoriť podmienky pre prácu regionálneho konzultanta bolo vytvorených 10 regionálnych konzultačných centier, z toho jedno špecializované pre prácu s rómskymi komunitami. RKC pracujú na základe zmluvy s IUVENTOU a schváleného plánu práce pre kalendárny rok.).


Aktivity siete EURODESK

Sieť Eurodesk Slovensko prostredníctvom webovej stránky zverejňovala a aktualizovala informácie v oblastiach, ako napr. grantové programy EÚ, národné grantové programy, mobility, štúdium, stáže, práca, dobrovoľníctvo, sociálne začlenenie, zabezpečila ich distribúciu prostredníctvom distribučných listov spolupracujúcim partnerom a registrovaným koncovým užívateľom a zabezpečovala Európsky portál pre mládež, vrátane prekladu aktuálnych informácií z angličtiny do slovenčiny a naopak. 

V spolupráci so sieťou Eurodesk Česká republika, bolo pre zástupcov regionálnych pobočiek zorganizované školenie zamerané na školiaci modul SYTYKIA – podpora štrukturovaného dialógu, ktorého výstupom bolo viac ako 40 zorganizovaných stretnutí pre žiakov stredných škôl na regionálnej úrovni. 

Sieť Eurodesk propagovala svoj servis ako aj Európsky portál pre mládež (EYP) rôznymi spôsobmi, napr. na rôznych podujatiach (oslavy Dňa Európy, stretnutie centier Europe Direct, Kambek 2008, projekt Zodpovedne.sk, Matičné dni); prostredníctvom regionálnych pobočiek na SYTYKIA stretnutiach  organizovaných na základných a stredných školách a informačných podujatiach určených širokej verejnosti; na informačných stretnutiach pre stredoškolákov organizovaných pri príležitosti Európskeho týždňa mládeže; formou  inzercie na Azet.sk; umiestnením bannera Eurodesk na webových stránkach spolupracujúcich partnerov; pravidelným zasielaním noviniek z oblasti politiky mládeže na európskej a národnej úrovni; pravidelnou distribúciou výziev o nadviazanie partnerstva organizáciám pôsobiacim na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni,  ako aj sprostredkovaním možností medzinárodnej spolupráce. 


Riešenie úloh podpory práce talentovanej mládeže a koordináciA 
medzinárodných úloh

Zoznam súťaží, ich krátka charakteristika a prehľad zabezpečených aktivít

Biologická olympiáda (BiO) je určená žiakom základných škôl (ZŠ), osemročných gymnázií (OG) a stredných škôl (SŠ) so záujmom o biológiu, geológiu, environmentalistiku a iné biologické vedy. Člení sa na 5 kategórií(A, B, C, D,  E) a organizuje sa v 4 kolách – školskom, okresnom, krajskom a celoštátnom. Projektová časť celoštátneho kola BiO pre kategórie A, B a C sa koná formou vedeckej konferencie. Najlepší súťažiaci z teoreticko-praktickej časti sa zúčastňujú Medzinárodnej biologickej olympiády (IBO) a z projektovej časti Medzinárodnej olympiády environmentálnych projektov (INEPO, INEPO EUROASIA a BUSEF).
Zabezpečené podujatia
Miesto 
Konania
Termín 
konania
Počet
účastníkov
Pracovné stretnutie k BiO
Bratislava
16.1.2008
7
Sústredenie pred medzinárodnou súťažou BUSEF 
Bratislava
21.2.2008
5
Pracovné stretnutie k zabezpečeniu CK
Spišská Nová Ves
19.3.2008
3
1. sústredenie pred INEPO EUROASIA
Bratislava
27.3.2008
5
Zasadnutie predsedníctva SK BiO
Bratislava
8.4.2008
14
Celoštátne kolo BiO –  kat. A,B,C
Liptovský Mikuláš
23.-27.4.2008
129
1. sústredenie pred IBO
Nitra
4.-10.5.2008
21
1. sústredenie pred INEPO
Bratislava
15.5.2008
4
2. sústredenie pred INEPO
Bratislava
27.5.2008
4
2. sústredenie pred IBO
Nitra, Bratislava
1.-7.6.2008
18
Zasadnutie autorského kolektívu (kat. E)
Bratislava
5.6.2008
9
Celoštátne kolo BiO – kat. E
Spišská Nová Ves
16.-19.6.2008
73
Zasadnutie SK BiO
Modra-Harmónia
2.-4.10.2008
14
Zasadnutie AK BiO pre kat. A, B
Bratislava
10. 11. 2008
4

Vydané publikácie:
Zborník abstraktov, celoštátne kolo BiO pre kategórie A, B, C, náklad 100 ks.
Spravodaj BiO, informačný spravodaj SK BiO, náklad 500 ks.

