
 
 

Aktivity Mladiinfo Slovensko  

v roku 2019 
 

A. Aktivity skupiny A zamerané na zabezpečenie implementácie vybraných opatrení Stratégie SR pre 

mládež na roky 2014 – 2020 

Aktivita č. 1 

Názov aktivity Informovanie a zapojenie mladých ľudí do  programu zameraného na rozvoj 
podnikavosti mladých ľudí – Social Impac Award 2019. 

Cieľová skupina Mladí ľudia do 30 rokov. 

Popis aktivity 

 

Vzdelávanie mladých ľudí v témach sociálneho podnikania, podpora cez 
profesionálnych mentorov na vytváraní udržateľného biznisu so sociálnym 
dopadom. 

 

Road show "Vymysli a rozbehni nápad" (v spolupráci s Rozbehi sa! Juraj Kováč a 
Zero2Hero). 

 

Letný inkubátor: do letného inkubátora bolo vybratých 13 projektov, ktoré sa 
stretávali počas leta, pracovali na svojich nápadoch (sociálne prospešné 
podnikanie) a za pomoci mentorov a profesionálov zo sféry businessu sa mali 
dostať do fázy prototypovania svojich produktov/služieb. 8 projektov prešlo 
úspešne celým procesom letného inkubátora a dostalo sa do finálneho 
prezentovania pred odbornou porotou. 

 

Workshopy: 

 Žilina, 1 seminár o tvorbe nápadov - vysokoškolskí študenti - 20 osôb, 

 Bratislava, seminár 6: 1 Tvorba nápadov na Fakulte manažmentu, pre 
tému „Sociálne podnikanie“ - 18 osôb, 4 workshopy vo vedeckom 
inkubátore (tvorba nápadov, Impact Canvas, Social Impact, Business 
Impacting) - v priemere 7 ľudí na workshop. 

 Rimavská Sobota (1 seminár o generovaní nápadov - študenti vysokých 
škôl - 30 osôb) 

 Trnava (1 seminár o generácii nápadov - Nádvorie Coworking) 

Termín a miesto 
realizácie 

1. Úvodný kick-off event, 20.3.2019, CAMPUS Staré Grunty, Bratislava 
2. Zaverečné odovzdávanie cien, 2.10.2019, Bratislava 
3. Roadshow “Vymysli a rozbehni nápad” 
4. Letný inkubátor 
5. Jarné workshopy, Žilina, Rimavská Sobota, Trnava, Bratislava 

Výstupy  
(merateľné ukazovatele) 

Kick-off event 

  

  

  
  



 
 

www.facebook.com/pg/socialimpactaward/photos/?tab=album&album_id=10155711099671887 

Záverečné odovzdávanie cien 

www.facebook.com/pg/MladiinfoSlovensko/photos/?tab=album&album_id=2570169233047120  

Roadshow “Vymysli a rozbehni nápad” 

www.facebook.com/pg/MladiinfoSlovensko/photos/?tab=album&album_id=2309384265792286  

Letný inkubátor 

www.facebook.com/pg/MladiinfoSlovensko/photos/?tab=album&album_id=2394868970577148  

Jarné workshopy 

www.facebook.com/pg/MladiinfoSlovensko/photos/?tab=album&album_id=2229936210403759 

  

Výsledky 

 200 mladých ľudí na workshopoch 

 22 prihlášok do súťaže 

 8 projektov prešlo letným inkubátorom  

 3 víťazi získali: 1.500 EUR na rozbehnutie 

Zdôvodnenie rozdielu 
medzi plánom a realitou 

projektu 

N/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/pg/MladiinfoSlovensko/photos/?tab=album&album_id=2570169233047120
http://www.facebook.com/pg/MladiinfoSlovensko/photos/?tab=album&album_id=2309384265792286
http://www.facebook.com/pg/MladiinfoSlovensko/photos/?tab=album&album_id=2394868970577148
http://www.facebook.com/pg/MladiinfoSlovensko/photos/?tab=album&album_id=2229936210403759


 
 

Aktivita č. 2 

Názov aktivity Stredoškolské podnikateľské fórum a _programátorské fórum_ 

Cieľová skupina Mladí ľudia do 30 rokov. 

Popis aktivity Aktívna prevádza coworkingového priestoru pre mladých ľudí. Otvorený každý 
deň od 7:00 do 18:00. V spolupráci so školou sme realizovali jedno veľké 
podujatie na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne – Stredoškolské 
podnikateľské fórum, 4.6.2019. Rovnako jedno menšie podujatie 
programátorské fórum.  

Termín a miesto realizácie 
4.6.2019, Obchodná akadémia Dolný Kubín 

14.11.2019, STREDCO Coworking Dolný Kubín 

Výstupy  
(merateľné ukazovatele) 

Stredoškolské podnikateľské fórum – 4.6.2019, Obchodná akadémia, účasť asi 
50 študentov. 

_programátorské fórum_ 14.11.2019, 12 účastníkov. 

 

Výsledky 

Účastníci si vypočuli motivačné podnikateľské príbehy od podnikateľov 
z regiónu. Aktivita dobre dopĺňa ich štúdium na Obchodnej akadémii spolu 
s možnosťou využívať coworkingové priestory pre mladých ľudí na štvrtom 
poschodí školy. 

Zdôvodnenie rozdielu 
medzi plánom a realitou 

projektu 

N/A 

 

 

 

 

 

 



 
 

Aktivita č. 3 

Názov aktivity Medzinárodná mládežníčka výmena o podnikaní Start up your Future 

Cieľová skupina Mladí ľudia do 30 rokov. 

Popis aktivity Medzinárodná mládežnícka výmena pre 30 mladých ľudí zo 6 krajín: Arménsko, 
Bulharsko, Španielsko, Ruská federácia, Grécko a Slovensko. Pri výbere 
zahraničných partnerov sme kládli dôraz na regióny s nedostatkom príležitostí 
preto sme zvolili mladých ľudí z Arménska, Ruska a ďalších krajín. Aktivita 
pribiehala formou diskusií, prednášok, workshopov, prezentácií a rolových hier.  

