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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  

Vedúci oddelenia podpory talentovanej mládeže Jozefína Jambrichová  

Vedúci oddelenia rozvoja práce s mládežou Jana Miháliková 

Vedúci oddelenia podpory práce s mládežou Jozefína Vnenčáková do 30. 9. 2010 

Vedúci oddelenia mobility mládeže Martin Pokorný  

Vedúci oddelenia prevádzky a správy majetku Klaudia Soviarová 

Vedúci ekonomického oddelenia Jaroslava Botková  

Vedúci personálneho a organizačného oddelenia Helena Kováčová  

 

2. 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. Pri plnení 

úloh kladie dôraz na vytváranie nových koncepcií pre prácu s deťmi a mládežou a metodické usmerňovanie 

organizácií a subjektov, ktoré sú aktívne v oblasti práce s mládežou. Pripravuje vzdelávacie a školiace aktivity 

pre profesionálnych a dobrovoľných pracovníkov s deťmi a mládežou na miestnej, regionálnej a národnej 

úrovni. 

IUVENTA koordinuje predmetové olympiády a postupové súťaže žiakov základných a stredných škôl, ktoré 

vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, organizuje aktivity v rámci projektu Talent v akcii, 

je Národnou agentúrou programu Európskej únie MLÁDEŽ V AKCII, národným partnerom projektu 

informačného projektu EURODESK a administratívne zabezpečuje Programy finančnej podpory aktivít detí 

a mládeže v SR Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na roky 2007 – 2013.  

IUVENTA administruje 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 spoločné priestory využíva na plnenie svojich hlavných úloh a časť nebytových 

priestorov, objektov a zariadení prenajíma za účelom ich hospodárneho a efektívneho využitia.  

mailto:iuventa@iuventa.sk
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Z hľadiska strednodobého výhľadu je nevyhnutné významne posilniť úlohy IUVENTY ako Slovenského inštitútu 
mládeže, s cieľom:   

 skvalitniť metodickú a informačnú funkciu smerom k štruktúram aktívnym v práci s mládežou na miestnej, 
regionálnej a národnej úrovni;  

 pripravovať 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 zabezpečenia nižších kôl, 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 prihliadnutím na rozsah spravovaného majetku je aj naďalej potrebné zabezpečovať jeho efektívne využitie 
na hlavnú činnosť a zosúladiť využívanie s potrebami a požiadavkami rezortných inštitúcií a organizácií. 
Vzhľadom na to, že niektoré budovy spravované IUVENTOU sú v stave, kedy potrebujú kompletnú 
rekonštrukciu, čo si vyžaduje dodatočné finančné prostriedky, odporúčame Ministerstvu školstva, vedy, 
výskumu a športu SR, aby zvážilo možnosť ponúknuť majetok na odpredaj. 

V záujme skvalitnenia a zefektívnenia svojej činnosti prijalo vedenie IUVENTY rozhodnutie o zapojení sa do 
procesu samohodnotenia v rámci Modelu CAF (Common Assessment Framework) a v roku 2011 pripraví nultú 
verziu samohodnotiacej správy. 

 

3. CHARAKTERISTIKA KONTRAKTU ORGANIZÁCIE  S ÚSTREDNÝM ORGÁNOM A JEHO PLNENIE 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR uzatvorilo s IUVENTOU pre rok 2010 dva kontrakty:  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, vedy, výskumu a športu 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.  

Spoločným cieľom všetkých aktivít a úloh realizovaných IUVENTOU v roku 2010 bolo ďalšie skvalitňovanie 
podmienok pre prácu s deťmi a mládežou a podpora aktivít pre deti a mládež v rámci štátneho i mimovládneho 
sektora. Úlohy môžeme rozdeliť do nasledovných oblastí:  

A. Administratívne zabezpečenie Programov finančnej podpory aktivít detí a mládeže Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR na roky 2007 – 2013, 

B. Projekty orientované na výskum mládeže a účasť zástupcov výskumu mládeže na tvorbe 
a realizácii národnej politiky mládeže, 

C. Vzdelávacie aktivity pre dobrovoľných a profesionálnych pracovníkov s mládežou orientované na 
implementáciu moderných prvkov práce s mládežou a politiku mládeže, 
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D. Informačné a propagačné aktivity v oblasti politiky mládeže, 

E. Úlohy v oblasti medzinárodných vzťahov, 

F. Zabezpečenie programu EÚ Mládež v akcii, 

G. Aktivity siete EURODESK, 

H. Riešenie úloh podpory práce talentovanej mládeže a koordinácia medzinárodných úloh, 

I. Úlohy v oblasti zabezpečenia projektu/súťaže Európa v škole.  
 

3.A. ADMINISTRATÍVNE ZABEZPEČENIE PROGRAMOV FINANČNEJ PODPORY AKTIVÍT DETÍ A MLÁDEŽE NA 
ROKY 2007 – 2013 (PROGRAMY ADAM)  

 
Kľúčové činnosti v tejto oblasti: 
- príprava podkladov k výzvam na predkladanie žiadostí o dotáciu, 

- prijímanie a registrácia žiadostí o dotáciu a tvorba 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 mládeže MŠVVaŠ SR (ďalej „OM“), 

- monitoring prebiehajúcich projektov a aktivít. 

 

Program ADAM 1 

V roku 2010 uplynuli tri roky od možnosti prvý krát sa zaregistrovať do programov podpory v rámci ADAM 1 

a organizáciám bola ponúknutá možnosť opätovného zaregistrovania. Zaregistrovalo sa 18 organizácií, ďalším 

štyrom končí registrácia v roku 2011. V roku 2010 bolo v rámci programu ADAM 1 podporených 22 subjektov 

sumou 1 922 176 €. S cieľom sledovať súlad skutočne vykonaných aktivít s plánovanými aktivitami, sa v 

sledovanom období uskutočnili monitorovacie návštevy u vybraných registrovaných žiadateľov. Návštevy 

vykonali administrátori programu v organizáciách: Detská misia, NODAM – Združenie detí a mládeže, Zväz 

skautov maďarskej národnosti, Slovenská debatná asociácia, Spoločenstvo evanjelickej mládeže a Republikové 

koordinačné centrum Ideálna mládežnícka aktivita, ktorá v septembri počas registrácii nezískala dostatok 

bodov a tak bola z programu vylúčená. Z dôvodu nesplnenia formálnych kritérií nebol zaregistrovaný ani Zväz 

telesne postihnutej mládeže. 

 
Program ADAM 2 
O dotáciu na konkrétne projekty plánované na rok 2010 mali žiadatelia možnosť požiadať v dvoch 

predkladacích termínoch (15. december 2009; 30. apríl 2010). K 15. decembru predkladali žiadosti aj subjekty 

v oblasti informačno-poradenských činností pre mládež, predovšetkým Informačné centrá mladých. Výzva 

č. ADAM2-2010/1/D reflektovala najmä skutočnosť, že rok 2010 bol Európskym rokom boja proti chudobe a 

sociálnemu vylúčeniu. Výzvou sa vytváral priestor na overenie vzdelávacích modulov pre oblasť práce s 

mládežou v nadväznosti na činnosť Akreditačnej komisie pre špecializované činnosti v oblasti práce s mládežou. 

V oboch výzvach (ADAM2-2010/1/D a ADAM2-2010/3/D) zostávala téma podpory a rozvoja participácie 

mládeže ako stabilná téma. Ku všetkým termínom boli pripravené podklady pre výzvy na predkladanie žiadostí 

o dotáciu. IUVENTA následne registrovala žiadosti, vykonala kontrolu ich formálnej správnosti. Po kontrole 

formálnej stránky žiadostí boli zabezpečené tri 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, vedy, výskumu a športu schválil a pridelil im dotáciu, boli 

z poverenia ministerstva pripravené návrhy na písomné oznámenia o podpore, ako aj návrhy zmlúv o dotácii. 

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 a následnými 

odporúčaniami odbornej komisie. 
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Počet prijatých žiadostí, podporených žiadostí a výška dotácií v rámci programu ADAM 2 v roku 2010 

Výzva Termín Prijaté žiadosti Podporené žiadosti Výška dotácie v € 

ADAM2-2010/1/D 15.12.2009 71 15 99 126 

ADAM2-2010/2/D 15.12.2009 22 20 206 700 

ADAM2-2010/3/D 30.04.2010 53 16 88 598 

SPOLU 146 51 394 424 

 
Úspešnosť žiadateľov bola 34,93 %. Priemerná dotácia na jeden projekt bola 7 734 €. Priemerná dotácia na 

jeden projekt súvisiaci s informačno – poradenskou činnosťou  bola 10 335 €, priemerná dotácia na iný, ako 

informačný projekt v rámci programu ADAM 2, bola 6 056 €. 

 

Program ADAM 3 

Dotáciu na rok 2010 v rámci programu ADAM 3 v celkovej výške 363 000 €  získalo celkom 9 subjektov – 7 

krajských rád mládeže (Bratislavský, Nitriansky, Trenčiansky, Trnavský, Žilinský, Košický a Prešovský kraj), Rada 

mládeže Slovenska (RmS) a Združenie informačných a poradenských centier mladých v SR (ZIPCeM). V rámci 

administrácie programu zabezpečila IUVENTA v roku 2010 dva odborné posudky k predloženým žiadostiam a 

poskytla ich MŠVVaŠ SR ako podklad k rozhodnutiu o pridelení dotácie a následne pripravila podklady pre 

zmluvy. 

 

Počas roka 2010 poskytovala IUVENTA priebežné konzultácie k žiadostiam o finančnú podporu, realizovala 

informačné a školiace aktivity k jednotlivým programom ADAM, zabezpečila vyhodnotenie Záverečných správ 

žiadateľov pre projekty v roku 2009 z obsahového a finančného hľadiska, spustila elektronickú databázu Vivant 

pre podporené organizácie v programe ADAM 1 a skúšobne spustila elektronický systém Nelson pre podávanie 

žiadostí v programoch ADAM 2/1 a ADAM 2/2. 

Subjektom, ktoré mali záujem konzultovať svoje projektové zámery, boli konzultácie poskytnuté osobne na 

základe dohodnutého termínu, telefonicky a elektronickou poštou. 

 

Informačné a školiace aktivity  

„Nalieváreň“, úvodné informačné stretnutia zástupcov podporených projektov sa konalo v marci 2010 na 

Búdkovej 2  a v júni 2010 na Karloveskej v priestoroch IUVENTY v Bratislave. Cieľom stretnutí bolo oboznámiť 

zástupcov podporených projektov s podmienkami pre organizovanie aktivít v rámci programov ADAM. Na 

stretnutiach sa zúčastnilo celkom 39 zástupcov podporených projektov. 

 

Informačno-metodický seminár, ktorého cieľom bolo predstaviť novú elektronickú databázu Vivant 

podporeným žiadateľom v programe ADAM 1. 

 

Stretnutie podporených organizácií v programe ADAM 1, ktoré sa uskutočnilo v termíne 4. – 5. júna 2010 

v Piatrovej. Cieľom bolo zhodnotiť predchádzajúcu polovicu grantového programu a predstaviť nové výzvy 

a smerovanie tej nastávajúcej (2011 – 2013). 

 

Odbor mládeže vykonal kontrolu obsahového a finančného zúčtovania projektov podporených v roku 2009.  

Kontrola prebehla v mesiacoch marec – apríl 2010. Fyzicky bolo skontrolovaných 20 % podporených subjektov v 

rámci všetkých programov ADAM. Ostatné subjekty boli skontrolované na základe priložených dokladov k 

záverečnej správe. Predmetom vykonaných kontrol bolo zisťovanie účelnosti a hospodárnosti využitia 

finančných prostriedkov zo štátnej dotácie. Počas kontroly boli zistené vážnejšie nedostatky pri zúčtovaní 

dotácií z rozpočtu MŠVVaŠ SR iba u jednej organizácie. 
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Informačno-metodické semináre pre nové výzvy v nastávajúcom roku v programoch ADAM 2, ktoré boli 

prioritne orientované na Európsky rok dobrovoľníctva. Stretnutia sa konali v novembri v Ružomberku, pričom 

jeden deň bol určený pre žiadateľov v projektovej časti a jeden deň výlučne pre ICM a združenia, ktoré 

poskytujú informačnú a poradenskú činnosť pre deti a mládež. 

 
Výška  podpory v rámci programov ADAM v roku 2010 

Program Výška podpory v € 

ADAM 1 1 922 176 

ADAM 2 394 424 

ADAM 3                                                                                                        363 000 

SPOLU 2 679 600 

 
Hodnotenie fungovania a dopadov Programov finančnej podpory aktivít detí a mládeže (Programy ADAM) 
v polovici ich existencie 
Cieľom hodnotenia bolo posúdiť Programy z pohľadu ich relevantnosti, účinnosti, účelnosti a udržateľnosti. 

V časti relevantnosť Programov sa sledoval najmä súlad s prioritami štátnej politiky a ostatnými iniciatívami 

v oblasti neformálneho vzdelávania, ako aj dôležitosť Programov pre cieľové skupiny. Účinnosť Programov bola 

sledovaná v kontexte geografického pokrytia, zapojenia cieľových skupín, so špeciálnym dôrazom na sociálnu 

inklúziu vyčlenených skupín, širší spoločenský dopad, vedľajšie dopady, ako aj miera dosahovania cieľov, ktoré 

mali Programy zadefinované vo svojom pôvodnom poslaní. Riadenie Programov, IT podpora procesov, 

otvorenosť Programov a administratívne kritériá boli podrobené analýze v rámci sledovania účelnosti. 

Udržateľnosť výsledkov a aktivít podporených projektov podobne ako aj odporúčania do novej generácie 

programov uzatvárali hodnotenie. Hodnotenie prinieslo zaujímavé námety na skvalitnenie niektorých procesov 

a podporných opatrení. Externé hodnotenie Programov je zverejnené na stránke www.iuventa.sk v časti 

GRANTY pod názvom Hodnotenie ADAM 2008 – 2010. 

 
3.B. PROJEKTY ORIENTOVANÉ NA VÝSKUM MLÁDEŽE A ÚČASŤ ZÁSTUPCOV VÝSKUMU MLÁDEŽE NA TVORBE A REALIZÁCII NÁRODNEJ 

POLITIKY MLÁDEŽ 
 
V roku 2010 pokračoval projekt Podpora a rozvoj výskumov v oblasti mládežníckej politiky, ktorý sa začal v roku 

2008 spoluprácou s rôznymi výskumníkmi na 13 výskumných projektoch. Projekty, ktoré sa uzavreli, sú 

spracované vo forme identifikačných listov na stránke www.vyskummladeze.sk a závery výskumov boli použité 

pri tvorbe Správy o mládeži 2010. Viaceré výskumníčky a výskumníci boli zapojení aj do definovania priorít 

v rámci Kľúčových oblastí mládežníckej politiky pri tvorbe akčných plánov. 