Geografická olympiáda (GO) je určená žiakom ZŠ, OG a SŠ so záujmom o geografiu a iné geografii príbuzné vedné odbory. Člení sa na 9 kategórií (A, B, C, D, E, F, G, H, I) a organizuje sa v 4 kolách – školskom, okresnom, krajskom a celoštátnom. Najlepší súťažiaci sa zúčastňujú Medzinárodnej geografickej olympiády (IGEO), ktorá sa koná každé 2 roky a Stredoeurópskej geografickej olympiády, ktorá sa koná každé 2 roky (v tých rokoch v ktorých neprebieha IGEO).
Zabezpečené podujatia
Miesto 
Konania
Termín 
konania
Počet
účastníkov
Pracovné stretnutie ku CK GO
Strečno, Bardejov
6.-7.2.2008
3
Celoštátne kolo GO – kat. A,B,C,D
Bardejov
11.-13.4.2008
90
Celoštátne kolo GO – kat. E,F,G
Strečno
2.-4.5.2008
68
Sústredenie pred IGeO
Nitra
30.5.2008
22
Zasadnutie SK GO
Strečno
7.-9.11.2008
21

Vydané publikácie
Tolmáči, L., Lauko, V., Gurňák, D., Križan, F.: Geografická exkurzia – nástroj praktického vzdelávania (aplikácia na Slovensku), 500 ks.
GeO Spravodaj, informačný spravodaj SK GO, náklad 500 ks.

Matematická olympiáda (MO) je určená žiakom ZŠ a OG (kategórie Z4, Z5, Z6, Z7, Z8 a Z9) a žiakom SŠ (kategórie A, B, C, D a P).  Organizuje sa v 5 kolách: domácom, školskom, okresnom, krajskom a celoštátnom. Žiaci, ktorí dosiahnu na celoštátnom kole MO v kategórii A najlepšie výsledky, reprezentujú SR na Medzinárodnej matematickej olympiáde (IMO) a na Stredoeurópskej matematickej olympiáde (MEMO).
Zabezpečené podujatia
Miesto 
konania
Termín 
konania
Počet
účastníkov
Sústredenie študentov KSM  (ALFA, BETA)
ŠvP Dobrá voda
3.-17.2.2008
85
Zasadnutie SK MO
Žilina
22.2.2008
16
Celoštátne kolo Matematickej olympiády
Tajov
13.-16.4.2008
38
Zasadnutie SK MO
Tajov
15.4.2008
15
1. sústredenie pred IMO
Bratislava
24.-30.4.2008
15
Zasadnutie úlohovej komisie pre kat. A,B,C
Rožňava
14.-18.5.2008
20
2. sústredenie pred IMO
Bratislava
31.5.-6.6.2008
15
3. sústredenie pred IMO spolu s ČR
Uherské Hradiště
15.-20.6.2008
6
Spoločné zasadnutie SK MO a SK OI
Žilina
17.10.2008
25
Zasadnutie úlohovej komisie pre kat. A,B,C, Z4-Z9
Kostelec nad Černými lesy
19.-21.11.2008
5

Vydané publikácie
Ročenka MO, 56. ročník, náklad 500ks

Fyzikálna olympiáda (FO) je určená žiakom ZŠ  a nižších ročníkov OG (kategórie E, F, G) a žiakom SŠ (kategórie A, B, C, D). Organizuje sa v 4 kolách: školskom, okresnom, krajskom a celoštátnom. Žiaci, ktorí dosiahnu na celoštátnom kole najlepšie výsledky, reprezentujú SR na Medzinárodnej fyzikálnej olympiáde (IPhO) a zastupujú fyziku na súťaži EUSO. 
Zabezpečené podujatia
Miesto 
konania
Termín 
konania
Počet
účastníkov
Celoštátne kolo FO
Banská Štiavnica
10.-13.4.2008
58
1. sústredenie pred EUSO
Bratislava
10.-12.3.2008
19
1. sústredenie pred IPhO
Žilina
5.-9.5.2008
12
2. sústredenie pred IPhO
Košice
15.-22.6.2008
10
3. sústredenie pred IPhO
Košice
29.6.-4.7.2008
8
Zasadnutie SK FO
Žilina
24. 10. 2008
14
Sústredenie riešiteľov FO kat. A
Terchová
16. – 21. 11. 2008
42