Termín a miesto 
realizácie 

28.10.-3.11.2019, Dolný Kubín 

Výstupy  
(merateľné ukazovatele) 

30 účastníkov medzi nimi 5 mladých ľudí zo Slovenska sa dozvedelo viac o téme 
podnikania. Vypočuli si tiež inšpiratívne prednášky mladých podnikateľov 
z Dolného Kubína (napríklad úspešný zmrzlinár, lokálny farmár, penzión).  

 
TV reportáž: www.facebook.com/watch/?v=402522480635933 

Video: www.facebook.com/watch/?v=281159589488603 
www.facebook.com/pg/MladiinfoDolnyKubin/photos/?tab=album&album_id=975801206104672 

www.facebook.com/YSULScareercentergraduatesassociation/posts/2682887588424532 

https://dobrovolets.ru/molodezhnyj-obmen-start-up-your-future-v-
slovakii/?fbclid=IwAR11D2FVFlWHoyq9v9Ricrjr4wgnlNiHuYeOPe3hjAkR4fuRJH0vw9lP87A 

www.facebook.com/idea.alzira/posts/949314985451149 

Výsledky 
Pozitívna spätná väzba od účastníkov na program a získané vedomosti. 

Zdôvodnenie rozdielu 
medzi plánom a realitou 

projektu 

Nebolo v pláne aktivít na rok 2019 ale realizovali sme. 

  

http://www.facebook.com/watch/?v=402522480635933
http://www.facebook.com/watch/?v=281159589488603
http://www.facebook.com/pg/MladiinfoDolnyKubin/photos/?tab=album&album_id=975801206104672
http://www.facebook.com/YSULScareercentergraduatesassociation/posts/2682887588424532
https://dobrovolets.ru/molodezhnyj-obmen-start-up-your-future-v-slovakii/?fbclid=IwAR11D2FVFlWHoyq9v9Ricrjr4wgnlNiHuYeOPe3hjAkR4fuRJH0vw9lP87A
https://dobrovolets.ru/molodezhnyj-obmen-start-up-your-future-v-slovakii/?fbclid=IwAR11D2FVFlWHoyq9v9Ricrjr4wgnlNiHuYeOPe3hjAkR4fuRJH0vw9lP87A
http://www.facebook.com/idea.alzira/posts/949314985451149


 
 

B. Aktivity skupiny A zamerané na zabezpečenie implementácie vybraných opatrení Akčného plánu pre 

napĺňanie Koncepcie rozvoja práce s mládežou na roky 2016 – 2020 v rokoch 2019 – 2020  

Aktivita č. 1 

Názov aktivity Informačný seminár pre žiakov strednej školy v Martine 

Cieľová skupina Žiaci strednej školy. 

Popis aktivity V Spolupráci s regionálnou koordinátorkou pre Žilinský kraj Petrou 
Sňahničanovou  sme zapojili zahraničné dobrovoľníčky z Arménska a z Ruska 
Arpine Babayan a Tatyana Kuzmina do živej knižnice pre študentov strednej 
školy v Martine.  

Termín a miesto realizácie 30.9.2019, Martin 

Výstupy  
(merateľné ukazovatele) 

Realizácia jednej živej knižnice pre študentov strednej školy.  

 

Výsledky 
Aktívna účasť študentov, kladenie otázok dobrovoľníčkam. Pokračovanie 
spolupráce s regionálnou koordinátorkou Iuventa. 

Zdôvodnenie rozdielu 
medzi plánom a realitou 

projektu 

N/A 

 

  



 
 

C. Aktivity skupiny A zamerané na poskytovanie informácií o možnostiach pre mladých ľudí v rámci Európy 

(zverejňované v rámci európskeho portálu mládeže) 

Aktivita č. 1 

Názov aktivity Informovanie mladých o možnostiach medzinárodných mobilít 
prostredníctvom európskeho portálu mládeže 

Cieľová skupina Mladí ľudia do 30 rokov. 

Popis aktivity Zverejnenie článkov v kategórii „Dobrovoľníctvo“. Zasielanie informácií o 
pripravovaných aktivitách prijímateľa dotácie koordinátorovi siete Eurodesk za 
účelom lepšej informovanosti mladých ľudí o možnostiach medzinárodných 
mobilít prostredníctvom európskeho portálu pre mládež. 

Termín a miesto realizácie  

Výstupy  
(merateľné ukazovatele) 

Márii Kapustovej boli poslané nasledovné články na zverejnenie (ktoré už 

máme zverejnené aj na www.mladiinfo.sk:  

1) https://mladiinfo.sk/08/08/2019/co-ma-naucilo-spanielsko/  

2) https://mladiinfo.sk/04/08/2019/fiesty-v-spanielsku/  

3) https://mladiinfo.sk/04/08/2019/cestovanie-otvara-oci-a-pomaha-nam-spoznat-dalsi-kus-sveta-esc-v-portugalsku/ 

4) https://mladiinfo.sk/24/07/2019/prestante-vahat-a-najdite-si-projekt-ktory-vas-oslovi/ 

5) https://mladiinfo.sk/13/06/2019/esc-mozem-kazdemu-len-odporucit-hovori-maria/ 

6) https://mladiinfo.sk/01/05/2019/to-travel-is-to-live-a-niet-lepsieho-sposobu-ako-evs-hovori-kristina/ 

7) https://mladiinfo.sk/26/04/2019/skusenost-vdaka-ktorej-vykrocite-zo-svojej-komfortnej-zony/ 

8) https://mladiinfo.sk/10/04/2019/evs-v-turecku-o-vedeni-ludi-k-eco-friendly-zivotnemu-stylu/ 

9) https://mladiinfo.sk/03/04/2019/dobrovolnictvo_v_nemecku/ 

 

 

Výsledky 
Informovanie mládeže o výhodách dobrovoľníctva  a zapojenia sa do 
podobných programov.  

