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Zoznam členov Akreditačnej komisie
v oblasti práce s mládežou
(stav k 01.02.2020)
Ing. Dean Reš, PMP – predseda akreditačnej komisie
Zaoberá sa tvorbou podnikateľských stratégií, zlepšovaním procesov, rozvojom ľudského potenciálu a
zavádzaním projektového riadenia ako IPMA® Level B - Certified Senior Consultant. Absolvoval štúdium
hospodárskej diplomacie, od roku 2011 poskytuje poradenské služby klientom z verejného,
súkromného a mimovládneho sektora. Skúsenosti zo slovenského predsedníctva v Rade EÚ využíva aj
ako odborný hodnotiteľ európskych programov. V období 2014 - 2018 bol členom poolu školiteľov
Národnej agentúry programu EÚ Erasmus+. V oblasti mládežníckej politiky je spolupredsedom
Expertnej skupiny Európskej komisie o indikátoroch EÚ v oblasti mládeže. Ako člen pracovných skupín
pre prípravu strategických dokumentov zodpovedal za vypracovanie Správy o mládeži 2018 a rôznych
dopadových analýz pre Odbor mládeže MŠVVaŠ SR.

Mgr. Miroslava Dujičová, PhD. – podpredsedníčka akreditačnej komisie
V súčasnosti pôsobí ako hlavná štátna radkyňa na odbore mládeže Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR, kde sa venuje štátnej politike v oblasti mládeže a neformálnemu vzdelávaniu. Je
tajomníčkou Medzirezortnej pracovnej skupiny pre štátnu politiku v oblasti mládeže a zároveň členkou
ďalších pracovných skupín, ktoré sa tejto tematike venujú. Za neoceniteľnú skúsenosť považuje
možnosť podieľať sa na príprave novely Zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a na
ďalších strategických dokumentoch, ktoré pomáhajú nastaviť ciele a víziu práce s mládežou na
Slovensku. Miroslava absolvovala PhD. štúdium na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave a je
držiteľkou doktorátu v oblasti verejnej politiky a verejnej správy. Počas svojho štúdia a výskumu sa
zameriavala najmä na vzdelávanie a nabrala tiež cenné skúsenosti zo zahraničia, kedy časť svojho
štúdia strávila v portugalskom Lisabone. Miroslava absolvovala množstvo stáží, počas ktorých si
zvyšovala svoju odbornosť, okrem iného napríklad v Národnej rade Slovenskej republiky. V roku 2017
bola vybraná na reprezentáciu Slovenska počas Summitu mladých lídrov v Soule, Južnej Kórei, ktorý
bol organizovaný Ázijsko-Európskou nadáciou. Miroslava tiež pôsobí ako národná korešpondentka
v Európskom znalostnom centre pre mládežnícku politiku a zároveň je za oblasť mládeže aj členkou
Výboru pre Erasmus+. Od augusta 2019 je nominovaná ako členka Sektorovej rady pre vzdelávanie,
výchovu a šport v rámci národného projektu „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu
práce“ pod gesciou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Ako dobrovoľníčka sa už niekoľko
rokov venuje aktívnej práci s mládežou a neformálnemu vzdelávaniu v neziskovej organizácii Future
Generation Europe, ktorú spoluzakladala a v súčasnosti sa podieľa na jej vedení.

Mgr. Michal Deneš
Pôsobí na odbore celoživotného vzdelávania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, kde sa
venuje problematike vzdelávania dospelých a financovaniu ďalšieho vzdelávania. Absolvoval štúdium
psychológie na Univerzite Komenského v Bratislave a pôsobil ako lektor vzdelávania starších dospelých
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v digitálnych zručnostiach. Má skúsenosti s riadením projektov vo viacerých medzinárodných
schémach. Problematike neformálneho vzdelávania mládeže sa venuje od roku 2014 ako člen
Medzirezortnej pracovnej skupiny pre štátnu politiku v oblasti mládeže na roky 2014-2020, neskôr aj
ako člen odbornej komisie v rámci Programov pre mládež na roky 2014-2020.