Chemická olympiáda (CHO) je určená žiakom ZŠ, OG a SŠ. Člení sa na 7 kategórií (A, B, C, Dz, Dg, E a F). Pre kategóriu A sa organizuje v 5 súťažných kolách (študijné, školské, okresné, krajské a celoštátne), pre kategórie B, C a Dg v 3 súťažných kolách (študijné, školské a krajské), pre kategórie Dz v 4 súťažných kolách (študijné, školské, okresné a krajské), pre kategórie E a F v 3 súťažných kolách (študijné, školské a celoštátne). Najlepší súťažiaci sa zúčastňujú na Medzinárodnej chemickej olympiáde (MCHO) a Grand Prix Chemique.
Zabezpečené podujatia
Miesto 
konania
Termín 
konania
Počet
účastníkov
Celoštátne kolo CHO
Slovenská Ľupča
17.-20.2.2008
94
1. sústredenie pred MCHO - teória
Bratislava
20.-26.4.2008
22
2. sústredenie pred MCHO – teória a prax
Bratislava
1.-7.6.2008
14
3. sústredenie pred MCHO
Bratislava
29.6.-2.7.2008
12
1. sústredenie pred Grand Prix Chemique
Nováky, Prievidza
16.-20.6.2008
12
1. zasadnutie predsedníctva SK CHO
Bratislava
30.1.2008
8
Zasadnutie SK CHO
Slovenská Ľupča
18.2.2008
38
2. zasadnutie predsedníctva SK CHO
Bratislava
30.5.2008
9
Zasadnutie SKCHO
Bratislava
28.11.2008
21

Vydané publikácie
Chemické rozhľady 1/2008, náklad 600 ks
Chemické rozhľady 2/2008, náklad 600 ks
Chemické rozhľady 3/2008, náklad 600 ks
Chemické rozhľady 4/2008, náklad 600 ks
Pokusy pre olympionikov (+CD), náklad 200 ks

Olympiáda v informatike (OI) bola prvý raz organizovaná ako samostatná súťaž, oddelene od MO. Člení sa na dve kategórie (A, B). Najlepší študenti z celoštátneho kola postupujú na Medzinárodnú informatickú olympiádu (IIO) a na Stredoeurópsku informatickú olympiádu (CEOI).
Zabezpečené podujatia
Miesto 
konania
Termín 
Konania
Počet
účastníkov
Korešpondenčný seminár z programovania
Liptovská Porúbka
13.-19.4.2008
33
Zasadnutie SK OI
Bratislava
4.-5.4.2008
12
Celoštátne kolo OI
Hronec
20.-23.4.2008
30
1. sústredenie pred IIO
Bratislava
10.-16.5.2008
13
Sústredenie pred CEOI
Danišovce
22.-28.6.2008
18

Vydané publikácie
Ročenka OI, 22. ročník, náklad 300ks

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 náročnejšej tvorivej práci. Družstvá sú spravidla päťčlenné. Najúspešnejší študenti reprezentujú SR na Medzinárodnom TMF a na otvorenom Rakúskom kole TMF.
Zabezpečené podujatia
Miesto 
konania
Termín 
konania
Počet
účastníkov
Celoštátne kolo TMF
Bratislava
2.-4.4.2008
106
Sústredenie pred MTMF
Modra
24.-26.6.2008
12
Úvodné sústredenie TMF
Modra
Október 2008
120
IJSO – Výberové sústredenie
Bratislava
24. – 25. 6. 2008
33
IJSO – 2. výberové sústredenie
Bratislava
18. – 20. 9. 2008
18
Úvodné sústredenie TMF
Modra
4. – 6. 11. 2008
107

Olympiáda ľudských práv (OĽP) stredoškolskej mládeže je postupová súťaž, ktorá sa koná formou testov 
a prezentovania esejí na vybrané témy. Prebieha v školských, krajských a celoštátnom kole s cieľom  posilňovať demokraciu a ochranu  ľudských práv a sprostredkovať v danej oblasti vedomosti. 
Zabezpečené podujatia
Miesto 
konania
Termín 
konania
Počet
účastníkov
Celoštátne kolo OĽP
Liptovský Ján
17.-19.3.2008
161
Zasadnutie COK OĽP
Bratislava
27.8.2008
6

Vydané publikácie
Kronika X. ročníka OĽP, náklad 1000 ks
Pytagoriáda je súťaž určená žiakom ZŠ (od tretieho ročníka ZŠ)  a nižších ročníkov OG. Člení sa na 6 kategórií. Kategórie P3, P4 a P5 sú dvojkolové - školské a okresné (prípadne regionálne kolo), kategórie P6, P7 a P8 sú trojkolové -  školské, okresné (prípadne regionálne)  a celoštátne kolo. 
Zabezpečené podujatia
Miesto 
konania
Termín 
konania
Počet
účastníkov
Celoštátne kolo Pytagoriády
Belušské Slatiny
9.-10.6.2008
44
Zasadnutie ÚK Pytagoriády
Belušské Slatiny
9.6.2008
5