Zdôvodnenie rozdielu 
medzi plánom a realitou 

projektu 

Nevieme ako sa s článkami ďalej pracuje, nakoľko nemáme priamy prístup na 
európskeho portálu mládeže. 

http://www.mladiinfo.sk/
https://mladiinfo.sk/08/08/2019/co-ma-naucilo-spanielsko/
https://mladiinfo.sk/04/08/2019/fiesty-v-spanielsku/
https://mladiinfo.sk/04/08/2019/cestovanie-otvara-oci-a-pomaha-nam-spoznat-dalsi-kus-sveta-esc-v-portugalsku/
https://mladiinfo.sk/24/07/2019/prestante-vahat-a-najdite-si-projekt-ktory-vas-oslovi/
https://mladiinfo.sk/13/06/2019/esc-mozem-kazdemu-len-odporucit-hovori-maria/
https://mladiinfo.sk/01/05/2019/to-travel-is-to-live-a-niet-lepsieho-sposobu-ako-evs-hovori-kristina/
https://mladiinfo.sk/26/04/2019/skusenost-vdaka-ktorej-vykrocite-zo-svojej-komfortnej-zony/
https://mladiinfo.sk/10/04/2019/evs-v-turecku-o-vedeni-ludi-k-eco-friendly-zivotnemu-stylu/
https://mladiinfo.sk/03/04/2019/dobrovolnictvo_v_nemecku/


 
 

Aktivita č. 2 

Názov aktivity Spolupráca s multiplikátorom siete Eurodesk 

Cieľová skupina Najmä mladí ľudia do 30 rokov. 

Popis aktivity Za Mladiinfo sme nominovali Dajanu Dimitriesku, ktorá aktívne spolupracovala 
s Máriou Kapustovou z Eurodesk. 

Termín a miesto realizácie 
 Eurodesk Multipliers Seminar, jún 2019, Brussels. 

 Európsky týždeň mládeže: Bratislavský Majáles 4. a 5. máj 2019    

Výstupy  
(merateľné ukazovatele) 

Aktívna účasť Dajany Dimitrieskej na Eurodesk Multipliers Seminar s Laura Bittó 
Urbanová, June 2019, Brussels. 

 

V sobotu 4.5.2019 sme sa zúčastnili Bratislavského majálesu spolu s 
informačnou sieťou EURODESK Slovensko multiplikatori, European Dialogue a 
IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže. Spolu s našimi dobrovoľníkmi sme 
informovali mladých ľudí o možnostiach, ktoré im poskytuje Európska únia – a 
to všetko v rámci Európskeho týždňa mládeže! Počas Európskeho týždňa 
mládeže v máji sme oslovili okolo 20-30 mladých. 

Výsledky 
Zobrali sme veľký počet fotiek a príbehov z ktorých sme organizovali výstavu a 
tí istí mladí ľudia rozprávali svoje príbehy a inšpirovali ďalších, aby sa dali na 
Erasmus+ dobrodružstvo. 

Zdôvodnenie rozdielu 
medzi plánom a realitou 

projektu 

N/A 

 

 



 
 

Aktivita č. 3 

Názov aktivity Time2Move 

Cieľová skupina Mladí ľudia (do 30 rokov). 

Popis aktivity Pomohli sme pri online kampani v ktorej sme vysvetlili čo to je a čo robí sieť 
Eurodesk. Vymysleli sme súťaž, ktorej cieľom bolo zapojenie mladých ľudí, tým 
že mali poslať fotku zo svojej najlepšej Erasmus+ skúsenosti: 
www.facebook.com/MladiinfoSlovensko/photos/a.710498419014220/2598157006915009/?type=3&theater 

           
www.instagram.com/p/B32X19sHQMJ  

Termín a miesto realizácie 
Mesiac október 2019, on-line priestor pre realizáciu kampaní Eurodesk, sociálne 
site Mladiinfo (Facebook, Instagram) #TimeToMove2019. 

Výstupy  
(merateľné ukazovatele) 

Oslovili sme veľký počet ľudí online (online kampaň dosiahla 10.000+ 
vzhliadnutí po celom Slovensku). Zo zozbieraných fotiek sme spravili aj malú 
výstavu počas akcie: „Staň sa dobrovoľníkom na jeden deň“: 
www.facebook.com/pg/MladiinfoSlovensko/photos/?tab=album&album_id=2703820663015309 

 

Oslovili sme asi 40 mladých ľudí priamo na škole (2 triedy zo strednej odbornej 
školy kaderníctva a vizážistky z Bratislavy).  

Kampaň dosiahla 10 000+ videní po celom Slovensku.  

Výsledky 
Nadviazali sme spoluprácu so strednými školami v Bratislave. Rozvinula sa 
spolupráca s bývalými dobrovoľníkmi a mladými ľuďmi, ktorí sa zúčastnili na 
mládežníckej mobilite, ktorí tiež budú súčasťou Europeers.  

Zdôvodnenie rozdielu 
medzi plánom a realitou 

projektu 

N/A 

http://www.facebook.com/MladiinfoSlovensko/photos/a.710498419014220/2598157006915009/?type=3&theater
http://www.instagram.com/p/B32X19sHQMJ
http://www.facebook.com/pg/MladiinfoSlovensko/photos/?tab=album&album_id=2703820663015309


 
 

Aktivita č. 4 

Názov aktivity Bratislava – info dni v Mlynskej Doline 

Cieľová skupina Študenti vysokých škôl, ktorí bývajú na internátoch v Mlynskej doline. 

Popis aktivity Aktivita sa konalo v obmedzenej miere. Plánovaná aktivita: Stretnutia v 
otvorenom Mladiinfo info centre (min. 50 študentov, ktorí dostanú informácie a 
konzultácie o možnostiach Erasmus+ programu. 

Zdôvodnenie rozdielu 
medzi plánom a realitou 

projektu 

Po prvotných pokusoch sme od aktivity upustili, pretože nebola pre študentov 
dostatočne zaujímavá (prišlo len pár študentov). Namiesto toho sa nám overilo 
chodiť priamo na školy.  

V kancelárii sme ale začali organizovať Language club pre študentov namiesto 
info dní. Z ktorého nám prišla spraviť reportáž aj TV Markíza.  

www.facebook.com/search/top/?q=markiza%20mladiinfo&epa=SEARCH_BOX 

 

 
 

 

 

http://www.facebook.com/search/top/?q=markiza%20mladiinfo&epa=SEARCH_BOX


 
 

Aktivita č. 5 

Názov aktivity Bratislava – prezentácie na stredných školách a účasť na podujatiach 

Cieľová skupina Študenti stredných škôl v Bratislave a v okolí. 