Počas roka 2010 sa konalo 5 rôznych odborných a vzdelávacích stretnutí za účasti 86 záujemcov. Stretnutie 

výskumníkov a politikov k téme výskumu participácie mládeže „Mládež a Európska mládežnícka politika“ 

v spolupráci s Európskym informačným centrom,  odborné kolokvium k výskumu „Autonómia mládeže“, 

špeciálna skupina výskumníkov a výskumníčok pracovala na definovaní výskumných potrieb v oblasti výskumu 

dobrovoľníctva na Slovensku. Špeciálnou formou podpory mladých výskumníkov a výskumníčok bola Letná 

škola kvalitatívneho výskumu. Na záver roka sa realizoval odborný seminár s názvom „Nové impulzy vo 

výskume mládeže“, ktorý vytvoril platformu na zber podnetov k ďalšej výzve na spoluprácu v oblasti výskumu 

pre roky 2011 – 2013.  

Špeciálnu pozornosť je potrebné venovať témam, ktoré priniesla nová Stratégia Európskej únie pre mládež na 

roky 2010 – 2018. Na prázdne miesta v poznaní mládeže poukázala aj príprava Správy o mládeži 2010 a 

napĺňanie portálu Európske znalostné centrum pre mládežnícku politiku pri Rade Európy. 

 
 
 
 

http://www.vyskummladeze.sk/
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3.C.VZDELÁVACIE AKTIVITY PRE DOBROVOĽNÝCH A PROFESIONÁLNYCH PRACOVNÍKOV S MLÁDEŽOU, ORIENTOVANÉ NA 

IMPLEMENTÁCIU MODERNÝCH PRVKOV PRÁCE S MLÁDEŽOU A POLITIKU MLÁDEŽE  
 
 Vzdelávacie aktivity s témou inklúzia v oblasti práce s mládežou  
V roku 2007 bol pripravený Program s názvom Big B/S s cieľom individuálne a adresne podporovať nadané 

rómske deti v oblasti vzdelávania. Program využíva metódu tútoringu a je špecificky doplnený o prvok 

interkultúrneho a medzigeneračného dialógu medzi štipendistom a dobrovoľníkom. Dobrovoľníkmi sú zväčša 

vysokoškolskí študenti so záujmom o sociálnu prácu a prácu so znevýhodnenou mládežou. Realizátorom 

programu je Rómsky inštitút n. o., partnermi sú IUVENTA a Nadácia Orange. Aj v roku 2010 pokračovala 

spolupráca na tomto Programe a IUVENTA zabezpečila školenie dobrovoľníkov, expertov na špecifické postupy 

začleňovania znevýhodnenej mládeže do aktivít Programu a aktívne sa podieľala aj na medializácii a propagácii 

Programu medzi mládežníckymi vedúcimi a pracovníkmi s mládežou.  

IUVENTA pripravila tréning dobrovoľníkov, kde účastníci spoločne zhodnotili prvý polrok Programu a načrtli 

stratégiu práce pre ďalšie obdobie. Súčasťou tréningu bol detailnejší plán podpory medializácie Programu 

a získanie nových nadšencov pre priamu prácu s deťmi. V mesiaci apríl 2010 boli pracovníci IUVENTY, aktívni v 

programe BIG B/S, vyzvaní ku spolupráci s Občianskymi združeniami Orbis Institute a Pro Vida, ktorí pripravujú 

obdobný tútorský program zameraný na deti z Detských domovov. IUVENTA financovala prípravu reklamného 

spotu, ktorý vysielalo 6 regionálnych televízií. Účelom spotu bola prezentácia programu BIG B/S širšej 

verejnosti, propagácia verejnej zbierky, samotného programu v Obchodnom centre Optima v Košiciach a nábor 

nových dobrovoľníkov.  

 
Vzdelávacie aktivity v oblasti podpory kvality neformálneho vzdelávania v práci s mládežou 
Mnohé aktivity vzdelávacieho charakteru organizované IUVENTOU zaradili do svojho obsahu základné 

informácie k neformálnemu vzdelávaniu a jeho možnosti uplatňovania v práci s mládežou. Program Mládež 

v akcii svojím charakterom aj cieľmi podporuje a rozvíja neformálne vzdelávanie prostredníctvom podpory 

aktivít so silným vzdelávacím akcentom. Do školiaceho plánu v roku 2010 boli zaradené a zrealizované dve 

vzdelávacie aktivity s priamym spojením na neformálne vzdelávanie, „Workshop o neformálnom vzdelávaní 

v práci s mládežou“, ktorý sa uskutočnil 18. novembra, v Košiciach a zúčastnilo sa na ňom  

15 záujemcov, dvojfázové školenie pre rómskych lídrov pod názvom „Neformálne vzdelávanie ako nástroj na 

podporu rozvoja rómskej mládeže“, ktoré sa uskutočnilo v termíne 22. – 24. apríla v Košiciach a 16. – 18. júna 

v Svätom Jure a zúčastnilo sa ich 15 záujemcov. Podujatia sa uskutočnili v rámci Stratégie zapojenia mládeže 

s nedostatkom príležitostí.  

 
Vzdelávacie aktivity v oblasti výchovy mládeže k ľudským právam 
Do tejto oblasti boli zaradené rôzne vzdelávacie aktivity zamerané na výchovu mladých ľudí k tolerancii, 
k objavovaniu kultúrnych rozdielov a ich koreňov ale aj také, ktoré v oblasti práce s menšinami cielene 
vyhľadávali príklady dobrej praxe, vhodné na ďalšie šírenie.  

 
Živá knižnica  
Už po tretí krát sa pri príležitosti Medzinárodného dňa boja za ľudské práva, ktorým je 10. december, stretlo 

263 študentov a študentiek a ich pedagógov z celého Slovenska pri realizácii projektu „Živá knižnica“, ktorý sa 

stáva tradičnou aktivitou pre podporu výchovy mladých ľudí k tolerancii a nediskriminácii. Podujatie sa 

organizuje formou priamych rozhovorov s ľuďmi – príslušníkmi inej národnosti, kultúry, menšiny, 

hendikepovanými, prípadne sprostredkovanie prostredníctvom rozhovoru s dobrovoľníkmi, alebo 

profesionálnymi pracovníkmi. Neoddeliteľnou súčasťou celej akcie je aj tréning na prípravu nových knihovníkov 

a živých kníh pred samotnou aktivitou. V súčasnosti obsahuje databáza projektu Živých knižníc 8 knihovníkov 

a 19 kníh. Okrem možnosti vybrať si z ponuky Živých kníh mali účastníci príležitosť zúčastniť sa na workshopoch 

organizovaných členmi Siete k ľudským právam a dozvedieť sa viac o ich činnosti prostredníctvom „Trhu 

organizácií“. Dňa 16. apríla sa menšia Živá knižnica uskutočnila aj pri príležitosti konferencie „Ľudia z rodu 

Rómov“ v Banskej Bystrici. 
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Krátka študijná návšteva Wandering for wonders 
V spolupráci s Národnými agentúrami programu Mládež v akcii v Maďarsku a Fínsku bola pripravená a 

zrealizovaná prvá časť dlhodobého projektu zameraného na interkultúrne učenie a zlepšenie práce s Rómskou 

menšinou s cieľom ich lepšieho zapojenia do aktivít. Podujatie prebiehalo v termíne 8. – 12. novembra na 

Slovensku. Účastníci absolvovali v rámci programu návštevy rôznych organizácií pracujúcich s Rómskou 

mládežou a identifikovali dobré praktiky na ďalšie šírenie. Projektu sa zúčastňuje 21 záujemcov a ďalšie časti 

projektu budú realizované v partnerských krajinách. Projekt bude ukončený v roku 2011. 

Medzi ďalšie vzdelávacie aktivity zamerané na interkultúrne učenie patrili rôzne aktivity v rámci školiaceho 

plánu Národnej agentúry Mládež v akcii, ako workshop o interkultúrnom učení dňa 15. júna v Košiciach za 

účasti 25 záujemcov. Ďalšie vzdelávacie aktivity kombinovali tému práca s menšinami s témou podpora 

neformálneho vzdelávania.   

 
Vzdelávacie aktivity na rozvoj dobrovoľníctva mládeže a kvality dobrovoľníckych projektov 
Vzdelávacie aktivity boli realizované najmä v rámci školiaceho plánu Národnej agentúry MvA a súviseli s 

odchodom slovenských dobrovoľníkov na projekty Európskej dobrovoľníckej služby (EDS) do zahraničia, 

s uvádzacím procesom zahraničných dobrovoľníkov na projektoch na Slovensku a s priebežným a záverečným 

hodnotením projektov.  Spolu sa uskutočnilo 15 aktivít, ktorých sa zúčastnilo 219 dobrovoľníkov 

a dobrovoľníčok.  

 

Pre kvalitu projektov dobrovoľníckych služieb je kľúčová kvalita hostiteľských a vysielajúcich organizácií. V rámci 

školení sa takýchto vzdelávacích aktivít zúčastnilo 27 zástupcov organizácií so záujmom o vysielanie alebo 

hosťovanie dobrovoľníkov. Podujatia „Hosťujeme dobrovoľníkov alebo ako sa stať hostiteľskou organizáciou “, 

21. - 22. apríl, Zelená voda, 17 účastníkov, „Dlhodobé školenie pre vysielajúce a hostiteľské organizácie, 1. fáza“ 

4. – 5. december, Terchová, 10 účastníkov, boli realizované práve pre týchto záujemcov. 

 

V marci 2010 sa v mestách Trenčín, Prievidza, Dubnica nad Váhom uskutočnili tri workshopy pod názvom „Staň 

sa dobrovoľníkom“ na prezentáciu možností Európskej dobrovoľníckej služby a so školiacimi prvkami 

zameranými na komunikáciu s potenciálnymi vysielajúcimi a hostiteľskými organizáciami s účasťou 90 mladých 

ľudí so záujmom o účasť v projektoch EDS.  

 

Národná agentúra MvA v spolupráci s partnermi pripravila dve medzinárodné aktivity na podporu Európskej 

dobrovoľníckej služby. Školenie SOHO, ktoré sa konalo v termíne 1. – 5. decembra v Šamoríne za účasti  

28 záujemcov a  krátku študijnú návštevu k príkladmi dobrej praxe EDS na Slovensku, ktorá sa konala v termíne 

29. september - 3. október v Čadci za účasti 11 záujemcov.  

 

Tínedžerské dobrovoľníctvo je pilotný projekt na overovanie dopadov špecializovaných dobrovoľníckych 

programov v práci s mládežou. V roku 2010 sa realizovalo školenie pre koordinátorov tohto projektu a prvé 

stretnutia so samotnými účastníkmi sa uskutočnili v termíne 10. – 11. novembra v Bratislave a  22. decembra 

v Humennom za účasti 21 záujemcov. 

 
Vzdelávacie aktivity zamerané na tému participácia 
Téma participácie a výchova mládeže k aktívnemu občianstvu je v centre pozornosti viacerých, nielen 

vzdelávacích,  aktivít IUVENTY. V roku 2010 sa na nich zúčastnilo 285 účastníkov a účastníčok.  

Väčšina vzdelávacích aktivít s touto témou sa konala v rámci programu EÚ Mládež v akcii a jeho školiaceho 

plánu
1
, keďže podpora programu je určená rôznym typom  aktivít, ako sú mládežnícke iniciatívy alebo projekty 

mládežníckej demokracie úzko spojené s účasťou mladých ľudí na živote obce, mesta, školy, komunity 

a podobne. Uskutočnili sa nasledovné aktivity: „Školenie k mládežníckym iniciatívam“ 25. – 26. jún, Budimír; 

„Školenie k mládežníckym výmenám“ 27. – 29. jún, Duchonka. Priestor pre získanie kompetencií bol vytvorený 

                                                 
1
 Training and cooperation plan  
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aj na rôznych ďalších workshopoch a seminároch  ako „Vieme byť aktívni“ (13. – 15. máj, Brusno), „Aktívni 

trochu inak“ (25. – 27. apríl, Duchonka), „Chcem viac“ (25. – 27. jún, Nový Smokovec) , školenie Demokracia log 

–in (4. – 6. jún, Nový Smokovec), „Change the world“ (24. – 26. november, Trenčín), „Participácia mladých na 

živote obce a školy“ (28. – 30. november, Brusno a i.). Účastníkmi boli nielen samotní aktívni mladí ľudia 

s profilom mladí vedúci, ale aj koordinátori žiackych školských rád, pracovníci centier voľného času 

a mládežnícki vedúci z detských a mládežníckych združení. Podstatná časť vzdelávacích aktivít bola venovaná 

príprave mladých ľudí k aktívnej prezentácii záujmov svojich rovesníkov voči rôznym skupinám alebo 

v komunitách, ako aj zručnostiam potrebným pre úspešnú realizáciu samotných projektov.  

 

Nezastupiteľnú úlohu pri tvorbe a realizácii aktivít spojených s témou participácia zohrávajú mládežnícki vedúci. 

Prvé školenie sa uskutočnilo v termíne 15. – 17. Októbra v Přerove, v rámci spolupráce s českou Národnou 

agentúrou MvA a v termíne 11. – 14. Novembra v Poprade v rámci spolupráce členov siete EAICY a venovali sa 

tejto skupine, ktorá má najväčší vplyv na rozvoj participatívnych zručností mladých ľudí.  

 

Akreditovaný vzdelávací modul PARTNERSTVO je určený pracovníkom a pracovníčkam samospráv a začal sa 

realizovať v roku 2009. V druhom cykle jeho realizácie sa zúčastňuje vzdelávania ďalších 15 samospráv, ktoré 

v termínoch 8.- 11. februára v Dudinciach a 3.- 6. mája v Bratislave absolvovali vzdelávací modul. Cieľom bolo 

pripraviť reálne príklady modernej participatívnej mládežníckej politiky na miestnej úrovni a príprava na aktívne 

využívanie metodiky z výskumu Novo vynárajúcich sa potrieb, ktorý bol zrealizovaný v spolupráci s Nadáciou 

pre deti Slovenska. 