Vydané publikácie
Zbierka úloh Pytagoriády, náklad 500 ks

Olympiáda vo francúzskom jazyku (OFJ) je predmetová súťaž pre žiakov ZŠ a SŠ. Je členená na 8 kategórií – 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E. Organizuje sa v 3 kolách (školskom, krajskom a celoštátnom). 
Zabezpečené podujatia
Miesto 
konania
Termín 
konania
Počet
účastníkov
Celoštátne kolo OFJ
Bratislava
20.-21.4.2008
88
Zasadnutie COK OFJ
Bratislava
8. 10. 2008
11

Olympiáda v ruskom jazyku (ORJ) je postupová súťaž, je určená žiakom ZŠ, OG a SŠ so záujmom o ruský jazyk. 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 koná každé 2 roky v Moskve.
Zabezpečené podujatia
Miesto 
konania
Termín 
konania
Počet
účastníkov
Celoštátne kolo ORJ
Bratislava
1.-2.4.2008
80
Sústredenie žiakov pred MORJ
Budmerice
21.-25.4.2008
16
Zasadnutie COK ORJ
Prešov
18.-19.11.2008
17

Olympiáda v anglickom jazyku (OAJ) je predmetová súťaž žiakov ZŠ a SŠ. OAJ je postupová súťaž, ktorá sa člení sa na 8 kategórií (1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E) a organizuje sa v 4 súťažných kolách (školské, okresné, krajské a celoštátne). 
Zabezpečené podujatia
Miesto 
konania
Termín 
konania
Počet
účastníkov
Celoštátne kolo OAJ
Bratislava
9.-10.4.2008
105
Zasadnutie autorského kolektívu
Trnava
12.12.2008
13

Olympiáda v nemeckom jazyku  (ONJ) je určená žiakom ZŠ, OG a SŠ so záujmom o nemecký jazyk a nemecky hovoriace krajiny. Súťaž je členená na 9 kategórií (1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C1, 2C2 – kategória je finančne podporovaná a garantovaná Veľvyslanectvom SRN, 2D, 2E) a organizuje sa v 4 súťažných kolách – školskom, okresnom, krajskom a celoštátnom. Najlepší súťažiaci sa zúčastňujú Medzinárodnej olympiády v nemeckom jazyku, ktorá sa organizuje každé 4 roky. 
Zabezpečené podujatia
Miesto 
konania
Termín 
konania
Počet
účastníkov
Celoštátne kolo ONJ
Bratislava
17.-18.3.2008
110
Sústredenie pred MONJ
Budmerice
12.-15.5.2008
14
Zasadnutie COK ONJ
Bratislava
13.9.2008
20



Olympiáda v španielskom jazyku (OŠJ) je predmetová súťaž žiakov SŠ, ktorá sa usporadúva každoročne a člení sa na 4 kategórie – A, B, C, D. Organizuje sa v 3 súťažných kolách (školské, krajské a celoštátne).
Zabezpečené podujatia
Miesto 
konania
Termín 
konania
Počet
účastníkov
Celoštátne kolo OŠJ
Bratislava
8.-9.4.2008
46
Zasadnutie COK OŠJ
Bratislava
25.11.2008
5


Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry  (OSJL)  je určená žiakom základných a stredných škôl. Pre plynulý priebeh 1. ročníka súťaže a jej začlenenie medzi tie, ktoré zabezpečuje IUVENTA, sme v spolupráci so Slovenskou komisiou OSJL upravili organizačný poriadok súťaže, pripravili zasadnutie Slovenskej komisie OSJL, navrhli a sfunkčnili regionálne komisie, navrhli termíny realizácie jednotlivých kôl súťaže a zostavili autorské kolektívy. 
Zabezpečené podujatia
Miesto 
konania
Termín 
konania
Počet
účastníkov
Zasadnutie SK OSJL
Bratislava
9.9.2008
13
Dejepisná olympiáda je súťažou jednotlivcov a je určená žiakom 6. až 9. ročníka ZŠ, prímy až kvarty OG, žiakom 1. až 4. ročníka SŠ a žiakom kvinty až oktávy OG. Súťaž sa usporadúva každoročne a člení sa podľa kategórií 
a súťažných kôl.  V roku 2008, kedy bola IUVENTA poverená zabezpečením nového ročníka súťaže, bola činnosť sústredená na tvorbu nového organizačného poriadku a metodických pokynov. Slovenská komisia Dejepisnej olympiády sa zišla na svojom prvom zasadnutí 29.10.2008 v Bratislave, kde zvolila vedúcich a členov autorských kolektívov úloh pre všetky kategórie a zostavila termíny jednotlivých kôl súťaže.
Účasť na medzinárodných olympiádach

V školskom roku 2007/2008 sa slovenskí žiaci zúčastnili na 16 medzinárodných súťažiach v 8 odbornostiach. Úspechom je zisk 13 zlatých, 18 strieborných a 24 bronzových medailí. Prehľad o úspechoch žiakov na medzinárodných súťažiach je zverejnený na www.olympiady.sk v časti Dokumenty. 