Popis aktivity Interaktívne neformálne prezentácie   

Termín a miesto realizácie Bratislava, 10.12.2019, 25.12.2019, 18.11.2019, 21.6.2019, 1.5.2019 

Výstupy  
(merateľné ukazovatele) 

1. SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Trh dobrovoľníctva, 10.12.2019 
www.instagram.com/p/B5443SNnbnI  

2. Centrum rodiny, Medzinárodný deň dobrovoľníctva, 5.12.2019 
www.instagram.com/p/B5zveTWH5RL  

3. FIIT STU Networking Night 2019, 18.11.2019 
www.instagram.com/p/B5Demo8HN6c  

4. SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, 21.6.2019 
www.instagram.com/p/By9raucoSR9  

5. Gymnázium Jána Papánka, 21.5.2019 
www.instagram.com/p/BxujnzrIMOF  

6. Info deň v UPcCe, 9.5.2019 
www.facebook.com/MladiinfoSlovensko/photos/a.710498419014220/2296207427109970/?type=3&theater 

 
 

 

Výsledky 
Študenti sa dozvedeli viac informácie o programoch EÚ Erasmus+ a Európsky 
zbor solidarity. 

Zdôvodnenie rozdielu 
medzi plánom a realitou 

projektu 

Počty plánovaných prezentácií na stredných školách mohli byť stanovené 
ambicióznejšie, pretože sme ich realizovali viac ako sme plánovli.  

 

 

http://www.instagram.com/p/B5443SNnbnI
http://www.instagram.com/p/B5zveTWH5RL
http://www.instagram.com/p/B5Demo8HN6c
http://www.instagram.com/p/By9raucoSR9
http://www.instagram.com/p/BxujnzrIMOF
http://www.facebook.com/MladiinfoSlovensko/photos/a.710498419014220/2296207427109970/?type=3&theater


 
 

Aktivita č. 6 

Názov aktivity Kultúrne večery v Bratislave 

Cieľová skupina Mladí ľudia (do 30 rokov) – primárna cieľová skupina, ktokoľvek so záujmom 
o kultúru, dobrovoľníctvo a podobe. 

Popis aktivity Kultúrne večery organizujeme v priemere raz za dva mesiace. Prezentujeme 
dobrovoľníctvo v spojení s prezentáciou krajiny, jedla, tanca a pod.  

Termín a miesto realizácie Miesto: Siedma Struna, Rajská 7, 811 08 Bratislava. 

Výstupy  
(merateľné ukazovatele) 

1. Portugalský kultúrny večer: 
www.facebook.com/pg/MladiinfoSlovensko/photos/?tab=album&album_id=2146204812110233  

2. Dobrovoľníctvo v Ázii: 
www.facebook.com/pg/MladiinfoSlovensko/photos/?tab=album&album_id=2185499138180800  

3. Kazašská kultúrna noc: 
www.facebook.com/pg/MladiinfoSlovensko/photos/?tab=album&album_id=2608392635891446     

www.instagram.com/p/B4HpLnMHVtG  
4. Peruánska kultúrna noc 

www.facebook.com/pg/MladiinfoSlovensko/photos/?tab=album&album_id=2570251483038895   

5. Ruská kultúrna noc: 
www.facebook.com/pg/MladiinfoSlovensko/photos/?tab=album&album_id=2217439771653403  

6. Talianska kultúrna noc: 
www.facebook.com/pg/MladiinfoSlovensko/photos/?tab=album&album_id=2329606430436736  

7. Turecká kultúrna noc: 
www.facebook.com/pg/MladiinfoSlovensko/photos/?tab=album&album_id=2351067271623985  

Účasť 20 až 30 ľudí na jednom podujatí. 

 

Výsledky 

Podarilo sa nám nadviazať rôzne spolupráce (napr. s Tureckou ambasádou, 
Kultúrnym španielskym centrom a podobne). 

Informovať ľudí o dobrovoľníctve v rôznych krajinách a taktiež ich viac zoznámiť 
s kultúrnymi súvislosťami. 

Zdôvodnenie rozdielu 
medzi plánom a realitou 

projektu 

Plánovali sme tieto večery organizovať 1x do mesiaca, ale ak chceme mať aj 
kvalitu, je potrebné investovať viac času do príprav, preto sme zvolili stratégiu 
1x za 2 mesiace. Z plánovaných 12 večerov v roku 2019 sme realizovali 7. 

 

http://www.facebook.com/pg/MladiinfoSlovensko/photos/?tab=album&album_id=2146204812110233
http://www.facebook.com/pg/MladiinfoSlovensko/photos/?tab=album&album_id=2185499138180800
http://www.facebook.com/pg/MladiinfoSlovensko/photos/?tab=album&album_id=2608392635891446
http://www.instagram.com/p/B4HpLnMHVtG
http://www.facebook.com/pg/MladiinfoSlovensko/photos/?tab=album&album_id=2570251483038895
http://www.facebook.com/pg/MladiinfoSlovensko/photos/?tab=album&album_id=2217439771653403
http://www.facebook.com/pg/MladiinfoSlovensko/photos/?tab=album&album_id=2329606430436736
http://www.facebook.com/pg/MladiinfoSlovensko/photos/?tab=album&album_id=2351067271623985


 
 

Aktivita č. 7 

Názov aktivity Informovanie o programoch EÚ v Rožňave 

Popis aktivity Aktivita sa nekonala. Plánovaná aktivita: Realizácia aspoň jednej info aktivity na 
strednej škole (min. 50 študentov).  

Zdôvodnenie rozdielu 
medzi plánom a realitou 

projektu 

Nedostatok kapacít na realizáciu aktivít v meste Rožňava, kvôli tomu, že 
koordinátorka, Ivana Petrisková tam okrem sviatkov netrávila viac času počas 
roka. Možné spolupráce do budúcnosti sú momentálne pozastavené. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Aktivita č. 8 

Názov aktivity Prevádza priestoru pre mladých – STREDCO Coworking Dolný Kubín 

Cieľová skupina Študenti miestnych stredných škôl – Obchodná akadémia, Gymnázium, Stredná 
odborná škola obchodu a služieb. Žiaci základnej školy Janka Matušku.  