 

Okrem vzdelávacích aktivít programu Mládež v akcii IUVENTA pripravila tri medzinárodné podujatia: 

konferenciu Dimenzie občianstva vo výchove, medzinárodné školenia Participatory Youth Exchange – dream or 

reality a česko-slovenské školenie pre mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou, zamerané na 

podporu participácie mládeže na miestnej úrovni prostredníctvom štruktúr akými sú žiacke školské rady, 

parlamenty a rady mládeže.  

 
Vzdelávacie aktivity na zvyšovanie kvality projektov v grantových programoch Mládež v akcii  
Dlhodobé sledovanie kvality projektov predkladaných v rámci grantových programov ukázalo na potrebu 

podporiť kompetencie mladých vedúcich a mládežníckych vedúcich najmä v projektovom manažmente, 

využívaní metód a princípov neformálneho vzdelávania v projektoch Mládež v akcii, ako aj niektorých nových 

prístupov napr. koučing.  

V roku 2010 sa konali  vzdelávacie aktivity zamerané na rozvoj projektového manažmentu: Workshop o 

projektovom manažmente (22. november, Košice, 15 účastníkov), Čo všetko môžeš - projektový manažment 

v MvA (29. – 31. október, Duchonka, 16 účastníkov), Školenie "Projektový manažment od A do Z" (10. – 13. 

december, Jahodná, 21 účastníkov),  Zlepšime naše projekty (4. – 7. marec, Nový Smokovec, 12 účastníkov), 

Projektový manažment v kocke (27. august, Banská Bystrica,  14 účastníkov).  

Základy so špeciálnej metódy podpory mládežníckych skupín – koučing mohli získať účastníci na školení 

Coaching- workshop pre vedúcich mládežníckych výmen, ktorý sa uskutočnil 14. júna v Košiciach za účasti 25 

záujemcov. Využitie neformálnych metód v práci s mládežou predstavili na vlastnom skolení Game on 

absolventi medzinárodného Školenia školiteľov, ktoré sa uskutočnilo v termíne 7. – 12. apríla v Novom  

Smokovci za účasti 26 záujemcov.  

Pre úspešných žiadateľov o finančnú podporu v programoch Mládež v akcii a ADAM sa uskutočnili štyri 

podporné semináre pod názvom Nalieváreň za účasti 70 zástupcov mládežníckych organizácií, školských 

zariadení, samospráv ale aj neformálnych skupín (Mládež v akcii:, 5. – 7. február a 26. – 27. jún; 42 účastníkov/ 

ADAM: 25. február, 1. júl; 28 účastníkov).   

Úspešnosť programu Mládež v akcii významne podporuje aj sieť subjektov, ktoré úzko spolupracujú 

s regionálnymi konzultantmi programu. Pre tieto subjekty sa konajú pravidelné školenia a semináre na rozvoj 

kompetencií súvisiacich so šírením programu a podporou potenciálnych žiadateľov (12. november, Košice, 15 
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účastníkov/ 1. – 2. december, Brusno, 7 účastníkov/ 8. apríl, Banská Bystrica, 8 účastníkov/ 20. december, 

Banská Bystrica, 22 účastníkov/ 27. – 28. august, Zemplínska Šírava, 11 účastníkov).  

 

Pravidelné školenia sa konajú aj pre skupinu hodnotiteľov projektov ADAM aj Mládež v akcii (Mládež v akcii: 21. 

– 23. január, Šamorín; 30 účastníkov
2
/ ADAM: 9. september, Bratislava; 10 účastníkov) 

 

Program ADAM okrem pravidelných konzultácií a informovaní záujemcov pripravuje aj pravidelne informačno- 

metodické stretnutia k jednotlivým výzvam. V roku 2010 sa konali štyri stretnutia s účasťou 92 zástupcov 

potenciálnych žiadateľov (23. a 24. november, Ružomberok, 4. december Bratislava a 4. – 5. júl, Vrútky).  

 

S cieľom podpory kvality projektov sa uskutočnilo špeciálne školenie pre vedúcich mládežníckych výmen (18. – 

21. november, Vyšná Boca, 18 účastníkov) a školenie pre multiplikátorov programu  Mládež v akcii (12. – 14. 

november, Kysak, 15účastníkov).  

 

19. – 20. júla 2010 sa realizovalo školenie pre slovenských a maďarských konzultantov programu Mládež v akcii 

s cieľom využitia rôznych nástrojov na zapojenie maďarskej menšiny do programu Mládež v akcii.   

 

Prioritou programu Mládež v akcii v roku 2010 boli mládežnícke výmeny, ktorých počet oproti predchádzajúcim 

rokom mierne poklesol. Počas roka sa konali tri vzdelávacie aktivity zamerané nielen na propagáciu tejto akcie 

programu, ale aj na získavanie zručností, vedomostí a informácií ku kvalitnému spracovaniu projektu, 

vyhľadávaniu, príprave, motivácii účastníkov a pod. „Mládežnícke výmeny“ ( 27. – 29. jún, Duchonka, 18 

účastníkov), "Chcem urobiť mládežnícku výmenu - ako na to? (15. – 17. november, Trenčín, 19 účastníkov), 

„Výmena stvorená pre teba“ (22. -24. november, Duchonka, 18 účastníkov). 

 

Aktivity v oblasti rozvoja mládežníckej politiky 
 
Medzirezortná pracovná skupina pre štátnu politiku v oblasti mládeže 
Medzirezortná pracovná skupina (MRPS) pracuje ako zoskupenie zástupcov rôznych ministerstiev, orgánov 

štátnej správy a samosprávy, ktoré majú vo svojej agende oblasti týkajúce sa života mladých ľudí na Slovensku. 

MRPS schvaľuje Akčné plány, vychádzajúce z dokumentu „Kľúčové oblasti a akčné plány štátnej politiky vo 

vzťahu k deťom a mládeži v Slovenskej republike na roky 2008 – 2013“ (ďalej len Kľúčové oblasti mládežníckej 

politiky). V roku 2010 pracovníci IUVENTY koordinovali a viedli pracovné skupiny k jednotlivým témam 

zadefinovaným v Kľúčových oblastiach mládežníckej politiky
3

. V týchto skupinách sa stretli odborníci, 

zástupcovia mimovládnych organizácií a zástupcovia ministerstiev a iných úradov pôsobiacich v oblasti, 

pripravili analýzu stavu danej oblasti vo vzťahu k mladým ľuďom a odporučili aktivity, ktoré by mali zvýšiť 

kvalitu života mladých ľudí. Takto pripravené akčné plány na roky 2010 -2011 schválila MRPS a následne Vláda 

SR.  

 
Správa o mládeži 2010 
Správa o mládeži 2010 je výsledkom spolupráce viac ako 160 odborníkov v oblasti problematiky mládeže a 

mládežníckej politiky na Slovensku. Proces prípravy Správy o mládeži 2010 vychádza z dokumentu Kľúčové 

oblasti mládežníckej politiky a kopíruje jeho tematické bloky. Jej hlavným cieľom bolo zmapovať aktuálne 

podmienky života mladých ľudí a na tomto základe zabezpečiť kontinuitu v oblasti stanovovania cieľov štátnej 

politiky pre oblasť detí a mládeže. Ide o komplexný dokument, monitorujúci rôzne stránky života mladých ľudí v 

Slovenskej republike, informujúci o reálnej situácii a aktuálnych výzvach v špecifických oblastiach politiky vo 

vzťahu k mládeži. Správa o mládeži bola pripravená ako materiál na rokovanie Národnej rady Slovenskej 

                                                 
2
 Spoločné školenie českých a slovenských hodnotiteľov – spolupráca Národných agentúr.  

3
 Kľúčové oblasti: formálne vzdelávanie, zamestnanosť, rodina, podnikanie, neformálne vzdelávanie, participácia, voľný čas, 

informácie pre mládež, mobilita, bývanie a doprava, kultúra, životné prostredie, vidiecka mládež, zdravie, prevencia a 
kriminalita 
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republiky. Pri príležitosti prípravy dokumentu sa konala v dňoch 19. – 20. mája 2010 v Bratislave samostatná 

konferencia, ktorá umožnila širokému spektru účastníkov reflektovať niektoré kľúčové oblasti a výzvy 

mládežníckej politiky. Konferencie sa zúčastnilo 122 účastníkov z celého Slovenska.  

 

Akreditačná komisia pre špecializované činnosti v oblasti práce s mládežou 
Akreditačná komisia pracuje ako poradný orgán MŠVVaŠ SR 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.  

Akreditačná komisia má 11 členov, ktorí v roku 2010 prerokovali 25 žiadostí o akreditáciu vzdelávacieho 

programu a schválili 19 z nich. Vzdelávacie inštitúcie, ktorých programy boli akreditované môžu vydávať 

absolventom tohto vzdelávania certifikáty o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou.  

 
Okrúhle stoly k regionálnej mládežníckej politike 
V súlade so svojim poslaním IUVENTA rozvíja aktivity v rámci starostlivosti o mládež z hľadiska priorít štátnej 

politiky aj na samosprávnej úrovni. Svoju pozornosť zamerala v roku 2010 na pilotný projekt podpory 

a zlepšovania života mladých ľudí na komunálnej úrovni, čo plne korešponduje s politikou Európskej únie, 

zameranou na rozvoj regiónov, ktorej integrálnou súčasťou je riešenie postavenia mladých ľudí v spoločnosti.  

Cieľom tejto iniciatívy bolo v spolupráci s regionálnymi samosprávami vytvoriť model regionálnej politiky 

mládeže, v rámci ktorej by samosprávny kraj definoval kroky, ktoré zabezpečí v prospech mladých ľudí s cieľom 

zvyšovať ich životnú úroveň a zabezpečiť šance na kvalitný život vo svojom regióne. Vo všetkých ôsmich krajoch 

Slovenska pripravila IUVENTA, v spolupráci s jednotlivými VÚC, okrúhle stoly k problematike regionálnej 

mládežníckej politiky. Tieto stretnutia slúžili jednak ako konzultácia medzi predstaviteľmi regionálnej 

samosprávy, odborníkmi a samotnými mladými ľuďmi o stave a víziách starostlivosti a podpory mladých ľudí 

a tiež ako príležitosť diskutovať o pripravovanej Správe o mládeži 2010. Samosprávne kraje si zvolili rôzne cesty 

napĺňania koncepcií vo vzťahu k mládeži. Niektoré z nich predložili svoje koncepčné materiály aj na schválenie 

v zastupiteľstve VÚC (Banskobystrický a Žilinský kraj). Na regionálnych stretnutiach a s tým súvisiacich 

aktivitách sa podieľalo 303 účastníkov.  

 
Štruktúrovaný dialóg 
V súvislosti s trojpredsedníctvom Európskej únie (Španielsko, Belgicko, Maďarsko v rokoch 2010-2011) sa 

rozbehla celoeurópska iniciatíva konzultácií s mladými ľuďmi v oblasti mládežníckej politiky. IUVENTA bola 

zodpovedná za zber údajov a vytvorenie národnej pracovnej skupiny. Členmi pracovnej skupiny boli 11 

zástupcovia MPSVaR SR, regionálnej a miestnej samosprávy, mládežníckych organizácií a rôznych MVO 

aktívnych v oblasti sociálnej inklúzie. Hlavnou témou štruktúrovaného dialógu bola téma zamestnanosť 

mládeže s dôrazom na rôzne témy, ktoré si ešte mohli pridať jednotlivé krajiny trojpredsedníctva (Belgicko: 

história a prínos práce s mládežou, Maďarsko: mládežnícka participácia). IUVENTA využívala na zber informácií 

od mladých ľudí najmä závery okrúhlych stolov, ale aj individuálne konzultácie s rôznymi subjektmi. Podklady 

boli zasielané a konzultované v národnej pracovnej skupine, preložené do anglického jazyka a postúpené 

Európskej riadiacej skupine pre štruktúrovaný dialóg.  

 
Tvorba výchovných štandardov  
Prijatím Zákona o výchove a vzdelávaní č. 245/2008 Z.z., ktorý zaviedol školské vzdelávacie a výchovné 

programy, vznikla potreba podpory tvorby štandardov, od ktorých sa hodnotenie kvality zariadenia odvíja, na 

čo upozorňovali najmä školské zariadenia. IUVENTA v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom pripravila 

už v roku 2009 pilotný odborný seminár Tvorba výchovných programoch v centrách voľného času, na ktorý 

nadviazala vytvorením pracovnej skupiny v roku 2010. Pracovnú skupinu tvorí 11 expertov z centier voľného 

času z celého Slovenska, ktorí sa stretli vo februári a v priebehu niekoľkých týždňov pripravili návrh štandardov 

pre činnosť centier voľného času, ako návrh pre Národný register (ÚIPŠ).  
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Konferencia „Centrum voľného času ako významný aktér mládežníckej politiky“ 
Centrá voľného času sú jedným z najstarších školských zariadení, ktoré sa venujú deťom a mládeži vo voľnom 

čase už niekoľko desaťročí. Oblasť práce s mládežou a celý systém mládežníckej politiky sa najmä so vstupom 

Slovenska do EÚ dramaticky zmenili. IUVENTA sa stala partnerom konferencie, v koordinácii s Odborom 

mládeže MŠVVaŠ SR. Konferencia mala dať odpoveď na otázku, ako  centrá voľného času reflektujú vo svojej 

činnosti zmeny, aké sú perspektívy, výzvy pre centrá voľného času ako ich zamestnancov zapojiť do tvorby 

politiky voči mládeži na miestnej, regionálnej a národnej úrovni. Dňa 4. novembra 2010 sa v Bratislave stretlo 

58 zástupcov centier voľného času a v pracovných skupinách facilitovanými IUVENTOU sa rozdiskutovalo 

niekoľko kľúčových otázok, najmä však definovanie potrebných legislatívnych úprav a zmien, identifikácia tých 

dokumentov, ktoré nie sú v súlade s potrebami a poslaním centier voľného času, opatrenia súvisiace so 

spoluprácou so samosprávou a s prebratím zodpovednosti za realizáciu mládežníckej politiky na miestnej, 

mikroregionálnej alebo regionálnej úrovni. Závery boli spracované a zaslané na vedomie zodpovedným 

pracovníkom MŠVVaŠ SR.  