EUSO - European Union Science Olympiad je medzinárodná súťaž organizovaná pre trojčlenné družstvá žiakov vo veku do 16 rokov z odborností – chémia, fyzika, biológia. Súťažné úlohy,  zamerané na uvedené oblasti, majú prevažne experimentálny charakter. Výber účastníkov sa uskutočňuje na základe hodnotenia ich úspešnosti v jednotlivých predmetových olympiádach a výberových sústredeniach pred medzinárodnými súťažami.

IJSO – International Junior Science Olympiad je medzinárodná vedomostná súťaž z fyziky, chémie a biológie, ktorá je určená žiakom do 16 rokov (na Slovensku sú to najmä základné školy a osemročné gymnáziá). Na Slovensku je IJSO realizované formou sústredení pred medzinárodnou súťažou. Sústredenia sú zvyčajne dve a zúčastňujú sa na nich žiaci, navrhnutí predsedami súťaží za príslušné odbornosti.  Podľa dosiahnutých výsledkov v testoch ale aj v korešpondenčnej forme riešenia úloh sú vybraní účastníci, ktorí reprezentujú Slovensko na tejto súťaži. 

Ministerstvo školstva SR odmenilo úspešných žiakov ale aj školy za mimoriadne úspechy ich žiakov a 376 základným a stredným školám rozdelilo sumu viac ako 18 miliónov korún (542 268 €). Finančné prostriedky školy získali za najvyššie umiestnenie, ktoré žiaci dosiahli v celoštátnych a medzinárodných predmetových olympiádach a postupových súťažiach, za zapojenie sa školy do aktivít v rámci medzinárodných projektov a  programov vyhlasovaných Európskou úniou. 


Spôsob distribúcie úloh a materiálov vydávaných v rámci súťaží  
Spôsob distribúcie úloh, riešení a neperiodických materiálov je pre všetky súťaže jednotný. Je realizovaný v súlade so schváleným harmonogramom. Úlohy a riešenia sú distribuované elektronicky, formou zaheslovaných súborov vo formáte pdf povereným pracovníkom KŠÚ, resp. povereným CVČ, zodpovedným pedagógom na stredných školách a predsedom krajských komisií olympiád. Na základe rozhodnutia komisií boli v zmysle schváleného harmonogramu zverejňované súťažné úlohy a ich riešenia priebežne počas školského roka na stránke www.iuventa.sk (od 6.10.2008 na www.olympiady.sk ). Na tejto stránke sú zverejňované aj nesúťažné materiály. 
V súlade s požiadavkami niektorých regiónov boli pripravené preklady úloh a riešení do maďarského jazyka a distribuované v súlade s požiadavkami z jednotlivých regiónov.

Informácie, metodika, spolupráca

	Šírenie informačných letákov ku kampani „Zastavme domáce násilie na ženách“;

Informačné vstupy o olympiádach a súťažiach prezentované na aktivitách organizovaných inými oddeleniami IUVENTY;
	Vydanie publikácie „Dobrá rada nad zlato“ – praktická príručka pre organizátorov olympiád;
	Príprava obsahu novej stránky venovanej súťažiam www.olympiady.sk (stránka spustená 6.10.2008);
	Pracovný seminár určený pre zástupcov KŠÚ, predsedov súťaží a organizátorov súťaží v regiónoch. Cieľom bola príprava nového ročníka súťaží, určenie si postupov pri sledovaní štatistiky zapojenosti žiakov do súťaží a prezentované boli informácie o novinkách v rámci jednotlivých súťaží;

Zostavenie a distribúcia termínovníka všetkých kôl predmetových olympiád a postupových súťaží v školskom roku 2009/2010. 