Mgr. Ivana Frívaldská
Štúdium pedagogiky a občianskej náuky ukončila na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Aprobáciu si neskôr doplnila o etickú výchovu. S deťmi a mládežou pracuje na rôznych úrovniach už 34
rokov, cez organizovanie mimoškolských, voľno-časových aktivít, vedenie krúžkov, vyučovanie na ZŠ
a SŠ, školenia a lektorovanie. Je autorkou mnohých projektov z oblastí občianskej participácie, ľudských
práv, prevencie sociálno-patologických javov. Potrebné vedomosti, schopnosti a zručnosti si dopĺňa
aktívnou účasťou na vzdelávaniach a spoluprácou s mimovládnymi organizáciami, ktoré zúročila pri
zapojení sa do výzvy v rámci národného projektu „Profesijný a kariérový rast pedagogických
zamestnancov“. Výsledkom sú osvedčené pedagogické skúsenosti „Občianska participácia netradične
na hodinách občianskej náuky“ a „Svetlo z tmy v protidrogovej prevencii učiteľa“. Je spoluautorkou
metodickej príručky „Učíme (sa) v globálnych súvislostiach – globálne vzdelávanie vo vyučovaní
predmetu občianska náuka na stredných školách“. V roku 2011 začala jej spolupráca s IUVENTOU v
oblasti neformálneho vzdelávania. Pôsobila ako školiteľka v národnom projekte KomPrax, kde sa
venovala vzdelávaniu mladých vedúcich, mládežníckych vedúcich, pracovníkov s mládežou a školila aj
nadstavbové témy. V súčasnosti pracuje ako odborná lektorka v spoločnosti Newport Group a.s.
Bratislava.

Mgr. Martin Gbúr
Štúdium politológie a filozofie absolvoval na Prešovskej univerzite, ktoré ukončil v roku 2003. Po
ukončení štúdia pôsobil v mimovládnych organizáciách na Slovensku a v Poľsku. Pracoval v Iuventa –
Slovenský inštitút mládeže na pozícii regionálny odborný riešiteľ pre Košický kraj v národnom projekte
KomPrax. Od roku 2012 je členom školiteľského tímu Národnej agentúry programu EÚ Erasmus+ oblasť
Mládež a EÚ programu Európsky zbor solidarity. V roku 2015 nastúpil do spoločnosti T-Systems
Slovakia s.r.o. v Košiciach, kde pracoval na pozíciách projektový manažér a manažér osobného rozvoja
vo vzdelávacom centre duálneho vzdelávania. Od júla 2019 pôsobí vo Výskumnom ústave detskej
psychológie a patopsychológie na národnom projekte Štandardy.

Mgr. Henrieta Holúbeková
Je autorkou a lektorkou vzdelávacieho programu Životológia, pomocou ktorého sa implementujú
neformálne vzdelávacie metódy do formálneho školského prostredia. So svojím tímom expertov z
rôznych oblastí života, pomáha teenagerom pochopiť život, dospelých a samých seba. V roku 2016
získala Osobitné ocenenie Národnej ceny kariérneho poradenstva pre rozvoj talentov stredoškolskej
mládeže. Je medzinárodnou expertkou na vedeckých konferenciách zameraných na využívanie
inovatívnych techník výchovy a vzdelávania, prácu s mládežou a preventívne opatrenia rôznych
nežiadúcich javov v spoločnosti. V oblasti mládežníckej politiky na Slovensku bola členkou redakčnej
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rady odbornej publikácie Mládež a spoločnosť, vydávanej Centrom vedecko-technických informácií SR
a MŠVV a Š SR, členkou Medzirezortnej pracovnej skupiny pre štátnu politiku v oblasti mládeže, členkou
Expertnej pracovnej skupiny pre prevenciu kriminality detí a mládeže pri Ministerstve vnútra SR. Je
signatárkou Deklarácie o uznávaní neformálneho vzdelávania. Vyštudovala odbor andragogika na
Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a ostatných 20 rokov učila odolnosti voči
vonkajším vplyvom seba aj iných. Za toto obdobie zrealizovala tréningy komunikácie, vedenia tímov a
zvládania extrémnych záťažových situácií vo vyše 250 organizáciách a firmách. Je metodickou
tvorkyňou a realizátorkou školení a tréningov pre stredoškolských a vysokoškolských pedagógov v
oblasti využívania neformálnych techník vo vzdelávaní. Trénuje expertov v oblasti práce s mládežou,
trénerov, kariérnych a výchovných poradcov Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a
prevencie v oblasti využívania novodobých techník pre nastavovanie kariéry detí, mládeže a dospelých.
Na medzinárodnej úrovni vzdeláva mládežníckych lídrov z Poľska, Litvy, Slovinska, Chorvátska, Turecka,
Ěstónska, Grécka, Bulharska, Českej republiky, Maďarska a Talianska. Je rečníčkou TEDx Univerzity
Komenského 2018. Dnes okrem vyššie uvedených aktivít spolupracuje s flámskou komunitou
organizácie Euroguidance v Belgicku, kde napomáha belgickej vláde zaviesť reformu školstva pomocou
metód Životológie.