Popis aktivity Aktívna prevádza coworkingového priestoru pre mladých ľudí. Otvorený každý 
deň od 7:00 do 18:00. Mladí ľudia majú možnosť navštevovať krúžok 
programovania a robotiky. Spolu so zahraničnými dobrovoľníkmi Mladiinfo 
Dolný Kubín sa zapájajú do dobrovoľníckych aktivít v meste a v okolí – jazykové 
konverzácie, prezentácie krajín, varenie v domove dôchodcov, pomoc v nízko 
prahovom centre, pomoc v špeciálnej škole a podobne. V spolupráci so školou 
sme tiež realizovali jedno veľké podujatie na Obchodnej akadémii v Dolnom 
Kubíne – Stredoškolské podnikateľské fórum, 4.6.2019. 

Termín a miesto realizácie 
Počas celého roka 2019, STREDCO Coworking Dolný Kubín, región Orava, 
Liptov, Stredoškolské podnikateľské fórum – Obchodná akadémia, 4.6.2019. 

Výstupy  
(merateľné ukazovatele) 

 Stredoškolské podnikateľské fórum – 4.6.2019, Obchodná akadémia, 
účasť asi 50 študentov. 

 Krúžky programovania 1 x do týždňa, účasť 2-5 stredoškolákov.  

 Krúžky robotiky 1 x do týždňa pre žiakov Základnej školy pod vedením 
študenta gymnázia, účasť 3-4 žiaci.  

 _programátorské fórum_ 14.11.2019, 12 účastníkov 

 

 

Výsledky 

Aktívna komunita dobrovoľníkov v počte cca. 5 študentov miestnych stredných 
škôl, ktorí pravidelne Coworking navštevujú a dlhodobo s nimi pracujeme. 
Aktívne sa zapájajú aj v roku 2020. Pozitívom je príchod tretiakov a druhákov, 
s ktorými môžeme pracovať aspoň jeden celý rok alebo dlhšie pred ich 
odchodom za ďalším štúdiom. 

Zdôvodnenie rozdielu 
medzi plánom a realitou 

projektu 

Bez zmeny. 

 



 
 

Aktivita č. 9 

Názov aktivity Ružomberok – info stretnutia 

Cieľová skupina Najmä mladí ľudia do 30 rokov – študenti stredných škôl, verejnosť.  

Popis aktivity Info stretnutia na stredných školách, na univerzite, v knižnici, v galérii, spojené 
s prezentáciami zahraničných dobrovoľníkov o ich kultúrach na ktorých sa mladí 
ľudia dozvedia viac informácií o programoch EÚ Európsky zbor solidarity a 
Erasmus+. 

Termín a miesto realizácie 

1. Gymnázia sv. Andreja 
2. Katolícka univerzita - katedra cudzích jazykov 
3. Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity 
4. Galéria Ľudovíta Fullu 
5. Spojená škola Scota Viatora 

Výstupy  
(merateľné ukazovatele) 

1. Gymnázia sv. Andreja (asi 5 prezentácií a stretnutí) 
2. Katolícka univerzita - katedra cudzích jazykov (1x za týždeň) 
3. Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity (1x za týždeň) 
4. Galéria Ľudovíta Fullu (1x za týždeň) 
5. Spojená škola Scota Viatora (1x za týždeň na hodinách angličtiny) 

  

Výsledky 

Študenti stredných škôl sa dozvedeli o programoch EÚ Erasmus+ a Európsky 
zbor solidarity. Nadviazali sme nové spolupráce s vedením škôl. Vidíme záujem 
študentov zapojiť sa aj do mládežníckej výmeny. Galéria Ľudovíta Fullu prejavila 
záujem o akreditáciu na hosťovania zahraničného dobrovoľníka, ktorý bude 
pomáhať pri aktivitách. Plánujeme pokračovať v začatej spolupráci aj v roku 
2020. 

Zdôvodnenie rozdielu 
medzi plánom a realitou 

projektu 

Mohli sme si dať ambicióznejšie ciele pokiaľ ide o počty podujatí a stretnutí. 

 



 
 

Aktivita č. 10 

Názov aktivity Mladiinfo Ambasádori 

Cieľová skupina Mladí ľudia (do 30 rokov), ktorí absolvovali dobrovoľnícky projekt EDS, resp. chcú 
byť/alebo už sú dobrovoľníkmi na lokálnej úrovni resp. chcú na projekt 
v budúcnosti vycestovať. 

Popis aktivity Pravidelné stretnutia mladých, aktívnych ľudí z rôznych miest Slovenska, ktorí 
šíria myšlienky dobrovoľníctva, mládežníckeho atavizmu a medzinárodných 
mobilít. 

Termín a miesto realizácie 

1. 21.6.-23.6.2019, Vrútky 
2. 13.-14.9.2019, Dolný Kubín (v Mladiinfo Dolný Kubín) 
3. 11.-13.10.2019, Spišská Belá (vo FACE Clube) 
4. 15.-17.11.2019, Bratislava 

Výstupy  
(merateľné ukazovatele) 

4 víkendové stretnutia počas roka (piatok až nedeľa). Účasť na stretnutí: 5-8 
Mladiinfo ambasádorov, 4-6 zahraničných dobrovoľníkov, 3-5 hostí, 2-4 
organizátorov (prezenčné listiny priložené na CD). 

21.6.-23.6.2019, Vrútky 

www.facebook.com/pg/MladiinfoSlovensko/photos/?tab=album&album_id=2376900085707370 

13.-14.9.2019, Dolný Kubín 

www.facebook.com/pg/MladiinfoSlovensko/photos/?tab=album&album_id=2533440146720029   

11.-13.10.2019, Spišská Belá 

www.facebook.com/pg/MladiinfoSlovensko/photos/?tab=album&album_id=2589414384455938 

15.-17.11.2019, Bratislava 

www.facebook.com/pg/MladiinfoSlovensko/photos/?tab=album&album_id=2699198546810854 

   

Výsledky 

Podarilo sa nám motivovať skupinu 8 mladých ľudí k tomu, aby boli aktívni vo 
svojom okolí. 

Zaškolili sme ich v projektovom manažmente.  

S pomocou vyškolených mladých koučov (Petra Papierniková a Martin Vrabeľ) sa 
naši ambasádori naučili ako si naplánovať jednotlivé kroky a realizovať svoje 
projekty. 

Vytvorili sa dlhodobé priateľstvá a posilnili predchádzajúce spolupráce.  