Medzinárodné informačné centrum Medzinárodnej chemickej olympiády (MIC MCHO)
Každá medzinárodná olympiáda má svoje koordinačné centrum v niektorej z krajín sveta, ktoré sa pravidelne zúčastňujú medzinárodných olympiád. Chemická olympiáda má od roku 1994 svoje centrum na Slovensku. Spolupracuje s Riadiacim výborom a organizátorom príslušného ročníka Medzinárodnej chemickej olympiády. Medzinárodné informačné centrum medzinárodnej chemickej olympiády dlhodobo archivuje prípravné 
a súťažné úlohy MCHO. Centrum prevádzkuje stránku www.icho.sk 

Prehľad vykonaných prác
Zbierka úloh – 1. časť
Zostavenie zbierky úloh z prvých 20. ročníkov MCHO. Zbierka bola vydaná na CD a venovaná všetkým účastníkom jubilejného 40. ročníka MCHO v Budapešti.
	Príprava zasadnutia Riadiaceho výboru MCHO
Zasadnutie Riadiaceho výboru MCHO sa konalo v júli 2008 v Budapešti. Obsahovo bolo zamerané na zmenu pravidiel týkajúcich sa obmedzenia autorov pri ich výbere úloh z oblastí, ktoré sa nevyučujú na strednej škole. 
	Zbierka úloh – 2. časť
Príprava vydania druhej časti zbierky úloh z MCHO, ktorá bude obsahovať  súťažné úlohy od 
21. až 40. ročníka MCHO. Táto časť zbierky bude zostavená do júna 2009 vo forme CD a prezentovaná na 41. ročníku MCHO vo Veľkej Británii.


Úlohy v rámci projektu/súťaže Európa v škole 
EURÓPA V ŠKOLE je medzinárodný projekt spojený so súťažou, ktorá je určená deťom a mládeži vo veku 6 - 19 rokov. Projekt prebieha pod patronátom medzinárodných organizácií a uskutočňuje sa v 36 krajinách Európy. Mottom 55. ročníka projektu bol „INTERKULTÚRNY DIALÓG“. V školskom roku 2007/2008 sa  do rôznych aktivít projektu Európa v škole zapojilo spolu 17 256 žiakov, študentov a školských kolektívov z  819 škôl všetkých typov a stupňov a zo školských zariadení. 
Celoslovenská porota zasadala v termíne 26. – 28. marca 2008 a hodnotila spolu 1 843 prác, ktoré postúpili z okresných, resp. krajských kôl do celoštátneho kola. Porota navrhla oceniť 10 študentov, ktorí vycestovali do letných Európskych mládežníckych táborov. Cenami a diplomom Ministerstva školstva a Slovenského výboru Európa v škole navrhla porota oceniť 40 prác žiakov a študentov, 9 projektov žiackych kolektívov 
a 3 pedagógov. Čestnými uznaniami navrhla oceniť 58 individuálnych prác a 10 prác žiackych kolektívov. Ďalších 60 žiackych prác porota vybrala a zaslala na 39. ročník svetovej výstavy žiackych výtvarných prác, ktorá sa uskutočnila v septembri 2008 na Taiwane, kde zaslalo výtvarné práce 1 489 žiakov z 54 krajín sveta. Medzinárodná porota udelila 20 zlatých medailí, 30 strieborných medailí, 56 bronzových medailí a 1 383 čestných uznaní. Slovenská republika získala 2 zlaté medaily a 12 čestných uznaní.

Projekt Európa v škole má aj svoju internetovú súťaž Internet Award Scheme Europe @t School, do ktorej sa zapojilo v minulom školskom roku 5 slovenských škôl, ale ani jedna z nich nebola členom víťazných  medzinárodných tímov, ktoré sa umiestnili v prvej desiatke. 

V termíne 10. – 14. mája 2008 sa uskutočnil 3. medzinárodný seminár „Kultúra rôznorodostí – rôznorodosť kultúr“, na ktorom sa zúčastnilo 46 účastníkov zo siedmich štátov Európy. Cieľom seminára bolo definovať a interpretovať kultúru rôznorodostí ako výraz bohatstva spoločnosti, iniciovať a podporiť vznik nových partnerstiev, ktoré budú v budúcnosti spolupracovať na spoločných medzinárodných projektoch. Na seminári sa zúčastnili učitelia, ktorí sa venujú výchove k občianstvu a interkultúrnej výchove zo všetkých typov stredných škôl, študenti stredných škôl, ktorí sa zapojili do medzinárodných projektov, pracovníci s mládežou, predstavitelia mimovládnych organizácií, nadácií a občianskych združení, ktorých činnosť korešponduje 
s výchovou k občianstvu.

Deň Európy v škole bol v roku 2008 organizovaný v spolupráci so zastúpeniami gestorských organizácií projektu v Slovenskej republike 12. mája 2008 v priestoroch Domu Európskej únie v Bratislave. Na podujatí boli oficiálne vyhlásené výsledky, odovzdané ceny víťazom 55. ročníka súťažnej časti a sprístupnená bola výstava vybraných výtvarných prác žiakov. Zoznam ocenených žiakov je zverejnený aj na www.olympiady.sk v časti Európa v škole.

