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BUDAPESTTALENT SUMMIT

SZLOVÁKIA
A RENDELKEZÉSÜNKRE ÁLLÓ INFORMÁCIÓK SZERINT SZLOVÁKIÁBAN NEM LÉTEZIK ÁTFOGÓ TEHETSÉGGON-
DOZÁSI RENDSZER, HANEM TÖBB SZERVEZET MŰKÖDÉSE ÖLELI FEL A TEHETSÉGGONDOZÁS TERÜLETÉT.

Külön kiemelésre méltó egy nagyobb civil szervezet a Divé Maky civil szervezet (NGO), amely 2007 óta fiatal roma tehetségeket támogat ösztöndíjak-
kal és mentorrendszerrel, amelyhez nemzeti-, EU-s és céges forrásokat is felhasznál. 

Egyéni adományozók segítségével több mint hatszáz ösztöndíjat finanszíroztak és ezáltal esélyt biztosítottak a szociálisan hátrányos helyzetű roma 
gyerekek a jobb oktatására és tehetséggondozására. 

Szlovákia 2014-2020 időszakra vonatkozó elfogadott ifjúsági programmal 
rendelkezik, amelyet a kormány 2021-ig kiterjesztett. A nemzeti programok 
elsősorban az ifjúság nem formális oktatására és az ifjúságpolitika fejleszté-
sére összpontosítanak, az egyes programok prioritásként biztosítják a 
lehetőségeket az oktatási, szociális, fizikai, pszichológiai, gazdasági, kulturális 
okok miatt hátrányos helyzetben lévő személyek tehetséggondozására. 

NADÁCIA SLOVENSKÉHO OLYMPIJSKÉHO A ŠPORTOVÉHO VÝBORU

PROGRAM PODPORY TALENTOVANÝCH HRÁČOV SFZ U12 – U15  

Szlovákia az itt bemutatott programok mellett számos hagyománnyal rendelkezik a tehetséggon-
dozás területén, ez a bemutató anyag az átfogó, országos szintű programokat vizsgálja, de nem 
terjed ki a lokális, vagy civil szervezetek által végzett tehetséggondozásra.

*

A képzés, tudomány területén a Szlovák Köztársaság Oktatási- 
Tudományos- és Sportminisztériumának a háttérintézményei: az 
ifjúságért felelős Iuventa, valamint a szakképzésért felelős SIOV 
hajt végre programokat a tehetséggondozás területén. 

https://www.szakkollegium.sk 

https://www.iuventa.sk  

https://divemaky.sk 

A Bethlen Gábor Alap támogatásával működtetett Pozsonyi Magyar Szakkollégium (PMSZ) egyetemi      
kollégium, diákközösség és oktatási intézmény egyben, az első bentlakásos magyar szakkollégium 
Szlovákiában. A PMSZ tagjai Pozsonyban tanuló magyar egyetemisták, akik az intézmény belvárosi                 
kollégiumában laknak, ahol képzéseken, készségfejlesztő programokban vehetnek részt. 

A sport területén a Szlovák Olimpiai Bizottság Alapítványa a legfőbb támogató, ugyanakkor a Szlovák Labdarúgó Szövetség (SFZ) is önálló programot 
hirdetett az U12- U15 korosztály számára. A Szlovák Olimpiai Bizottság Alapítványát az Igazgatóság irányítja. A tagjai jóváhagyják és irányítják az 
Alapítvány tevékenységét. Minden támogatási program, valamint az egyéni pályázatokról szóló döntések az igazgatótanácson két körben mennek 
keresztül. Az alapítvány igazgatója Dušan Guľáš. A Szlovák Olimpiai Bizottság az állami támogatás mellett magánforrásokat is fordít a programjaira, 
míg a SFZ nem állami forrásokból működteti az egyes programjait. 