Zdôvodnenie rozdielu 
medzi plánom a realitou 

projektu 

Zorganizovali sme 4 stretnutia, namiesto naplánovaných 3 pretože skupina je 
veľmi šikovná, dobre sa s ňou pracuje, a chceme aby sa ďalej vytvárali zmysluplné 
projekty, ktoré budú fungovať aspoň v strednodobom horizonte. Vo februári 
2020 plánujeme posledné stretnutie, ale s touto skupinkou mladých ľudí by sme 
chceli pracovať intenzívnejšie aj v roku 2020, nakoľko by sme boli radi, ak by 
niektorí z tohto ročníka ambasádorov napísal aj ESC solidárny projekt, keďže 
jedným z víkendov bolo aj školenie o projektovom manažmente. 

http://www.facebook.com/pg/MladiinfoSlovensko/photos/?tab=album&album_id=2376900085707370
http://www.facebook.com/pg/MladiinfoSlovensko/photos/?tab=album&album_id=2533440146720029
http://www.facebook.com/pg/MladiinfoSlovensko/photos/?tab=album&album_id=2589414384455938
http://www.facebook.com/pg/MladiinfoSlovensko/photos/?tab=album&album_id=2699198546810854


 
 

D. Aktivity skupiny B 

Aktivita č. 1 

Názov aktivity Prevádzkovanie online systémov poskytovania informácií mladým 

Cieľová skupina Mladí ľudia do 30 rokov. 

Popis aktivity Prevádzkovanie vytvorených Mladiinfo online systémov poskytovania 
informácií mladým a ich priebežná aktualizácia. 

Termín a miesto realizácie 1/2019 – 12/2019 v online priestore. 

Výstupy  
(merateľné ukazovatele) 

Facebook stránky  

 Mladiinfo Slovensko (7302 fanúšikov) 

 Mladiinfo Dolný Kubín (627 fanúšikov) 

 Mladiinfo Ružomberok (286 fanúšikov) 

 Mladiinfo Rožňava (62 fanúšikov) 

 Zamerané na šírenie aktuálnych a dostupných vzdelávacích príležitostí 
pre mladých ľudí ponúkaných relevantnými a overenými 
poskytovateľmi neformálneho vzdelávania. Informovanie o činnosti 
organizácie. 

 

Facebook skupiny 

 Mladiinfo Slovensko-skupina (1481 členov) 

 Mladiinfo PONUKY (749 členov) 

 Dobrovoľníctvo v zahraničí - Aktuálne ponuky (581 členov) 

 Zamerané na šírenie aktuálnych, dostupných a overených ponúk pre 
mladých ľudí od rôznych relevantných poskytovateľov neformálneho 
vzdelávania. Šírenie dobrovoľníckych príležitostí na Slovensku a v 
zahraničí. 

 

Instagram profily 

 Mladiinfo Slovensko (811 sledovateľov) 

 Mladiinfo Dolný Kubín (350 sledovateľov) 

 Mladiinfo Ružomberok (215 sledovateľov) 

 Zamerané na šírenie povedomia o aktivitách organizácie a aktivitách 
zahraničných dobrovoľníkov na Slovensku. Príležitostné zdieľanie 
zaujímavých ponúk, akcií vzdelávacieho charakteru.  

 

www.mladiinfo.sk  

Zamerané na všeobecné informácie o organizácii a jej činnosti. Časť venovaná 
aktuálnych ponukám dobrovoľníctva v zahraničí. Všeobecné informácie o 
programoch Erasmus+ a Európsky zbor solidarity. 

Výsledky 

Lepšia informovanosť študentov o možnostiach ich zapojenia sa do programov 
Erasmus+ a Európsky zbory solidarity. Informovanosť študentov o možnostiach 
ich zapojenia sa do programov Erasmus+ a Európsky zbory solidarity sa zlepšila 
kombináciou s ostatnými aktivitami ktorým sa venujeme (o Erasmus+ a ESC 
informujeme aj počas kultúrnych večerov, podujatí). 

 



 
 

Nárast počtu fanúšikov (12/2018 – 1/2020: 

 Mladiinfo Slovensko (z 6597 na 7302 fanúšikov) 

 Mladiinfo Dolný Kubín (z 492 na 627 fanúšikov) 

 Mladiinfo Ružomberok (z 122 na 286 fanúšikov) 

 Mladiinfo Rožňava (z 57 na 62 fanúšikov) 

 Mladiinfo Slovensko-skupina (z 1397 na 1481 členov) 

 Mladiinfo PONUKY (z 346 na 749 členov) 

 Dobrovoľníctvo v zahraničí - Aktuálne ponuky (z 171 na 581 členov) 

 Instagram Mladiinfo Slovensko (z 474 na 811 sledovateľov) 

 Instagram Mladiinfo Dolný Kubín (z 280 na 350 sledovateľov) 

 Instagram Mladiinfo Ružomberok (z 0 na 215 sledovateľov) 

 

Pravidelná aktualizácia sociálnych sietí:  

www.facebook.com/MladiinfoSlovensko    

www.facebook.com/MladiinfoDolnyKubin   

www.facebook.com/MladiinfoRuzomberok   

www.facebook.com/MladiinfoRoznava   

www.facebook.com/groups/MladiinfoSlovenskoSkupina   

www.facebook.com/groups/DobrovolnictvoVZahranici   

www.facebook.com/groups/MladiinfoPONUKY   

www.instagram.com/mladiinfo_slovensko  

https://mladiinfo.sk   

www.instagram.com/mladiinfo_dolny_kubin   

www.instagram.com/mladiinfo_ruzomberok  

 

Zdôvodnenie rozdielu 
medzi plánom a realitou 

projektu 

Plán: Vytvoriť Instagram profil Mladiinfo Ružomberok s aspoň 200 sledovateľmi 
do konca roka 2019. Realita: Vytvorený Instagram profil s 215 sledovateľmi. 

http://www.facebook.com/MladiinfoSlovensko
http://www.facebook.com/MladiinfoDolnyKubin
http://www.facebook.com/MladiinfoRuzomberok
http://www.facebook.com/MladiinfoRoznava
http://www.facebook.com/groups/MladiinfoSlovenskoSkupina
http://www.facebook.com/groups/DobrovolnictvoVZahranici
http://www.facebook.com/groups/MladiinfoPONUKY
http://www.instagram.com/mladiinfo_slovensko
https://mladiinfo.sk/
http://www.instagram.com/mladiinfo_dolny_kubin
http://www.instagram.com/mladiinfo_ruzomberok


 
 

Aktivita č. 2 

Názov aktivity Zisťovanie reálnych potrieb mladých ľudí na regionálnej úrovni 

Cieľová skupina Mladí ľudia do 30 rokov. 