V auguste 2008 bol upravený Organizačný poriadok projektu Európa v škole, platný pre školský rok 2008/2009 a zverejnené základné informácie o 56. ročníku, leták s termínmi, témy pre výtvarnú aj literárnu časť, prihlášky pre súťažiacich,  koordinátorov a členov poroty.  Zároveň bolo zverejnené aj motto 56. ročníka súťaže Európa v škole pre školský rok 2008/2009: „Heuréka! Nápady pre Európu“.

Európska komisia v septembri 2008 otvorila v poradí už druhú komunikáciu o viacjazyčnosti, v ktorej by mala prezentovať získané poznatky z trojročnej diskusie a predložiť návrhy, ktoré by mali prispieť k posunutiu diskusie a aktivít na podporu viacjazyčnosti na kvalitatívne vyššiu úroveň, ale najmä zmeniť súčasné negatívne smerovanie k úzkej viacjazyčnosti. K tejto téme sa uskutočnilo v Bratislave 23. októbra 2008 „Diskusné fórum k viacjazyčnosti v EÚ“  za účasti 80 účastníkov a bolo príspevkom Slovenska k celoeurópskej diskusii. Podujatie bolo zorganizované vďaka iniciatíve Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a prebiehalo za osobnej účasti Leonarda Orbana - komisára EÚ pre viacjazyčnosť.

Pri príležitosti 60. výročia prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv, zrealizovala IUVENTA v spolupráci 
s Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Domom Európy v Bratislave konferenciu pod názvom „Nové etické a sociálne výzvy“, venovanú tejto významnej udalosti. Konferencia sa uskutočnila 11. 12. 2008  a zúčastnilo sa jej 124 účastníkov. Cieľom konferencie bolo zhodnotenie historického a morálneho významu  Všeobecnej deklarácie ľudských práv.

Spolupráca s ďalšími organizáciami
V roku 2008 podujatie Deň EURÓPY V ŠKOLE podporili: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, Informačná kancelária Európskeho parlamentu v SR, Informačná kancelária Rady Európy v Bratislave a Dom Európy Bratislava.  Slovenský sekretariát EURÓPA V ŠKOLE v rámci časti svojej práce s učiteľmi (semináre, konferencie) regulárne spolupracuje so Slovenskou komisiou UNESCO, CEP, PEU v SR, ŠPÚ, UMC MS a Pedagogickou fakultou UK.









	produkty organizácie 


	Informačné aktivity v oblasti práce s mládežou

Výskumy a prieskumy v oblasti práce s mládežou
Publikácie, informačné a metodické materiály
Vzdelávacie a školiace aktivity v oblasti práce s deťmi a mládežou
Realizácia predmetových olympiád a postupových súťaží pre žiakov základných a stredných škôl, koordinácia tvorby úloh na všetkých úrovniach, príprava celoštátnych kôl súťaží a príprava účastníkov na medzinárodné kolá súťaží 
Administrácia komunitárneho programu EÚ Mládež v akcii
	Administrácia Programov ADAM
	Zabezpečenie Európskeho informačného projektu EURODESK
	Zabezpečenie projektu Európa v škole
	Správa majetku štátu


	Rozpočet organizácie v tis. Sk


Výnosy z hlavnej činnosti príspevkovej organizácie
         87 114
Prevádzkové dotácie  - bežné transfery (681)
Výnosy z kapitálových transferov (682)
Výnosy z bežných transferov od EÚ (685)                                                    
Výnosy z bežných transferov od iných subjektov mimo V.S. (687)
29 530
8 257
10 546
120
Tržby za predaj služieb (602)
25 422
Kurzové zisky (663)   
Náhrady škôd (672)           
8 118
193
Ostatné výnosy (648)
4 390
Zúčtovanie zákonných rezerv z prev. činnosti (652)
538 
Náklady na hlavnú činnosť príspevkovej organizácie 
87 111
Spotrebované nákupy (50)
10 243
Služby (51)
28 762
Osobné náklady (52) 
26 995
Iné náklady (53+54+55+56+59)
21 111
Hospodársky výsledok
               + 3

V roku 2008 dostala IUVENTA zo štátneho rozpočtu príspevok (bežný transfer) na mzdy, odvody a bežnú činnosť vo výške 28 565 tis. Sk a na investičnú činnosť (kapitálový transfer) príspevok  vo výške 9 000 tis. Sk. Tento bol určený na rekonštrukciu tzv. „Bieleho domu“ a vybudovanie parkoviska na Búdkovej ul., na zabudovanie vzduchotechniky do konferenčnej miestnosti, ďalej na nákup počítačov, serverov, laserové prepojenie a kamerový systém. 