 
3.D. INFORMAČNÉ A PROPAGAČNÉ AKTIVITY V OBLASTI POLITIKY MLÁDEŽE  
 
Propagácia dobrovoľníctva 
V priebehu roka 2010 začala IUVENTA, ako poverený orgán pre koordináciu Národného plánu/projektu 

Európskeho roku dobrovoľníckych činností podporujúcich aktívne občianstvo 2011 (ďalej iba ERD 2011), 

prípravu programu aktivít, ktoré vznikli zo záverov pracovnej skupiny. Táto je zložená z organizácií pôsobiacich 

v oblasti dobrovoľníctva, ako sú Rada mládeže Slovenska, C.A.R.D.O., zástupcovia dobrovoľníckych centier, 

UNICEF, Slovenského Červeného kríža, ale aj partnerských inštitúcií ako Úrad vlády SR, Zastúpenie Európskej 

komisie na Slovensku, Informačná kancelária Európskeho parlamentu a ďalšie. Úlohou pracovnej skupiny bolo 

zhodnotiť aktuálnu situáciu v oblasti dobrovoľníctva na Slovensku a určiť prioritné ciele pre ERD 2011.  

 

Na základe troch stretnutí pracovnej skupiny boli stanovené nasledovné priority: 

1. Výskum s cieľom získať a analyzovať informácie o dobrovoľníctve na Slovensku. 

2. Národná kampaň s cieľom propagovať a zvýšiť povedomie verejnosti o prínosoch a význame dobrovoľníctva 

a podnietiť tak jeho ďalší rozvoj na Slovensku.  

 

Vytvorený prehľad stanovených cieľov a plánovaných aktivít pre ERD 2011 bol vo forme projektu zaslaný na 

Európsku komisiu, ktorá koordinuje ERD 2011 vo všetkých členských krajinách EÚ. 

Prvou aktivitou v rámci kampane bolo vytvorenie Kalendára dobrovoľníckych aktivít, ktorý slúži ako ilustrácia 

množstva a rôznorodosti dobrovoľníckych aktivít počas roka 2011. Tento sa následne distribuoval zapojeným 

organizáciám, do škôl a partnerským organizáciám. Súčasťou bola aj príprava podkladov pre vytvorenie web 

stránky prezentujúcej ERD 2011 na Slovensku, ktorá bola spustená v roku 2011 na 

http://erd.dobrovolnictvo.sk/. Stránka obsahuje on-line verziu Kalendára, ktorú je možné dopĺňať o ďalšie 

zaujímavé príklady dobrovoľníckych aktivít.  

 
Propagácia mobility ako priestoru na neformálne vzdelávanie 
Mobilita mladých ľudí, či už v oblasti štúdia, voľného času alebo práce, je jednou z priorít Európskej 

mládežníckej mobility. IUVENTA prezentuje mobilitné možnosti najmä prostredníctvom informácií 

poskytovaných informačnou sieťou EURODESK a propagáciou aktivít programu Európskej únie Mládež v akcii. 

V roku 2010 sa program prezentoval na rôznych jednorazových aktivitách pripravených najmä regionálnymi 

konzultantmi. Špeciálnou príležitosťou boli štyri informačné stretnutia a semináre: Prečo nie? alebo MVA (6. 

august, Trnava, 10 účastníkov), Mládež v akcii ako celok (29. jún – 1. júl, Duchonka, 16 účastníkov), Program 

mládež v akcii - seminár (17. marec, Revúca, 22 účastníkov), workshop Mládež v akcii - Prehliadka 

stredoškolských časopisov (31. marec, Stará Turá, 50 účastníkov).  

 
 
 

http://erd.dobrovolnictvo.sk/
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Prezentácia odkazov rôznym subjektom a sieťovanie partnerov 
V roku 2010 sa IUVENTA aktivizovala najmä na úrovni vypracovania stratégie uznania neformálneho 

vzdelávania v práci s mládežou prostredníctvom Národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax.   

V rámci tohto zámeru sa zástupcovia IUVENTY  stretli  s reprezentantmi  zamestnávateľov a personálnych 

agentúr, participovali na tematických konferenciách a spolupracovali s mimovládnymi organizáciami na  

projektoch podporujúcich neformálne vzdelávanie v práci s mládežou na národnej aj medzinárodnej úrovni.  

V auguste sa v Bonne stretli zástupcovia SALTO centra zameraného na uznanie prínosov neformálneho 

vzdelávania v práci s mládežou so zástupcami IUVENTY a diskutovali najmä o využití Mládežníckeho pasu aj pre 

potreby uznania na Slovensku (využitie softvéru, dizajnu a i.).  

IUVENTA prezentovala svoje iniciatívy a zámery aj na medzinárodnej konferencii, pripravenej národným 

virtuálnym dobrovoľníckym centrom C.A.R.D.O., pod názvom „Validation of non-formal learning in 

volunteering“ dňa 8. októbra v Bratislave, kde informovala najmä o pripravovaných zámeroch národného 

projektu, využití Mládežníckeho pasu účastníkom zo Švédska, Veľkej Británie, Nemecka a Holandska.   

V októbri sa uskutočnilo pracovné stretnutie „Prieniky v pripravovanom národnom projekte KomPrax a 

Národnej sústavy povolaní pri uznaní neformálneho vzdelávania“. Zástupcovia organizácii Trexima a AZZZ 

analyzovali možnosti prieniku KomPraxu pre potreby Národnej sústavy povolaní a naznačili možné výzvy 

a problémy, ktoré je nevyhnutné pri realizácii projektu brať do úvahy.   

IUVENTA prezentovala svoje zámery a iniciatívy aj na konferencii „Zamestnateľnosť mladých ľudí, rozvoj 

iniciatívnosti a podnikavosti“, ktorú pripravil Junior Achievement SR dňa 15. novembra v Žiline.  

 
Dajte kvalite značku 
Zákon o podpore práce s mládežou (č. 282/2008 Z.z.) priniesol aj možnosť akreditovať špecializované programy 

v práci s mládežou, čím sa otvoril ďalší priestor na uznanie prínosov práce s mládežou v oblasti neformálneho 

vzdelávania. V novembri 2010 prebehli semináre k akreditácii v Trenčíne, Banskej Bystrici a Košiciach za účasti 

48 záujemcov, kde sa mohli dozvedieť aké sú základné kritéria pre získanie akreditácie a ako postupovať pri 

predkladaní žiadostí. Zároveň sa prezentovala legislatíva a základné princípy neformálneho vzdelávania 

a rôznorodé možnosti ich aplikácie v práci s mládežou.  

 

Propagácia výchovy mládeže v ľudským právam 

 
Sieť organizácií aktívnych v oblasti výchovy mládeže k ľudským právam 
Vytvorenie siete organizácií bolo priamym výstupom zo Záverečnej konferencie ku kampani Každý iný, všetci 

rovní, kedy vznikla potreba zdieľania skúseností a nadviazania spolupráce medzi organizáciami aktívnymi 

v oblasti ľudských práv. Zasadnutie Siete sa konalo 26. novembra 2010. Cieľom stretnutia bola predovšetkým 

výmena informácií o aktuálne prebiehajúcich a plánovaných projektoch jednotlivých organizácií a hľadanie 

spoločných prienikov pre ďalšiu spoluprácu. V rámci siete sa stretáva 12 organizácií akými sú napríklad 

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, Kancelária Verejného ochrancu práv, Nadácia Milana Šimečku. 

Pravidelným výstupom je spoločná realizácie  Živej knižnice.  

IUVENTA aj v roku 2010 propagovala možnosť zakúpenia Manuálu výchovy mládeže k ľudským právam, ktorý 

pripravila Rada Európy.  

 
Propagácia aktivít programu Mládež v akcii 
V spolupráci so zastúpením Európskej komisie na Slovensku a Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu 

na Slovensku bola IUVENTA spoluorganizátorom osláv Dňa Európy, na ktorých sa zúčastnilo 35 záujemcov a boli 

propagované aktivity organizované pre mladých ľudí. Súčasťou bola aj prezentácia programu Mládež v akcii 

a možností získania finančnej podpory na projekty. V rámci Európskeho týždňa mládeže pripravila IUVENTA 

informačnú kampaň Eurovlak v mestách Bratislava, Žilina, Nové Zámky, Poprad a Košice kde  

58 záujemcom predstavila možnosti, ktoré EÚ ponúka mladým ľuďom.  
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3.E. ÚLOHY V OBLASTI MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV 
 
Spolupráca mládežníckych inštitútov ČR a SR 
IUVENTA a Národní institút detí a mládeže v Prahe sa v roku 2010 stretli na pravidelnom plánovacom stretnutí 

v júni. Cieľom bola reflexia priorít stanovených na stretnutí československej zmiešanej komisie v oblasti 

mládeže na roky 2010 – 2011, ktorá sa konala v máji 2010. Počas stretnutia sa zástupcovia oboch inštitútov 

navzájom informovali o postupe realizácie kľúčových úloh, najmä v postupe prác na národnom projekte Klíče 

pro život a príprave národného projektu KomPrax, príprave národného plánu Európskeho roku dobrovoľníctva 

v oboch krajinách, realizácie medzisektorovej a medzirezortnej pracovnej skupiny a hodnotenie účinnosti 

a dopadov grantových systémov na podporu mládežníckych organizácií. Česká delegácia prizvala zástupcov 

IUVENTY do iniciatívy k cezhraničnému dobrovoľníctvu, pod patronátom Európskej komisie a predstavila 

projekt na vznik stredoeurópskej siete k zdieľaniu inovácií v mládežníckej politike a v práci s mládežou. 

 

Pracovná skupina Indikátory v oblasti mládeže  
IUVENTA bola v roku 2010 členom pracovnej skupiny, ktorá vznikla pri Európskej komisii a ktorej cieľom bolo 

vytvoriť základné indikátory pre mládež v tých oblastiach, ktoré reflektujú kľúčové oblasti Stratégie EÚ pre 

mládež na roky 2010-2018. Ide o kontextuálne indikátory (definície detskej a mládežníckej populácie, vekové 

skupiny), vzdelávanie a tréning (napr. počet mladých ľudí s neukončeným vzdelaním, počet doktorandov vo 

veku od 30-34 rokov), zamestnanosť a podnikanie (napr. počty nezamestnaných mladých ľudí z celkovej 

populácie, počet mladých ľudí, ktorí by si chceli založili svoje vlastný podnik), zdravie a zdravý životný štýl (napr. 

počet pravidelných fajčiarov, mladí ľudia s nadváhou), sociálna inklúzia (napr. počet mladých ľudí ohrozených 

chudobou), kultúra a kreativita (napr. účasť na kultúrnych aktivitách, učenie sa dvoch cudzích jazykov), 

mládežnícka participácia (napr. členstvo mladých ľudí v MVO, účasť vo voľbách),  dobrovoľníctvo (napr. 

zapojenosť do dobrovoľníckych aktivít, počet mladých ľudí na zahraničných dobrovoľníckych projektoch), mladí 

ľudia a svet (napr. účasť mladých ľudí na aktivitách s globálnym obsahom ako klimatické zmeny, rozvojová 

pomoc).  

 
Spolupráca v rámci siete EAICY 
EAICY (European Association for Leisure Time Institutions of Children and Youth), sieť organizácií aktívnych 

v oblasti voľného času detí a mládeže, kde je IUVENTA aktívnym členom od roku 1991, pripravila v roku 2010 tri 

medzinárodné semináre pre pracovníkov s mládežou a mládežníckych vedúcich zamerané na prioritné témy 

mládežníckej politiky - rozvoj participácie mládeže a jej aktívneho občianstva a upevňovanie princípov 

neformálneho vzdelávania v práci s mládežou a jeho aktívne využívanie a implementovanie. Semináre 

a školenia sa konali na Slovensku v termínoch Česko-slovenské školenie pre mládežníckych vedúcich (11. – 14. 

november, Poprad, 14 účastníkov), Participatory youth exchange Dream or Reality? (18. – 21. november, 

Modra, 17 účastníkov), Young people as a part of democracy? (14. – 17. október, Modra, 10 účastníkov).  

 

Spolupráca s Maďarskom 
V roku 2010 bola obnovená komunikácia s organizáciou Mobilitas a začali sa prípravné aktivity na spoločný 

seminár zameraný na interkultúrne učenie a prekonávanie stereotypov, ako aj využitie týchto princípov pre 

prácu s mládežou, ktorý sa plánoval realizovať na začiatku roka 2011. V decembri 2010 sa stretli vybraní 

školitelia a pripravili podklady pre šírenie informácie a oslovenie účastníkov. Pripravovaný seminár dostal názov 

TOGETHER=NO LIMITS. 

 
Spolupráca v rámci programu Grundtvig 
Projekt s názvom „Spoločný základ pre pedagogickú prax pre európske voľnočasové aktivity“ sleduje 
skvalitnenie aktivít v rámci neformálneho vzdelávania. Cieľovou skupinou sú pracovníci centier voľného času. 
Projekt má 7 partnerských krajín a Slovenská republika je v koordinačnej skupine projektu zastúpená 
IUVENTOU. Cieľom projektu je pripraviť sadu pedagogických manuálov. Pôjde o tri po sebe nasledujúce kroky: 
zostavenie, vyskúšanie, vyhodnotenie a šírenie pre všeobecné použitie. Projekt sa začal realizovať v roku 2009 
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a jeho ukončenie sa predpokladá v roku 2012. V roku 2010 sa 2 zástupcovia zo Slovenska zúčastnili šiesteho 
stretnutia koordinačnej skupiny projektu v Paríži.  
 
 
3.F. 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. 
IUVENTA je Národnou agentúrou programu Mládež v akcii v Slovenskej republike a počas roku 2010 
zabezpečovala nasledujúce činnosti: 

- Administráciu grantového programu Mládež v akcii (výber a evidenciu žiadostí o finančný príspevok 
v piatich predkladacích termínoch, zabezpečenie konzultácií k žiadostiam, zabezpečenie odborných 
posudkov k projektom a zabezpečenie výberového procesu, sledovanie realizácie projektov až po 
vyhodnotenie záverečných správ podporených projektov). 

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

- Vzdelávacie aktivity na podporu zvýšenia kvality projektov v programe Mládež v akcii (vzdelávacie 
aktivity sú opísané v časti C). 

V zabezpečení spomínaných činností je výraznou podporou sieť regionálnych konzultantiek a konzultantov, 
ktorých počas roku 2010 pôsobilo 10 vo všetkých regiónoch Slovenska.  
 