Popis aktivity Zisťovanie potrieb mladých ľudí. 

Termín a miesto realizácie Online 

Výstupy  
(merateľné ukazovatele) 

https://drive.google.com/open?id=1ijBWp6D91fuvV5waTVJsnKB0KeAcYMK0 
(zapojených 21 mladých ľudí)  

https://drive.google.com/open?id=16Vtf2Im3kVuZbtGbfhXVG4MOvdtga4mG 
(zapojených viac ako 300 študentov v Mlynskej doline) 

Výsledky 

Podarilo sa nám osloviť veľké množstvo študentov v Mlynskej doline vďaka 
pomoci marketingu UK. 

Do dotazníka, ktorý bol zameraný na mladých ľudí z celého Slovenska sa 
zapojilo len 21 ľudí.  

 

Zdôvodnenie rozdielu 
medzi plánom a realitou 

projektu 

Slabý dosah na mladých ľudí touto formou. Očakávali sme väčšie zapojenie.  

https://drive.google.com/open?id=1ijBWp6D91fuvV5waTVJsnKB0KeAcYMK0
https://drive.google.com/open?id=16Vtf2Im3kVuZbtGbfhXVG4MOvdtga4mG


 
 

Aktivita č. 3 

Názov aktivity Spolupráca s orgánmi verejnej moci v otázkach zvyšovania kvality života 
mladých ľudí a podpora aktívnej partnerskej spolupráce ďalších subjektov 

Cieľová skupina Orgány verejnej moci, rôzne subjekty ako napríklad školy, kultúrne inštitúcie 
a podobne. 

Popis aktivity V Dolnom Kubíne sme absolvovali viacero neformálnych stretnutí 
s primátorom Jánom Prílepkom. Primátor vyjadril podporu mnohým našich 
aktivitám. Mesto tiež finančne podporilo Coworkingové centrum pre mladých, 
ktoré vedieme na Obchodnej akadémii sumou 500 eur. 

V lete sme sa aktívne zapojili do podujatia Leto v parku – každý štvrtok sme 
v mestom parku spoluvytvárali aktivity najmä pre deti (bedminton, šach, šípky, 
maľovanie na tvár). 

Spoluprác v roku 2019 pokračovala najmä so subjektami:  

 Gymnázium P. O. Hviezdoslava (zapojenie žiakov do projektov) 

 Obchodná akadémia (STREDCO Coworking pre mladých) 

 Základná škola Janka Matúšku (pomoc dobrovoľníkov na škole) 

 Stredná odborná škola obchodu a služieb (zapojenie do projektov) 

 EDUKOS (dobrovoľnícke aktivity v nízko prahovom centre) 

 Klub Garáž (štvrtkové jazykové konverzácie) 

 Špeciálna základná škola pre žiakov s telesným postihnutím. 

 

V Ružomberku sme v roku 2019 spolupracovali s Kvetko Legerskou, ktorá 
pracuje na meste ako projektová koordinátorka. Absolvovali sme viacero 
stretnutí, zameraných na zapojenie dobrovoľníkov v meste. Zúčastnili sme sa 
aj viacerých stretnutí mestského mládežníckeho parlamentu.  

Spoluprácu sa nám tiež podarilo nadviazať s:  

 Gymnázia sv. Andreja 

 Katolícka univerzita - katedra cudzích jazykov 

 Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity 

 Galéria Ľudovíta Fullu 

 Spojená škola Scota Viatora 

Do spolupráce boli zapojení domáci aj zahraniční dobrovoľníci.  

Termín a miesto realizácie Počas celého roka 2019, mesto Dolný Kubín, mesto Ružomberok. 

Výstupy  
(merateľné ukazovatele) 

 Primátor mesta Dolný Kubín (3 neformálne stretnutia) 

 Podujatie Leto v parku (júl, august, každý štvrtok) 

 Gymnázium P. O. Hviezdoslava (10 žiakov zapojených do projektov) 

 Obchodná akadémia (otvorené STREDCO Coworking pre mladých) 

 Základná škola Janka Matúšku (dobrovoľníci na škole každý deň) 

 Stredná odborná škola obchodu a služieb (zapojenie do 2 projektov) 

 EDUKOS (aktivity v nízko prahovom centre, 1x do týždňa) 

 Klub Garáž (štvrtkové jazykové konverzácie) 

 Špeciálna základná škola pre žiakov s telesným postihnutím 
(dobrovoľnícka pomoc 2x do týždňa) 



 
 

 

 Spolupráca s Kvetkou Legerskou 

 Gymnázia sv. Andreja 

 Katolícka univerzita - katedra cudzích jazykov 

 Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity 

 Galéria Ľudovíta Fullu 

 Spojená škola Scota Viatora 

 

Výsledky 

Vytvorené fungujúce partnerstvá medzi subjektmi.  

Medzisektorový, medzirezortný a medzinárodný (zapojením zahraničných 
dobrovoľníkov do aktivít iných subjektov) charakter v práci s mládežou. 

Galéria Ľudovíta Fullu v Ružomberku prejavila záujem o získanie značky kvality 
a možnosť hosťovať zahraničného dobrovoľníka, ktorý bude pomáhať pri 
aktivitách. Plánujeme pokračovať v začatej spolupráci v roku 2020. 

Zdôvodnenie rozdielu 
medzi plánom a realitou 

projektu 

Plánovali sme nadviazať aj spolupráce v meste Rožňava. Kvôli nedostatku 
kapacít sa nám ale tento cieľ nepodarilo splniť.  



 
 

Aktivita č. 4 

Názov aktivity Vytváranie priestoru pre participáciu a spoluprácu na tvorbe strategického 
dokumentu týkajúceho sa mládeže na miestnej, regionálnej a/alebo národnej 
úrovni 

Cieľová skupina Mesto Dolný Kubín, Iuventa. 

Popis aktivity Stretnutia s predstaviteľmi mesta a Iuventy. 