Plánované príjmy z prenájmu nebytových priestorov a zariadení a zo vstupného boli na úrovni  25 000 tis. Sk, skutočné dosiahnuté príjmy predstavovali sumu 26 601 tis. Sk.




	PERSonálne otázky


Organizačná štruktúra k 31.12.2008:

Útvar
počet pracovníkov
Generálny riaditeľ
1
Pozícia priamo riadená GR – kontrola, audit
1
Personálne a organizačné oddelenie
6,5
Oddelenie podpory talentov
5,5
Oddelenie mobility a informácií o mládeži
11
Oddelenie rozvoja práce s mládežou
8
Ekonomické oddelenie
4,5
Oddelenie prevádzky a správy majetku
22,5

 Veková štruktúra zamestnancov k 31.12.2008:

18-30 rokov
31-40 rokov
41-50 rokov
51-59 rokov
nad 60 rokov
13
13
8
12
3

Starostlivosť o zamestnancov: 
V rámci 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, mzdové, personálne, ale aj školenia na používanie  softvérov.

Pre novoprijatých zamestnancov boli zabezpečované školenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci  
a ochrane pred požiarmi. Jeden zamestnanec študoval popri zamestnaní na vysokej škole, 15 zamestnancov navštevovalo kurz anglického jazyka, zabezpečovaného organizáciou. Podľa potrieb zamestnancov sa uskutočňoval nákup odbornej literatúry, ktorá slúžila na rozšírenie si vedomostí. 

V rámci starostlivosti o svojich zamestnancov IUVENTA umožňovala využívanie vlastnej plavárne, sauny a letného kúpaliska na regeneráciu síl zamestnancov. Tiež umožňovala zamestnancom využívať objekt lodenice Zlaté Piesky. Zamestnanci majú možnosť ubytovania sa na Búdkovej ulici za zvýhodnené cenové relácie.


	Hodnotenie a analýza vývoja organizácie


Prehľad o zdrojoch financovania (v tis. Sk): 	

2004
2005
2006
2007
2008
Bežný transfer
28 049
22 979
38 312
29 433
28 565
Kapitálový transfer
1 500
1 680
7 300
9 000
9 000
CELKOM zo štátneho rozpočtu
29 549
24 659
45 612
38 433
37 565

Prehľad o nákladoch a výnosoch (v tis. Sk): 

2004
2005
2006
2007
2008
Náklady
51 033
49 663
75 856
89 420
87 111
Vlastné výnosy
25 782
26 272
41 869
53 233
25 422
Osobné náklady
21 784
21 904
24 334
26 755
26 995


Z uvedeného vyplýva:
a)	pokles nákladov oproti roku 2007,
b)	pokles vlastných výnosov, čoho dôvodom je skutočnosť, že v rokoch 2006 a 2007 sa do vlastných výnosov zahrnuli aj opravy účtovania z minulých rokov, 
c)	nárast osobných nákladov.

Hospodárenie v roku 2008 bolo vyrovnané čo preukazuje aj kladný hospodársky výsledok  vo výške  3 tis. Sk.

Rozpočtové a účtovné ukazovatele majú takýto obsah:

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.

Služby (51)  pozostávajú z nákladov: opravy a údržba automobilov, budov, strojov a zariadení (pravidelné revízie všetkých technických zariadení), náklady na služobné cesty zamestnancov a účastníkov aktivít, ostatné služby – vodné a stočné, odvoz odpadu, zrážková voda, telekomunikačné a poštové poplatky, programové vybavenie, užívanie počítačovej siete, ochranná služba, právne služby.

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, kurzových strát, poistenia osôb a vozidiel. 



	Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie 


Výstupy výskumných a prieskumných úloh využívajú organizácie štátnej a verejnej správy a regionálnej a miestnej samosprávy, ako napríklad Ministerstvo školstva SR, Krajské školské úrady, priamo riadené organizácie iných rezortov, Združenie miest a obcí v SR, samosprávne kraje, mestá a obce a nimi zriaďované organizácie. 

Organizácie, ktoré sú aktívne v práci s mládežou na miestnej, regionálnej alebo na národnej úrovni, tvoria druhú skupinu užívateľov výstupov Iuventy, a to najmä metodických, vzdelávacích a informačných činností. Patria medzi ne Rada mládeže Slovenska, krajské rady mládeže, občianske združenia detí a mládeže v SR, informačné centrá mladých v SR, regionálni spolupracovníci v programe Mládež, centrá voľného času v SR, školy a niektoré ďalšie školské zariadenia, neorganizované skupiny mladých ľudí, dobrovoľníci, ale aj široká verejnosť. 