Predložené /podporené projekty v roku 2010 

 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 

14 4 21 10 4 1 5 3 39 14 83 32 

A 1.2 – 
Mládežnícke 
iniciatívy 

18 5 23 9 21 5 21 11 18 6 101 36 

A 1.3 – 
Projekty 
mládežníckej 
demokracie 

0 0 2 0 4 1 2 1 0 0 8 2 

A 2 – 
Európska 
dobrovoľnícka 
služba 

11 11 19 15 20 17 9 9 11 9 70 61 

A 3.1 – 
Spolupráca so 
susediacimi 
regiónmi 
Európskej 
únie 

7 3 8 2 3 2 2 1 2 1 22 9 

A 4.3 – 
Vzdelávacie 
aktivity 
a vytváranie 
sietí 

4 2 3 0 6 2 2 0 3 2 18 6 

A 5.1 – 
Stretnutia 
mladých ľudí 
a ľudí 
zodpovedných 

1 1 1 1 6 3 1 1 0 0 9 6 
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za 
mládežnícku 
politiku 

SPOLU 55 26 77 37 64 31 42 26 73 31 311 152 

 

 
Čerpanie  rozpočtu v roku 2010 v € 

 
Rozpočet Výška podpory 

A 1.1 – Mládežnícke výmeny 585 059 577 480 

A 1.2 – Mládežnícke iniciatívy 210 266 212 249 

A 1.3 – Projekty mládežníckej demokracie 123 431 66 159 

A 2    – Európska dobrovoľnícka služba 765 401 824 157 

A 3.1 – Spolupráca so susediacimi regiónmi Európskej únie 131 058 140 198 

A 4.3 – Vzdelávacie aktivity a vytváranie sietí 106 070 80 390 

A 5.1 – Stretnutia mladých ľudí a ľudí zodpovedných za  mládežnícku politiku 73 574 59 249 

SPOLU 1 994 895 1 959 882 

 
Uvádzame prehľad čerpania finančných prostriedkov v roku 2010 v porovnaní s rokmi 2007, 2008 a 2009 v %. 
 

 
 
 
Celkovo sa prostredníctvom programu Mládež v akcii podporilo 2 839 mladých  ľudí, ktorým realizácia 
projektov napomohla k nadobudnutiu a rozvoju kľúčových kompetencií. 
 
Hodnotenie programu Európskej únie Mládež v akcii v polovici jeho existencie 
Grantový program EÚ Mládež v akcii sa dostal v roku 2010 do polovice svojho programového obdobia, preto 

prebehlo v priebehu roka 2010 externé hodnotenie programu. Hlavným nástrojom hodnotenia bola národná 

správa o implementácii programu. Externé hodnotenie Programu sledovalo niekoľko hlavných kritérií - 

relevantnosť, účinnosť, účelnosť a udržateľnosť. Hodnotenie skúmalo význam programu na tvorbu národnej 

mládežníckej politiky a odraz Európskej politiky voči mládeži. V rámci výskumu boli oslovení príjemcovia 

finančných prostriedkov a tiež pracovníci zabezpečujúci administráciu programu na Slovensku. Podstatné časti 

hodnotenia boli použité v špeciálnej publikácii Polčas programu EÚ Mládež v akcii
4
 a  tieto informácie boli 

doplnené o  výsledky ďalších hodnotiacich aktivít v rámci medzinárodnej iniciatívy RAY. Cieľom iniciatívy RAY je 

                                                 
4
 Na stiahnutie:  http://www.iuventa.sk/files/documents/3_mladezvakcii/na%20stiahnutie/polcas_web.pdf 
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priebežné hodnotenie programu Mládež v akcii a získavanie relevantných a vedecky podložených informácií 

o prínosoch a dopadoch programu.  

 
Zaujímavé informácie z hodnotenia programu: 

- Prostredníctvom programu Mládež v akcii bolo počas rokov 2007-2009 podporených na Slovensku 334 

projektov a to v celkovej výške 5 937 446 €. 

- Celkovo sa do programu zapojilo 5 131 mladých ľudí. 

- Najviac projektov bolo podporených v rámci akcie 2.1 (Európska dobrovoľnícka služba) a na túto akciu 

bolo vynaložených aj najviac finančných prostriedkov.   

- Najvýznamnejší dopad mali projekty mládežníckych iniciatív, ktoré majú dlhodobejší charakter a sú 

užšie prepojené so životom miestnej komunity. Až 80% účastníkov týchto projektov deklarovalo, že sa 

naučili aktívne sa zapojiť do života komunity. 

- Program má významný dopad na rozvoj kompetencií. Ide predovšetkým o tieto kompetencie: 

schopnosť vyjadriť vlastné myšlienky, komunikácia s ľuďmi hovoriacimi iným jazykom, schopnosť 

zvládať nové situácie, tímová spolupráca, schopnosť vychádzať s ľuďmi z odlišných kultúr, 

samostatnosť. 

- Program má okrem vplyvu na účastníkov projektov významný dopad aj na organizácie, ktoré realizovali 

svoje projekty. Ide predovšetkým o nárast záujmu o aktivity organizácie, propagáciu organizácie, 

získanie si dobrého mena, pritiahnutie nových ľudí.  

 
3.G. AKTIVITY SIETE EURODESK 

 
Eurodesk Slovensko – európska informačná sieť pre mladých ľudí a tých, ktorí s nimi pracujú  v roku 2010 

pokračovala v bezplatnom poskytovaní informačného servisu pre mládež a pracovníkov s mládežou. Realizovala 

informačno-propagačnú činnosť, vzdelávanie pracovníkov s mládežou a spolupracovala s ostatnými 

informačnými sieťami, ktoré fungujú v Slovenskej republike a to hlavne prizývaním ich zástupcov na spoločné 

stretnutia.    

V roku 2010 bol zaznamenaný nárast návštevnosti stránky www.eurodesk.sk. Od 2.augusta do 31.decembra 

2010 navštívilo inovovanú stránku 40 424 návštevníkov. Na porovnanie v roku 2009 to bolo 47 159. 

Prostredníctvom webovej stránky boli zverejňované informácie z rôznych oblastí - grantové programy EÚ, 

národné grantové programy, mobilita, štúdium, stáže, práca, dobrovoľníctvo, sociálne začlenenie. V roku 2010 

sme poskytli vyše 1500 záujemcom z radov mladých ľudí odpovede na ich otázky. V reakcii na nový vývoj 

v sociálnej komunikácii bola založená fanúšikovská stránka na Facebooku, ktorá má v súčasnosti  498 priateľov.  

Pre spolupracujúcich partnerov a registrovaných koncových užívateľov boli distribuované informácie formou 

distribučných listov. Sieť Eurodesk administruje Európsky portál pre mládež, vrátane prekladu aktuálnych 

informácií z angličtiny do slovenčiny a naopak.  

 

Pre pracovníkov s mládežou boli zorganizované tri školenia, ktorých cieľom bolo zvyšovanie kvality informácií 

pre mládež. Celkovo 22 multiplikátorov zorganizovalo v priebehu roka na regionálnej a miestnej úrovni  

224 SYTYKIA stretnutí na základných a stredných školách s návštevnosťou vyššou ako 4000 mladých ľudí. 

SYTYKIA je projekt siete Eurodesk zameraný na podporu štruktúrovaného dialógu, podporu aktívneho 

občianstva a participácie mladých ľudí.  

 

V spolupráci s Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu a Zastúpením Európskej komisie na Slovensku 

sa konali zábavno-informačné podujatia pri príležitosti Dňa Európy v Banskej Bystrici s návštevnosťou  viac ako 

1500 ľudí. Eurodesk sa podieľal na organizácii podujatia Eurovlak 2010, ktorý cestoval po piatich slovenských 

mestách a poskytol účastníkom informácie o možnostiach štúdia, práce a dobrovoľníckych aktivitách v EÚ. 

Eurodesk aktívne participoval aj na okrúhlych stoloch – stretnutia so zástupcami samosprávnych krajov. Cieľom 

bolo nájsť cestu aby mladí ľudia mohli aktívne participovať a zúčastňovať sa  politiky vo svojich regiónoch.  
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Za účelom propagácie svojich aktivít, ako aj Európskeho portálu pre mládež, sieť Eurodesk vydala 9750 kusov 

propagačných a reklamných materiálov. 

 
3.H. RIEŠENIE ÚLOH PODPORY PRÁCE TALENTOVANEJ MLÁDEŽE A KOORDINÁCIA  MEDZINÁRODNÝCH ÚLOH 
 
Predmetové olympiády a postupové súťaže 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.  

 

MŠVVaŠ SR poverilo organizovaním celoštátnych kôl a koordináciou nižších kôl predmetových olympiád 

a postupových súťaží IUVENTU. Pre tento účel uzatvorili kontrakt, ktorý určil rozsah úlohy, spôsob jej 

zabezpečenia a termíny plnenia.  

 

Kľúčové činnosti vyplývajúce z kontraktu:  

- koordinácia tvorby a distribúcie súťažných úloh a riešení,   

- tvorba termínov jednotlivých kôl a výberových sústredení, 

- spolupráca s celoštátnymi odbornými komisiami, 

- metodická podpora organizátorom súťaží, 

- monitoring prebiehajúcich  podujatí.  

 
Zoznam súťaží zabezpečovaných v roku 2010, ich charakteristika a prehľad uskutočnených aktivít: 

 Biologická olympiáda 

 Fyzikálna olympiáda 

 Geografická olympiáda 

 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 

 Turnaj mladých fyzikov 

 Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 

 Dejepisná olympiáda 

 Technická olympiáda (od februára 2010) 
 
Biologická olympiáda (BiO) je určená žiakom ZŠ, OG a SŠ so záujmom o biológiu, geológiu, environmentalistiku 

a iné biologické vedy. Členená je na 5 kategórií – A, B, C, D a E. Organizuje sa v 4 kolách – školskom, obvodnom, 

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 reprezentujú Slovenskú republiku na 

Medzinárodnej biologickej olympiáde a z projektovej časti na Medzinárodných olympiád environmentálnych 

projektov INEPO a INEPO EUROASIA. 

V záujme zapojenia väčšieho počtu súťažiach do BiO bola počnúc školským rokom 2009/2010 aj v 

základoškolských kategóriách C a D oddelená teoreticko-praktická časť od projektovej časti, čo umožnilo 

súťažiacim rozhodnúť sa, ktorej časti súťaže sa zúčastní.  

Pre skvalitnenie priebehu súťaže boli aktualizované a vydané metodicko-organizačné pokyny pre kat. A a B, C a 

D a pre kat. E, v rámci ktorých bol znížený počet postupujúcich žiakov do obvodného a krajského kola kat. E z 
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troch na dvoch za každú odbornosť. Toto opatrenie malo za cieľ zjednotiť počet postupujúcich žiakov v 

základoškolských kategóriách C, D a E. 

V roku 2010 bola doriešená problematika začlenenia súťaže Rastliny a zvieratá našich lesov (pôvodne kategória 

F) pod  BiO. K tomuto účelu IUVENTA zorganizovala 3. 11. 2010 v Žiline seminár pre dlhoročných organizátorov 

tejto súťaže s cieľom informovať ich o tejto zmene. Na seminári boli následne zostavené metodicko-

organizačné pokyny pre túto kategóriu, ktorá je ako jediná určená žiakom 1. stupňa ZŠ.  

Ku skvalitneniu priebehu súťaže prispela aj aktualizácia  a zverejnenie metodických listov pre kat. E na tri 

päťročné cykly a pre kat. F na tri trojročné cykly.  

 

Zrealizované podujatia 
Miesto 
konania 

Termín 
konania 

Počet 
účastníkov 

Pracovné stretnutie k CK BiO – kat. A, B, C Nitra 17.2.2010 4 

Sústredenie pred INEPO EUROASIA Bratislava 25.-26.3.2010 4 

1. sústredenie pred IBO Nitra, Bratislava 9.-15.5.2010 24 

Zasadnutie predsedníctva SK BiO Bratislava 25.3.2010 12 

Celoštátne kolo BiO – kat. A, B, C Nitra 7.-11.4.20 131 

Sústredenie pred INEPO Bratislava 9.-10.5.2010 6 

Zasadnutie AK BiO – kat. E Bratislava 27.5.2010 7 

2. sústredenie pred IBO Nitra, Bratislava 20.-25.6.2010 19 

Celoštátne kolo BiO – kat. E Turany 18.-20.6.2010 66 

Zasadnutie AK BiO – kat. A a B Bratislava 11.10.2010 5 

Seminár k BiO, kat. F Žilina 3.11.2010 9 

Zasadnutie SK BiO Žilina 4.11.2010 14 

Zabezpečenie CK BiO – kat. A, B, C a CK BiO – kat. E Vrútky 9.11.2010 2 

1. sústredenie pred INEPO EUROASIA Bratislava 17.-18.11.2010 5 

Zasadnutie AK BiO – kat. C a D Bratislava 1.12.2010 7 

 
Vydané publikácie 
Lehotská, B. (ed.), 2010: Zborník abstraktov, celoštátne kolo BiO, projektová časť kategórií A, B, C. IUVENTA, 
Bratislava, 24 s., náklad 100 ks. 

Lehotská, B. (ed.), 2010: Spravodaj BiO, 2008, 2009. Informačný spravodaj Slovenskej komisie Biologickej 
olympiády. IUVENTA, Bratislava, 32 s., náklad 250 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, 

obvodnom, krajskom a celoštátnom. Žiaci, ktorí dosiahnu na celoštátnom kole najlepšie výsledky, reprezentujú 

Slovensko na Medzinárodnej fyzikálnej olympiáde. Celoštátne kolo 51. ročníka sa uskutočnilo v Trenčíne 

a zúčastnilo sa ho 32 žiakov. Súťaž mala teoretickú aj experimentálnu časť. Súčasťou riešenia teoretickej aj 

praktickej časti, boli aj obhajoby úloh. Už tradične sa organizovanie olympiád v regiónoch teší podpore 

miestnych samospráv, čo potvrdilo aj mesto Trenčín a prostredníctvom zástupcu primátora vyjadrilo 

poďakovanie všetkým, ktorí sa práci s talentovanou mládežou v oblasti fyziky venujú.  

Na Medzinárodnej fyzikálnej olympiáde sa zúčastnilo 5 žiakov, ktorí reprezentovali Slovenskú republiku v 

Chorvátsku.  