Termín a miesto realizácie 

17.10.2019, MsKS – estrádna sála, Nám. slobody 1269/3, Dolný Kubín 

16.9.2019, Hotel Grand Vígľaš, 

11.12.2019, Bratislava, CVTI SR 

Výstupy  
(merateľné ukazovatele) 

Ondrej Mäsiar sa zúčastnil konferencie Dostupnosť sociálnych služieb, ktorú 
organizovalo mesto Dolný Kubín. V neformálnych rozhovoroch s primátorom 
a zamestnancami mesta sme diskutovali aj o zapojení zahraničných 
dobrovoľníkov do nových aktivít v sociálnej oblasti ako aj o STREDCO 
coworkingovom priestore pre mladých na Obchodnej akadémii.  

 

Ondrej Mäsiar vystúpil na seminári Dobrovoľníctvo ako predpoklad aktívnych 
komunít, ktorý organizoval ZMOS spolu s Jozefom Gruchalákom z mesta 
Dolný Kubín , ktorý bol spoluorganizátor podujatia. 

 

Ondrej Mäsiar vystúpil s príspevkom o dobrovoľníctve na konferencii Empower 
- No uznaj v Bratislave a podpísal deklaráciu o uznávaní neformálneho 
vzdelávania. 

  

Výsledky 
Nadviazanie nových ako aj prehĺbenie existujúcich kontaktov. 

Zdôvodnenie rozdielu 
medzi plánom a realitou 

projektu 

N/A 



 
 

Aktivita č. 5 

Názov aktivity Zvyšovanie kompetencie mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou 
účasťou na akreditovaných vzdelávacích programoch a na Transnational 
Cooperation Activities 

Cieľová skupina Pracovníci s mládežou, dobrovoľníci Mladiinfo. 

Popis aktivity Nominácia aspoň 2 účastníkov na medzinárodné neformálne vzdelávania (TCA) 
pre profesionálnych a dobrovoľných pracovníkov s mládežou. 

Termín a miesto 
realizácie 

Jún 2019 Brusel, november 2019 Budapešť, Apríl 2019 Malaga.   

Výstupy  
(merateľné 

ukazovatele) 

 Dajana Dimitrieska – Eurodesk Multipliers Seminar, jún 2019, Brusel 

 Lenka Sobotová – DIALOGUE: English language course for 
youth mobility, 17. – 23.11.2019, Budapesť, Maďarsko 

 Svetlana Vdoviaková – tréningovom kurze v Malage (Španielsko) 

 

 

https://mladiinfo.sk/26/04/2019/skusenost-vdaka-ktorej-vykrocite-zo-svojej-komfortnej-zony/ 

https://facebook.com/story.php?story_fbid=2275678412496205&id=134797316584336&sfnsn=mo  

Výsledky 
Účastníčky získali vedomosti a zručnosti v témach, ktoré ich zaujímajú. Na aktivitu 
vždy nominujeme blízkych spolupracovníkov Mladiinfo alebo bývalých 
dobrovoľníkov, tak aby to bolo prínosné pre nich aj pre skupinu a organizáciu. 

Zdôvodnenie rozdielu 
medzi plánom 

a realitou projektu 

N/A 

https://mladiinfo.sk/26/04/2019/skusenost-vdaka-ktorej-vykrocite-zo-svojej-komfortnej-zony/
https://facebook.com/story.php?story_fbid=2275678412496205&id=134797316584336&sfnsn=mo


 
 

Aktivita č. 6 

Názov aktivity Zvyšovanie kvality žiadateľa v poskytovaní informačných a poradenských 
služieb mladým v zmysle vyššieho štandardu 

Cieľová skupina Mladiinfo Slovensko, Mladiinfo Dolný Kubín (novovzniknutá organizácia) 

Popis aktivity Zvyšovanie kvality žiadateľa v zmysle vyššieho štandardu. 

Termín a miesto realizácie Počas roka 2019 

Výstupy  
(merateľné ukazovatele) 

Napĺňanie vyššieho štandardu vo vybraných oblastiach (podľa sprievodcu pre 
žiadateľov o registráciu na roky 2018 - 2020 str. 9-12): 

9. Organizácia realizuje aspoň jednu vzdelávaciu aktivitu v minimálnom rozsahu 
10 hodín pre mladých vedúcich, mládežníckych vedúcich alebo pracovníkov s 
mládežou v téme dobrovoľníctvo.  

 Realizovali sme počas 4 víkendových stretnutí Mladiinfo ambasádorov: 
1. 21.6.-23.6.2019, Vrútky 

2. 13.-14.9.2019, Dolný Kubín (v Mladiinfo Dolný Kubín) 

3. 11.-13.10.2019, Spišská Belá (vo FACE Clube) 

4. 15.-17.11.2019, Bratislava 

 

10. Organizácia napĺňa Odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady z 18. 
decembra 2006 o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie.  

 Vydávame Youthpass certifikáty pri každej vhodnej príležitosti 
a pracujem s ním dlhodobo a priebežne.  

 Vydávame odporúčacie listy pre dobrovoľníkov. 

 

18. Organizácia pracuje na systéme prenosu informácií a know-how z národnej 
na regionálnu úroveň a jeho implementácie do praxe. 

 Aktívne komunikujeme medzi mestami Bratislave a Dolný Kubín 
formou týždenných Skype rozhovorov, cez Facebook a e-maily. Máme 
vypracované spoločné postupy práce pre rôzne situácie. 

 V roku 2019 sme akreditovali Mladiinfo Dolný Kubín (značka kvality) na 
vysielanie slovenských a hosťovanie zahraničných dobrovoľníkov.  

 

19. Organizácia pravidelne zisťuje reálne potreby mladých ľudí na regionálnej a 
miestnej úrovni a svojimi aktivitami identifikované potreby reflektuje. 

 V Bratislave formou dotazníkov a získavaním názorov mladých ľudí 
počas podujatí (trh dobrovoľníctva, info dni a podobne). 

 V Dolnom Kubíne formou individuálneho koučingu.   

 V roku 2020 nadväzujeme spoluprácu s YouthWatch pre potreby 
profesionalizácie zisťovania potrieb mladých.  

Zdôvodnenie rozdielu 
medzi plánom a realitou 

projektu 

N/A 

 

 