V roku 2010 sa 6 slovenskí žiaci zúčastnili aj medzinárodnej súťaže EUSO - European Union Science Olympiad, 

ktorá je organizovaná pre trojčlenné družstvá žiakov základných škôl vo veku do 16 rokov z odborností – 

chémia, fyzika, biológia. Súťaž a úlohy, ktoré žiaci riešia majú prevažne experimentálny charakter. Za výber 

účastníkov na túto medzinárodnú súťaž zodpovedá národný koordinátor, ktorým je za Slovenskú republiku 
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predseda Slovenskej komisie FO. Výber účastníkov sa uskutočnil na základe hodnotenia ich úspešnosti 

v jednotlivých predmetových olympiádach a výberových sústredeniach pred medzinárodnými súťažami. Zo 

Švédska, kde sa súťaž EUSO uskutočnila, si  obidve slovenské družstvá si priniesli strieborné medaily. 

 

Zrealizované podujatia 
Miesto  
konania 

Termín  
konania 

Počet 
účastníkov 

Sústredenie pred EUSO 2010 Bratislava 26. 3. 2010 11 

Celoštátne kolo FO Žilina 7. – 11. 4. 2010 51 

Výberové sústredenie pred MFO Žilina 2. – 7. 5. 2010 17 

Jarná škola mladých fyzikov (sústredenie riešiteľov 
kat. E) 

Terchová 9. – 14. 5. 2010 42 

Medzinárodné česko – slovenské stretnutie 
mladých fyzikov 

Hradec Králové, ČR 7. - 11. 6. 2010 12 

Prípravné sústredenie pred MFO Košice 13. – 25. 6. 2010 10 

Jesenné sústredenie FO kat. D a C Terchová 3.- 8. 10. 2010 38 

Jesenné sústredenie FO kat. A a B Terchová 24. – 29. 10. 2010 33 

 
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, C, D, E, F, G, H, a I. Organizuje sa v 4 kolách – školskom, 

obvodnom, krajskom a celoštátnom. Najlepší súťažiaci sa zúčastňujú Medzinárodnej geografickej olympiády, 

ktorá sa koná každé 2 roky a Stredoeurópskej geografickej olympiády, ktorá sa koná každé 2 roky.  

Počnúc školským rokom 2009/2010 vstúpilo do platnosti nové zaradenie žiakov do kategórií, ktoré schválila 

Slovenská komisia GO a ktoré smeruje k postupnému vyrovnávaniu rozdielov medzi 2. stupňom ZŠ a  

1. stupňom osemročných gymnázií, a zároveň k väčšej voľnosti v tvorbe osnov pre vyučovanie geografie na 

školách. Slovenská komisia rozhodla o úprave súťažného obsahu stredoškolských kategórií s cieľom priblížiť sa 

pravidlám Medzinárodnej geografickej olympiády, ktorá sa v roku 2010 uskutočnila v Južnej Kórei a zúčastnilo 

sa jej 5 najúspešnejších žiakov z celoštátneho kola BiO.   

 

Zrealizované podujatia 
Miesto 
konania 

Termín 
konania 

Počet 
účastníkov 

Celoštátne kolo GO – kat. A,B,C,D Belušské Slatiny 16.-18.4.2010 83 

Celoštátne kolo GO – kat. E,F,G Tatranská Lesná 23.-25.4.2010 68 

Sústredenie pred IGEO – kat. A,B,C,D Nitra 31.5.-4.6.2010 18 

Zasadnutie SK GO Bešeňová 21.-22.10.2010 20 

Zabezpečenie CK GO – kat. E,F,G Vrútky 9.11.2010 2 

 
Vydané publikácie 
Gurňák, D. (ed.), 2010: Témy písomných prác. Geografická olympiáda, 39. ročník, školský rok 2010/2011. 
IUVENTA, Bratislava, 28 s., náklad 500 ks, ISBN 978-80-8072-104-6. 
 

Chemická olympiáda (CHO) je určená pre žiakov základných škôl, štvorročných, päťročných, šesťročných a 

osemročných gymnázií a stredných škôl. Člení sa na 6 kategórií: A, B, C, Dz, Dg, EF. Pre kategóriu A sa organizuje 

v 4 súťažných kolách - študijné, školské, krajské a celoštátne, pre kategórie B, C a Dg v 3 súťažných kolách  
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- študijné, školské a krajské, pre kategóriu Dz v 4 súťažných kolách - študijné, školské, obvodné 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 a súťaži Grand Prix Chimique.  

Vrcholným podujatím v rámci CHO je každoročne celoštátne kolo organizované pre kategórie A a EF. 

V školskom roku 2009/2010 sa do všetkých kôl CHO zapojilo 4335 žiakov z ktorých 44 postúpilo do celoštátneho 

kola, ktoré sa konalo v Bratislave. Slovenská komisia CHO konštatovala, že zapojenosť žiakov do všetkých kôl 

CHO na Slovensku mierne klesá, čoho príčinou je aj zlučovanie alebo zrušenie stredných priemyselných škôl 

s chemickým zameraním a zníženie počtu hodín chémie na všetkých stupňoch škôl. V roku 2010 reprezentovali 

najúspešnejší žiaci Slovenskú republiku na Medzinárodnej chemickej olympiáde v Japonsku. 

Zrealizované podujatia 
Miesto  
konania 

Termín  
konania 

Počet 
účastníkov 

Celoštátne kolo CHO Bratislava 28.2.  – 3. 3. 2010 86  

Sústredenie pred EUSO Bratislava 26.3.2010 11 

1. sústredenie pred MCHO – teória Bratislava 25. 4. – 1. 5. 2010 19 

2. sústredenie pred MCHO – teória a prax Bratislava 30. 5. – 5. 6. 2010 14 

3. sústredenie pred MCHO Bratislava 27.  – 30. 6. 2010 12 

1. sústredenie pred Grand Prix Chimique Nováky, Prievidza 21. – 25. 6. 2010 11 

1. zasadnutie predsedníctva SK CHO Bratislava 10.6.2010 7 

2. zasadnutie predsedníctva SK CHO Bratislava 4.10.2010 9 

1.  zasadnutie SK CHO Bratislava 25.10.2010 19 

Vydané publikácie 
Chemické rozhľady 1/2010, IUVENTA 2010, náklad 300 ks 
Chemické rozhľady 2/2010, IUVENTA 2010, náklad 30 ks (elektronická verzia) 
Chemické rozhľady 3/2010, IUVENTA  2010, náklad 30 ks (elektronická verzia) 
Chemické rozhľady 4/2010, IUVENTA 2010, náklad 30 ks (elektronická verzia) 
 
Matematická olympiáda (MO) je určená žiakom základných  škôl, osemročných gymnázií a žiakom stredných 

škôl. Organizuje sa v 5 kolách: domácom, školskom, obvodnom, krajskom a celoštátnom. MO sa organizuje 

v základoškolských kategóriách Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9 a v stredoškolských kategóriách A, B a C. Vyvrcholením je 

celoštátne kolo, ktorého sa zúčastňujú iba žiaci z kategórie A. V školskom roku 2009/2010 sa uskutočnil v poradí 

už 59. ročník Matematickej olympiády a celoštátne kolo prebehlo v Novom Meste nad Váhom. Zúčastnilo sa ho 

37 najúspešnejších žiakov z celého Slovenska, ktorí postupne prešli nižšími kolami. Najúspešnejší žiaci 

reprezentovali Slovenskú republiku na Medzinárodnej matematickej olympiáde v Kazachstane 

a Stredoeurópskej matematickej olympiáde ktorá sa v tomto roku konala na Slovensku. 

Zrealizované podujatia 
Miesto  
konania 

Termín  
konania 

Počet 
účastníkov 

Jarné sústredenie KMS – Beta Rejdová 31. 1. – 7. 2. 2010 44 

Jarné sústredenie KMS – Alfa Rejdová 7. – 14. 2. 2010 40 

Zasadnutie SK MO Žilina 26. 2. 2010 17 

Celoštátne kolo MO 
Nové Mesto nad 

Váhom 
21. – 24. 3. 2010 68 

Zasadnutie SK MO 
Nové Mesto nad 

Váhom 
24. 3. 2010 16 

1. sústredenie pred IMO a MEMO Bratislava 11. – 17. 4. 2010 28 

Zasadnutie úlohovej komisie MO Žilina 19. – 21. 5. 2010 16 

2. sústredenie pred IMO a MEMO Bratislava 30. 5. – 4. 6. 2010 12 

Letné sústredenie KMS – Beta Chmeľová 5. – 12. 6. 2010 45 
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Letné sústredenie KMS – Alfa Chmeľová 13. – 20. 6. 2010 38 

Medzinárodné sústredenie pred IMO a MEMO Uherské Hradište 13. – 18. 6. 2010 8 

Medzinárodné sústredenie pred IMO a MEMO Uherské Hradište 13. – 18. 6. 2010 8 

Medzinárodné sústredenie pred IMO a MEMO Uherské Hradište 13. – 18. 6. 2010 8 

Trojstretnutie pred IMO a MEMO Bílovec, ČR 20. – 23. 6. 2010 8 

Spoločné zasadnutie SK MO a SK OI Žilina 8.10.2010 26 

Zabezpečenie CK MO Sabinov – Drienica 11. 11. 2010 2 

Zasadnutie Úlohovej komisie MO Bílovec, ČR 1. – 3. 12. 2010 7 

 
Vydané publikácie 
Ročenka MO, 58. ročník, školský rok 2008/2009, náklad: 500 ks 
Ročenka MO, 59. ročník, školský rok 2009/2010, náklad: 500 ks 
 
Olympiáda v informatike (OI) je určená žiakom stredných škôl a osemročných gymnázií. Delí sa na dve 

kategórie a organizuje sa v troch kolách: školské kolo, krajské kolo a celoštátne kolo. Do celoštátneho kola 

postupujú iba žiaci z kategórie A. Celoštátne kolo sa v školskom roku 2009/2010 sa uskutočnilo v Novom Meste 

nad Váhom. Zúčastnilo sa ho 30 najúspešnejších žiakov z celého Slovenska, ktorí postupne prešli domácim 

a krajským kolom Najlepší študenti z celoštátneho kola reprezentovali Slovenskú republiku na Medzinárodnej 

olympiáde v informatike, ktorá sa uskutočnila v Kanade a na Stredoeurópskej informatickej olympiáde, ktorá sa 

uskutočnila na Slovensku.  

Zrealizované podujatia 
Miesto  
konania 

Termín  
konania 

Počet 
účastníkov 

Sústredenie KSP  Dobrá Voda 17. – 24. 4. 2010 43 

Celoštátne kolo OI Rajecká Lesná 24. – 27. 3. 2010 54 

Sústredenie pred IOI Bratislava 13. – 19. 5. 2010 14 

Trojstretnutie pred IOI Praha, ČR 20. – 26. 6. 2010 8 

Jesenné sústredenie KSP Zuberec 17. – 24. 10. 2010 43 

Zabezpečenie CK OI Sabinov – Drienica 11. 11. 2010 2 

 
Vydané publikácie 
Ročenka OI, 25. ročník, školský rok 2009/2010, náklad: 500 ks 

 

Jazykové olympiády boli organizované do roku 2010 podľa spoločného organizačného poriadku pre Olympiády 

v cudzích jazykoch. V roku 2010, nadobudnutím platnosti novej smernice k súťažiam, boli jazykové olympiády 

rozdelené a každá z nich organizovaná v súlade s novým organizačným poriadkom, upravujúcim špecifiká každej 

z týchto súťaží. 

Olympiáda v anglickom jazyku (OAJ) je postupová súťaž, organizovaná je v 4 súťažných kolách – školskom, 

obvodnom, krajskom a celoštítnom. Celoštátne kolo 20. ročníka Olympiády v anglickom jazyku sa uskutočnilo 

v v termíne 7. – 8. apríla 2010 Bratislave za účasti 64 najúspešnejších žiakov z celého Slovenska, ktorí 

absolvovali písomnú ale aj ústnu časť súťaže. Cieľom písomnej časti bolo otestovať jazykové kompetencie 

súťažiacich, ústna časť preverila komunikatívne zručnosti žiakov, plynulosť ich vyjadrovania, jazykovú úroveň 

a rozsah slovnej zásoby a jej použitia.  

Počas celoštátneho kola sa konalo aj pracovné stretnutie členov COK OAJ a autorov súťažných úloh. Cieľom 

stretnutia bolo najmä zhodnotenie kvality prípravy súťažných úloh v školskom roku 2009/2010 a riešenie 

problémov, ktoré sa počas súťaží v jednotlivých regiónoch vyskytli.  
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Olympiáda v nemeckom jazyku (ONJ) je určená žiakom základných škôl, všetkých typov gymnázií a stredných 

škôl. Súťaž sa organizuje sa v 4 súťažných kolách – školskom, obvodnom, krajskom a celoštátnom. Celoštátne 

kolo sa uskutočnilo v termíne 25. – 26. marca 2010 v Bratislave za účasti 63 žiakov z celého Slovenska. Podobne 

ako všetky jazykové olympiády preveruje vedomosti žiakov písomnou ale aj ústnou formou. Cieľom písomnej 

časti bolo otestovať najmä jazykové schopnosti súťažiacich, ústna časť preverila slovnú zásobu, gramatiku, 

obsahovú primeranosť, pohotovosť a plynulosť vyjadrovania všetkých súťažiacich, ako aj kreativitu, výslovnosť 

či intonáciu. ONJ má aj medzinárodné pokračovanie a v roku 2010 sa uskutočnilo v termíne 12. – 14. apríla 

2010 v Budmericiach Výberové sústredenie žiakov, ktorí sa zúčastnili Medzinárodnej olympiády v nemeckom 

jazyku, ktorá sa konala v nemeckom Hamburgu. Slovenskú republiku reprezentovalo 6 žiakov, ktorí si priniesli 

čestné uznania. 

 

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.  Víťazi celoštátneho kola majú možnosť reprezentovať Slovenskú 

republiku na Medzinárodnej olympiáde v ruskom jazyku, ktorá sa koná každé 2 roky v Moskve. V tomto 

školskom roku sa uskutočnil v poradí už 40. ročník Olympiády v ruskom jazyku v termíne 13. – 14. apríla 2010 

v Bratislave a zúčastnilo sa ho 49 žiakov z celého Slovenska.  

Hodnotenie ukončeného ročníka súťaže a príprava nového ročníka boli obsahom stretnutia Celoštátnej 

odbornej komisie, ktorá sa zišla 9. novembra 2010 v Banskej Bystrici za účasti 14 svojich členov.  

 

Olympiáda vo francúzskom jazyku (OFJ) je postupová súťaž určená žiakom základných a stredných škôl. Je 

členená na 8 kategórií a organizuje sa v 3 kolách – školskom, krajskom a celoštátnom. Celoštátne kolo 20. 

ročníka OFJ sa uskutočnilo v termíne 18. – 19. apríla 2010 v Bratislave za účasti 56 žiakov základných 

a stredných škôl.  Vzhľadom na jubilejný ročník OFJ sa vyhodnotenia celoštátneho kola zúčastnili aj veľvyslanec 

Francúzskej republiky na Slovensku a veľvyslanec Belgického kráľovstva, ktorí víťazom odovzdali ocenenia. 

 

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. Celoštátne kolo olympiády v španielskom 

jazyku sa uskutočnilo v termíne 30. – 31. marca 2010 v v Bratislave, za účasti 29 žiakov v štyroch kategóriách. 

Súťaž je dlhodobo podporovaná Veľvyslanectvom Španielskeho kráľovstva na Slovensku, ktoré venuje víťazom 

celoštátneho kola študijné pobyty v Španielsku.  Hodnotenie ukončeného ročníka a príprava nového ročníka 

súťaže sa uskutočnila v dvoch termínoch v júni a novembri a zhodnotené boli odborné, organizačné ale aj 

finančné možnosti súťaže. 
 

Olympiáda ľudských práv (OĽP) je dobrovoľnou, záujmovou činnosťou študentov stredných škôl v Slovenskej 

republike a má za cieľ motivovať k cieľavedomému pôsobeniu, založenému na systematickej práci 

s talentovanými študentmi. OĽP sa organizuje na všetkých typoch stredných škôl v SR a má tri súťažné kolá - 

školské, krajské a celoštátne. Do XII. ročníka OĽP sa zapojilo 4016 študentov v školských kolách,  258 študentov 

v krajských kolách a do celoštátneho kola postúpilo 63 študentov z celého Slovenska, ktoré sa uskutočnilo 

v Liptovskom Jáne pod záštitou podpredsedu vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské 

práva a menšiny. Hlavnou témou tohto ročníka bola Multikultúrna výchova.  

Počas súťaže riešili študenti prípadové štúdie, obhajovali eseje, ktorých témy boli vopred stanovené. Riešenie 

prípadových štúdií a obhajoba esejí sa uskutočňuje v porotách, ktoré tvoria členovia CK OĽP a ďalší prizvaní 

odborníci v oblasti ľudských práv. Z každej poroty postúpili traja najlepší študenti do veľkého finále, v ktorom sa 

určilo poradie na 1. – 12. mieste. Vo veľkom finále prezentovali študenti svoj pohľad na aktuálne problémy 

spoločnosti. Porota hodnotila ich schopnosti  prezentovať a obhájiť svoj názor. Súčasťou celoštátneho kola boli 

aj worksopy, určené študentom, ale aj pedagógom, ktoré garantovali: Informačná kancelária Rady Európy 

v Bratislave, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, Fórum Inštitút pre výskum menšín, Informačná 

kancelária Európskeho parlamentu a Európsky sociálny fond. Slávnostného vyhlásenia výsledkov XII. ročníka CK 

OĽP sa zúčastnil aj poradca podpredsedu vlády SR Dušana Čaploviča, Michal Kaliňák, ktorý víťazom odovzdal 
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ceny.  Cenu za najlepšiu esej udelili aj zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a 

splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity.  Víťazi získali aj možnosť zúčastniť sa jednodňovej stáže v sídle  

OSN vo Viedni. Príprava nového ročníka súťaže začala v mesiaci október, kedy sa v každom kraji konal seminár 

pre učiteľov – multiplikátorov pre oblasť ľudských práv.  

Vydané publikácie 
Kronika olympiády ľudských práv, XII. ročník, IUVENTA 2010, náklad 2000 ks 
 
Pytagoriáda (PYT) je matematická súťaž, určená žiakom základných škôl, organizuje sa v školskom, obvodnom 

a celoštátnom kole v šiestich kategóriách podľa jednotlivých ročníkov.  Celoštátne kolo 31. ročníka Pytagoriády 

sa uskutočnilo v termíne 3. – júna 2010 v Bratislave za účasti 47 žiakov základných škôl z celého Slovenska, ktorí 

súťažili v kategóriách P6, P7, P8. 

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.  Celoštátne kolo 18. 

ročníka TMF sa konalo v Bratislave, za účasti 58 žiakov rozdelených do 10 družstiev zo Slovenska a jedno 

družstvo z Českej republiky, ktoré bolo prizvané ako hosť. Najúspešnejší súťažiaci reprezentovali Slovenskú 

republiku na Medzinárodnom turnaji mladých fyzikov a na Otvorenom kole Rakúskeho turnaja mladých fyzikov, 

ktoré sa konali v tomto roku v Loebene a vo Viedni. Školský rok 2010/2011 sa tradične zahajuje Úvodným 

sústredením, ktoré má za cieľ predstaviť témy - úlohy nového ročníka a pravidlá súťaže.  

IJSO – International Junior Science Olympiad je medzinárodná vedomostná súťaž z fyziky, chémie 

a biológie, ktorá je určená žiakom do 16 rokov. 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. Za výber účastníkov na túto medzinárodnú 

súťaž zodpovedá národný koordinátor, ktorým je za Slovenskú republiku predseda Turnaja mladých fyzikov. 

 

Zrealizované podujatia 
Miesto  
konania 

Termín  
konania 

Počet 
účastníkov 

Celoštátne kolo TMF Bratislava 28. – 30. 4.  2010 110 

1. Výberové sústredenie pred IJSO Topoľčianky 27. – 29. 5. 2010 41 

Výberové sústredenie pred MTMF Bratislava 31. 5. – 2. 6. 2010 17 

2. Výberové sústredenie pred IJSO Bratislava 22. – 24. 9. 2010 22 

Úvodné sústredenie TMF Bratislava 26. – 28. 10. 2010 160 

 
 

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry (OSJL) je postupová súťaž, ktorej cieľom je prehĺbiť, rozširovať a 

upevňovať komunikačné zručnosti žiakov základných a stredných škôl v slovenskom jazyku, rozširovať záujem 

žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť a zvýšiť záujem o slovenský jazyk a literatúru. OSJL je 

mladou súťažou a na Slovensku sa uskutočnil iba jej druhý ročník. Celoštátne kolo sa uskutočnilo v termíne 8. – 

9. februára 2010 v Bratislave za účasti 48 žiakov, ktorí absolvovali ústnu aj písomnú časť súťaže. Druhý ročník 

potvrdil, že súťaž sa úspešne etabluje medzi predmetové súťaže vyhlasované MŠVVaŠ SR a patrí jej medzi nim 

dôležité miesto.  
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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, obvodnom, krajskom a 

celoštátnom. DO je novou súťažou a jej druhý ročník naznačil potrebu venovať sa v zvýšenej miere regionálnej 

histórii, čomu boli prispôsobené aj písomné testy.  Súťaž nemá medzinárodné pokračovanie. 

Zrealizované podujatia 
Miesto 
konania 

Termín 
konania 

Počet 
účastníkov 

Zasadnutie SK DO Bratislava 13.3.2010 8 

Celoštátne kolo DO – kat. A,B,C,D Hodruša-Hámre 19.-21.4.2010 84 

Zasadnutie SK DO Bratislava 15.6.2010 8 

Pracovné stretnutie užšieho výboru SK DO Bratislava 13.10.2010 6 

Zabezpečenie CK DO – kat. A,B,C,D Trenčianske Teplice 19.10.2010 2 

 
Účasť na medzinárodných olympiádach 

V školskom roku 2009/2010 sa slovenskí žiaci zúčastnili 13 medzinárodných súťaží, na ktorých získali 1 zlatú, 28 

strieborných a 16 bronzových medailí. Podrobný prehľad úspechov je zverejnený na internetovej stránke 

www.olympiady.sk v časti Dokumenty.  

 

MŠVVaŠ SR odmenilo nielen úspešných žiakov, ale aj školy,  a  zriaďovateľom základných a stredných škôl 

rozdelilo sumu 573 600 €. Finančné prostriedky získali školy za umiestnenie žiakov v celoštátnych 

a medzinárodných predmetových olympiádach a postupových súťažiach a za zapojenie sa do aktivít v rámci 

medzinárodných projektov a  programov vyhlasovaných Európskou úniou. Viac informácií na stránke 

www.minedu.sk.  

 
Distribúcia úloh a materiálov vydávaných v rámci súťaží   

Spôsob distribúcie úloh, riešení a neperiodických materiálov je pre všetky súťaže jednotný. Je zabezpečovaný 

v súlade so schváleným harmonogramom. Úlohy a riešenia sú distribuované elektronicky, v zaheslovaných 

súboroch v pdf formáte, zodpovedným pracovníkom KŠÚ resp. povereným CVČ, pedagógom na stredných 

školách a predsedom krajských komisií olympiád. Na základe rozhodnutia komisií sú súťažné úlohy a ich 

riešenia priebežne počas školského roka zverejňované na stránke www.olympiady.sk. Tu je možné nájsť aj 

všetky výsledkové listiny a vydávané nesúťažné materiály. Počas roka 2009/2010  nenastala žiadna konkrétna 

situácia, ktorá by dokumentovala odtajnenie úloh niektorého kola nami zabezpečovaných súťaží, preto tento 

systém distribúcie budeme  využívať aj naďalej. 

Na základe požiadaviek z niektorých regiónov boli organizátorom zasielané aj preklady úloh a riešení do 

maďarského jazyka. 

 

Medzinárodné informačné centrum Medzinárodnej chemickej olympiády (MIC MCHO) 

MIC MCHO je koordinačným centrom v oblasti chémie pre krajiny, ktoré sa pravidelne zúčastňujú 

Medzinárodnej chemickej olympiády organizovanej v niektorej z krajín sveta. Koordinuje prípravu aktuálneho 

ročníka súťaže a spolupracuje s jej organizátorom. Aktívne spolupracuje s Riadiacim výborom MCHO 

a dlhodobo archivuje prípravné a súťažné úlohy MCHO. Podrobnejšie  informácie o činnosti centra poskytuje 

stránka  www.icho.sk. 

V roku 2010 zostavilo a vydalo MIC MCHO súťažné úlohy z Medzinárodnej chemickej olympiády z ročníkov  

21. – 40. pod názvom „THE COMPETITION PROBLEMS FROM THE INTERNATIONAL CHEMISTRY OLYMPIADS“. 

Súťažné úlohy boli formou CD nosiča prezentované a odovzdané všetkým zúčastneným delegáciám na 

Medzinárodnej chemickej olympiáde v Japonsku. 

 

http://www.olympiady.sk/
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3. I.  ÚLOHY V RÁMCI PROJEKTU/SÚŤAŽE EURÓPA V ŠKOLE 
 

EURÓPA V ŠKOLE je medzinárodný projekt spojený so súťažnou časťou, ktorá je určená deťom a mládeži vo 

veku 6 - 19 rokov. Projekt prebieha pod patronátom medzinárodných organizácií a realizuje sa v 36 krajinách 

Európy. Projekt Európa v škole je nástrojom proeurópskej výchovy a implementácie európskej dimenzie do 

procesu vzdelávania a výchovy k občianstvu. Motto projektu  tradične odráža priority Rady Európy, Európskej 

komisie a  Európskeho parlamentu. V 57. ročníku projektu EURÓPA V ŠKOLE, ktorý prebiehal v školskom roku 

2009/2010, ústredné motto znelo: „Môže existovať ostrov blahobytu v  mori chudoby? Všetci sme na jednej 

lodi.“ Bol to príspevok projektu k Európskemu roku boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu,  ktorý pre rok 

2010 vyhlásila Európska Komisia. 

Do 57. ročníka súťažnej časti projektu sa zapojilo spolu 9 957 žiakov, študentov a školských kolektívov z  542 

škôl všetkých typov a stupňov, zo školských zariadení a centier voľného času z jednotlivých regiónov Slovenska.  

Celoslovenská porota posúdila spolu 1 305 prác, ktoré postúpili z obvodných resp. krajských kôl a navrhla na 

ocenenie 37 prác žiakov a študentov, 6 projektov žiackych kolektívov a troch pedagógov. Z uvedeného počtu 

bolo 10 študentov stredných škôl navrhnutých na vycestovanie do Európskych mládežníckych táborov Európa 

v škole. Čestnými uznaniami bolo ocenených ďalších 85 individuálnych prác a 6 prác žiackych kolektívov.  

Medzinárodný projekt EURÓPA V ŠKOLE má aj svoju internetovú súťažnú časť Europe @t School –  EU Dialogue 

Award, do ktorej sa zapájajú len školské kolektívy, ktoré spolupracujú na spoločnom projekte on-line. Mottom 

spolupráce v školskom roku 2009/2010 bolo Combating Poverty and Social Exclusion, kde boli stanovené dve 

témy:  

1. Integration - an answer to exclusion? 

2. Qualification - making use of resources and potentials  

Zo Slovenska sa zapojilo 7 škôl ale ani jedna nezískala ocenenie v prvej desiatke. 

Deň EURÓPY V ŠKOLE je tradične každý rok vyvrcholením projektu a uskutočnil sa 13. mája 2010 v priestoroch 

IUVENTY na Búdkovej ulici v Bratislave. Na podujatí boli oficiálne vyhlásené výsledky súťaže, odovzdané ceny 

víťazom 57. ročníka a sprístupnená bola výstava vybraných výtvarných prác žiakov. Zoznam ocenených žiakov je 

zverejnený aj na www.olympiady.sk v časti Európa v škole. 

 

Medzinárodná konferencia a seminár 

V dňoch 12. – 15. februára 2010 Slovenský sekretariát Európa v škole v spolupráci s Katedrou etickej výchovy 

a občianskej náuky Pedagogickej fakulty UK v Bratislave zorganizovali VIII. medzinárodnú konferenciu Dimenzie 

občianstva a výchova v cykle Výchova k občianskej spoločnosti.  Na konferencii sa zúčastnili okrem slovenských 

učiteľov a pracovníkov s mládežou z rôznych regiónov Slovenska aj ich zahraniční účastníci z Českej republiky, 

Lotyšska, Poľska, Francúzska, Ruska a z USA.   

  

V dňoch 7. – 11. mája 2010 Slovenský sekretariát Európa v škole v spolupráci s Pedagogickou fakultou UK a 

Domom Európy Bratislava, zorganizovali  4. medzinárodný seminár s identickým názvom Dimenzie občianstva 

a výchova. Seminár bol určený širokej medzinárodnej skupine učiteľov a pracovníkov s mládežou z krajín 

východnej a juhovýchodnej Európy. Seminár bol zameraný na implementáciu EIO (European and International 

Orientation) vo výchove a vzdelávaní (formálnom, neformálnom a spontánnom) a na zapojenie ďalších krajín 

Európy do projektu Európa v škole, ako  nástroja implementácie. Okrem slovenských učiteľov a pracovníkov 

s mládežou sa seminára zúčastnili najmä ich zahraniční partneri z Albánska, Arménska, Azerbajdžanu, 

Bieloruska, Bosny a Hercegoviny, Gruzínska, Kosova, Macedónska, Čiernej Hory, Moldavska, Ruska, Srbska, 

Turecka a Ukrajiny. 

 

Účasť v projekte ELOS    Europe as school environment 

Slovenská republika, zastúpená IUVENTOU a Prírodovedeckou fakultou UK v Bratislave je členom 

medzinárodného projektu ELOS. Projekt má v súčasnosti 32 partnerských krajín. Cieľom projektu je vytvoriť a 

implementovať do praxe kompetenčne orientované kurikulum – vytvoriť základný referenčný rámec 

európskych kompetencií, ktoré by mal mať každý mladý človek pre získanie zručností a schopností potrebných 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=637
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pri jeho postupnom prechode zo základnej školy na všetky typy stredných škôl a ďalej na vysoké školy alebo do 

praxe. Uvedené kompetencie sa získavajú rovnocenne v komplexe formálneho, neformálneho a spontánneho 

vzdelávania. V tomto zmysle projekt EURÓPA V ŠKOLE je prierezovou aktivitou a môže byť považovaný za jeden 

z nástrojov získavania európskych kompetencií. Celkovým zmyslom projektu je zlepšiť kariérny rast a uplatnenie 

sa na európskom trhu práce.  V súčasnej dobe už existuje celý komplex materiálov, na príprave ktorých sa 

podieľalo aj Slovensko a sú pripravené na použitie vo vybraných slovenských školách, školských zariadeniach  

a centrách voľného času. 

 
Účasť v projekte ESD  

 Slovenská republika, zastúpená IUVENTOU a Pedagogickou fakultou UK v Bratislave je od roku 2009 členom 

medzinárodného  konzorcia BBCC (Baltic Black Sea Circle Consortium) ako podskupiny celosvetovej organizácie 

TEI (Teachers Educational Institutiones) pod gesciou UNESCO, ktoré sa už 22 rokov venuje problematike ESD 

(Education for Sustainable Development) reorientácie vzdelávania a výchovy smerom k trvalo udržateľnému 

rozvoju. Hlavnou témou celosvetovej konferencie, ktorá sa konala v Paríži boli možnosti implementácie 

výchovy a vzdelávania k trvalo udržateľnému rozvoju vo formálnom a neformálnom vzdelávaní a výchove. Na 

konferencii boli prezentované skúsenosti, ktoré v tejto oblasti má Slovenská republika. 

 
 

4. PROJEKT „TALENT V AKCII“ 

 
Talent v akcii je projektom spojenia výchovy a odborného vzdelávania mladých ľudí za účelom popularizácie 

vedy. Realizuje ho IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže s finančnou podporou Agentúry na podporu výskumu 

a vývoja (APVV). Projekt bol predložený do verejnej výzvy na predkladanie žiadostí v rámci programu "Podpora 

ľudského potenciálu v oblasti výskumu a vývoja a popularizácia vedy" – LPP 2007, ktorú vyhlásila Agentúra na 

podporu výskumu a vývoja 1. 10. 2007. Realizačné obdobie projektu Talent v akcii je od 

 1. 4. 2008 do 1. 4. 2012.  

V rámci projektu Talent v akcii sa v roku 2010 uskutočnilo 7 podujatí. Pre efektívnu realizáciu projektu boli 

využité klasické prístupy, podporené novými metódami vzdelávania (e-learning, praktické cvičenia a zážitkové 

aktivity). Odborné kempy ponúkli možnosť podchytiť nové talenty, systematicky s nimi pracovať a naďalej 

rozširovať ich vedomosti a zručnosti. Semináre prispeli k prezentácii nových foriem vzdelávania, zvýšeniu 

informovanosti a poznávaniu nových metód.   

 

Zoznam zrealizovaných podujatí v rámci projektu Talent v akcii v roku 2010 

1. Odborný seminár z matematiky a informatiky, 21. 5. 2010, Nitra (97 účastníkov) 

2. Odborný seminár z matematiky a informatiky, 21. 5. 2010, Žilina (62 účastníkov) 

3. Odborný seminár z matematiky a informatiky, 21. 5. 2010, Bratislava (39 účastníkov) 

4. Odborný seminár z matematiky a informatiky, 21. 5. 2010, Košice (140 účastníkov) 

Odborné semináre boli základom výberu účastníkov na letné odborné camp-y Talent v akcii 2010 z matematiky 

a informatiky.  

 

5. Letný odborný camp „Talent v akcii 2010 – matematika“, 26. – 31. 7. 2010, Belušské Slatiny (29 účastníkov) 

6. Letný odborný camp „Talent v akcii 2010 – informatika“, 26. – 31. 7. 2010, Belušské Slatiny (21 účastníkov) 

V roku 2010 sa v rámci projektu Talent v akcii uskutočnili dva samostatné letné odborné camp-y, ktorých 

cieľom bolo ponúknuť mladým talentovaným žiakom nové možnosti pri príprave na matematické 

a informatické súťaže.  

 

7. Stredoeurópska matematická olympiáda, 9. – 15. 9. 2010, Strečno (19 účastníkov) 

Projekt „Talent v akcii“ aktívne participoval aj na organizačnom a finančnom zabezpečení Stredoeurópskej 

matematickej olympiády, ktorá sa v roku 2010 uskutočnila na Slovensku. Cieľom sústredenia bolo skvalitnenie 
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prípravy žiakov z Poľska, Českej republiky a Slovenska, ktorí boli nominovaní ako účastníci na Medzinárodnú 

matematickú olympiádu.    

 
 
 
 

5. 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 

 
 

6. ROZPOČET ORGANIZÁCIE V EUR 

 

Výnosy z hlavnej činnosti príspevkovej organizácie 2 734 271 

Prevádzkové dotácie  - bežné transfery (681) 

Výnosy z kapitálových transferov (682) 

Výnosy od ostatných subjektov VS (683)                                                                                                                     

Výnosy z bežných transferov od EÚ (685  

Výnosy z bežných transferov od iných subjektov mimo V.S. (687)                 

       1 279 676 

          289 234    

127  

472 374 

1 259 

Tržby za predaj služieb (602) 676 783 

  
Ostatné výnosy (648) 2 026 

Zúčtovanie zákonných rezerv z prev. činnosti (652)             12 792  

Náklady na hlavnú činnosť príspevkovej organizácie  2 733 742 

Spotrebované nákupy (50) 251 772 

Služby (51) 1 061 291 

Osobné náklady (52)  981 959 

Iné náklady (53+54+55+56+59) 438 720 

Hospodársky výsledok + 529 

V roku 2010 obdržala IUVENTA zo štátneho rozpočtu príspevok (bežný transfer) na mzdy, 

odvody a bežnú činnosť vo výške 1 235 411 EUR a na investičnú činnosť (kapitálový transfer) príspevok  

naša organizácia v roku 2010 nedostala. Prevádzkové dotácie boli v roku 2010 čerpané v sume 

1 181 441,74 EUR, zvyšok bol použitý do 31.3.2010. 
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Okrem príspevku zo Štátneho rozpočtu  dostala IUVENTA  prostriedky od Agentúry na 

podporu vedy a výskumu, účelovo určené na projekt Talent v akcii vo výške 31 534,22 EUR. Od 

Francúzskeho veľvyslanectva dostala IUVENTA finančný príspevok 160 EUR na zabezpečenie 

Olympiády vo francúzskom jazyku a od Mapa Slovakia príspevok 1 660 EUR na realizáciu 39. ročníka 

Geografickej olympiády. IUVENTA obdržala aj príspevok vo výške 14 400 EUR na realizáciu projektu 

Grundtvig – Učiace sa partnerstvá v rámci Programu celoživotného vzdelávania od Slovenskej 

akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu - Národnej agentúry programu celoživotného 

vzdelávania. Realizačné obdobie projektu je do 31.7.2012. 

Skutočne dosiahnuté príjmy z prenájmu nebytových priestorov a zariadení a zo vstupného boli 

vo výške 758 559,22 EUR. Príjmy z EÚ v sume 2 130 919,23 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. 

 
 

7. PERSONÁLNE OTÁZKY 

 
Organizačná štruktúra k 31.12.2010: 
 

Útvar počet pracovníkov 

Generálny riaditeľ 1 

Pozícia priamo riadená GR – kontrola, audit 1 

Personálne a organizačné oddelenie 6 

Oddelenie podpory talentovanej mládeže 7 

Oddelenie mobility mládeže 11 

Oddelenie rozvoja práce s mládežou* 14 

Ekonomické oddelenie 5,5 

Oddelenie prevádzky a správy majetku 16,5 

* Počnúc 1. októbrom 2010 boli činnosti a pracovníci zrušeného Oddelenia podpory práce s mládežou 
presunutí do pôsobnosti Oddelenia rozvoja práce s mládežou. 
 
 Veková štruktúra zamestnancov k 31.12.2010: 
 

18-30 rokov 31-40 rokov 41-50 rokov 51-59 rokov nad 60 rokov 

19 17 15 10 3 

 
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, 

mzdové a personálne.  

Pre novoprijatých zamestnancov boli zabezpečované školenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci   

a ochrane pred požiarmi. Podľa potrieb zamestnancov sa uskutočňoval nákup odbornej literatúry, potrebnej 

k výkonu práce.  

 

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. 
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Okrem pravidelnej komplexnej starostlivosti o zamestnancov IUVENTA zabezpečila v apríli až máji vzdelávanie 

v oblasti PC zručnosti a Soft skills.  

 

Modulový vzdelávací kurz v oblasti PC zručnosti:  

1. Počítačové zručnosti – obsahoval modul WINDOWS II. (8 hod.), INTERNET (16 hod.), MS POWER POINT 

I. (16 hod.) 

2. Praktická škola informačných technológií - obsahoval modul Príprava na skúšky ECDL – nadstavbový 

modul (120 hod.).  

Vzdelávania sa zúčastnilo 17 zamestnancov, v celkovom rozsahu 160 vyučovacích hodín. 

 

Modulový vzdelávací kurz v oblasti Soft skills: 

1. Praktická škola manažmentu – obsahoval modul PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI (40 hod.), PROJEKTOVÝ 

MANAŽMENT (80 hod.), PSYCHOLÓGIA OSOBNOSTI (40 hod.) 

Vzdelávania sa zúčastnilo 17 zamestnancov – manažérov, v celkovom rozsahu 160 vyučovacích hodín. Účastníci 

vzdelávania absolvovali záverečné preskúšanie a získali osvedčenie o úspešnom ukončení kurzu. 

 

 

8. HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA ORGANIZÁCIE 

 
Prehľad o zdrojoch financovania: 

 2006 
(v tis. Sk) 

2007 
(v tis. Sk) 

2008 
(v tis. Sk) 

2009 
(v EUR) 

2010 
(v EUR) 

Bežný transfer 38 312 29 433 28 565 1 297 006 1 235 411 

Kapitálový transfer 7 300 9 000 9 000 149 110 0 

CELKOM zo štátneho 
rozpočtu 

45 612 38 433 37 565 1 446 116 1 235 411 

 
Prehľad o nákladoch a výnosoch: 

 2006 
(v tis. Sk) 

2007 
(v tis. Sk) 

2008 
(v tis. Sk) 

2009 
(v EUR) 

2010 
(v EUR) 

Náklady 75 856 89 420 87 111 2 941 298 2 733 742 

Vlastné výnosy 41 869 43 233 25 422 807 580 676 783 

Osobné náklady 24 334 26 755 26 995 923 847 981 959 

Hospodárenie organizácie bolo v roku 2010 vyrovnané s kladným výsledkom vo výške 529 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. 

Služby (51)  pozostávajú z nákladov: opravy a údržba aut, budov, strojov a zariadení (pravidelné revízie všetkých 

technických zariadení), náklady na služobné cesty zamestnancov a účastníkov olympiád, 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, poistenia osôb a vozidiel.  
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9. HLAVNÉ SKUPINY UŽÍVATEĽOV VÝSTUPOV ORGANIZÁCIE  

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.  

 

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 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.  

 

10. PARTNERSKÉ A SPOLUPRACUJÚCE ORGANIZÁCIE 

Vyslovujeme poďakovanie všetkým organizáciám, inštitúciám a firmám, ktoré podporili realizáciu našich 
projektov v roku 2010. Sú to predovšetkým: 
 
Úrad vlády SR 
Dekáda začleňovania rómskej populácie 2005-2015 
Európsky sociálny fond - Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu 
Informačná kancelária Európskeho parlamentu 
Informačná kancelária Rady Európy 
Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku 
Metodicko-pedagogické centrum 
Ústav informácií a prognóz školstva 
Štátny inštitút odborného vzdelávania 
Centrum vedeckých a technických informácií 
Dom Európy v Bratislave 
Pedagogická fakulta UK v Bratislave 
Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave 
Žilinská Univerzita  
Trenčianska Univerzita 
Trnavská Univerzita 
Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy 
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva 
Jednota slovenských matematikov a fyzikov 
Slovnaft a.s. 
Slovenská chemická spoločnosť 
Spoločnosť MAPA Slovakia Plus, s. r. o. 
PC REVUE 
Vydavateľstvo The Slovak Spectator 
Dr. Oetker spol. s r.o. 
Základná škola, Hlboká 4, Bratislava 
Základná škola sv. Uršule, Bratislava 
Základná škola s materskou školou M. M. Hodžu, Škarniclova, Bratislava 
Základná škola s materskou školou, Cádrova 3, Bratislava.  
Gymnázium sv. Uršule, Nedbalova 6, Bratislava 
Gymnázium A. Einsteina, Bratislava 
Jazyková škola, Bratislava 
Oxford University Press 
British Council 
Cambridge University Press 
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