Mgr. Veronika Kačmárová
V oblasti práce s mládežou pôsobí od roku 2006, najprv na lokálnej a neskôr na národnej úrovni prevažne v organizácii Laura, združenie mladých. Absolvovala niekoľko zahraničných animátorských
skúseností na Ukrajine a v Albánsku. Počas 5 rokov bola členkou realizačného tímu vo formačnom
projekte pre dobrovoľníkov s názvom VIDES. Podieľala sa na tvorbe vzdelávacieho programu, školila
dobrovoľníkov a venovala sa fundraisingu. V rokoch 2012 - 2014 bola členkou predsedníctva
organizácie Laura, združenie mladých. V rokoch 2015 – 2016 pracovala pre Saleziánov don Bosca ako
projektová manažérka. Od roku 2018 je členkou poolu hodnotiteľov projektových žiadostí Erasmus+
pre Národné agentúry IUVENTA a SAAIC, Programov pre mládež pre IUVENTU, a zároveň hodnotí aj
projekty Európskeho zboru solidarity. V súčasnosti sa venuje aj podnikaniu.

PhDr. Ing. Tibor Máhrik, PhD.
Od roku 1990 sa aktívne venuje práci s mladou generáciou, mentoringu a koučingu potenciálnych lídrov
pre neziskový sektor. Má bohaté skúsenosti s letnými tábormi, kurzami a tréningovými pobytmi. V roku
1986 založil celoslovenský mládežnícky zbor Eben Ezer, ktorý viedol do roku 2000. Bol iniciátorom a
spoluzakladateľom celoslovenskej organizácie SIEŤ združujúce rôzne mládežnícke práce naprieč
ekumenickým spektrom a v rokoch 1994-1998 bol jej prezidentom. Založil a niekoľko rokov viedol
celoslovenskú Úniu pre deti, dorast a mládež a STOPY o.z. Má bohaté skúsenosti s vyučovaním etiky v
rámci SŠ a VŠ. Pôsobí ako lektor TELEOS s.r.o. so zameraním na problematiku rodiny a výchovy detí. Je
dlhoročným garantom Filozofickej kaviarne organizovanej Nadáciou POLIS v Žiline. V súčasnosti rozvíja
aktivity v treťom sektore aj v Českej republike.
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PaedDr. Erika Novotná, PhD.
Štúdium pedagogiky a hudobnej výchovy ukončila na Fakulte humanitných a prírodných vied
Prešovskej univerzity v Prešove. Od roku 2007 je vysokoškolskou učiteľkou na Pedagogickej fakulte
Prešovskej univerzity v Prešove. Výskumne sa venuje profesijnej príprave študentov učiteľstva. Vyučuje
didaktiku, pedagogiku voľného času, teóriu a metodiku výchovy mimo vyučovania. Je metodičkou pre
pedagogickú prax v školských kluboch detí. Napísala niekoľko vysokoškolských učebníc a dve vedecké
monografie. Bola vymenovaná za predsedníčku atestačnej komisie na vykonanie prvej atestácie v
kategórii vychovávateľ a predsedníčku atestačnej komisie na vykonanie prvej a druhej atestácie v
kategórii učiteľ pre primárne vzdelávanie. Angažuje sa v oblasti mládežníckej politiky a uznávania
neformálneho vzdelávania. Pôsobí ako lektorka vzdelávania dospelých a školiteľka v oblasti
neformálneho vzdelávania a výchovy doma i v zahraničí. Od roku 2012 spolupracovala s IUVENTOU pri
podpisovaní Deklarácie o uznávaní neformálneho vzdelávania a tiež v rámci projektu KomPrax pôsobila
ako facilitátorka panelových diskusií a workshopov. Spolupracuje s neziskovou organizáciou Karpatskou nadáciou a občianskym združením - Centrom pre podporu neformálneho vzdelávania. Ako
školiteľka ma skúsenosti s vedením workshopov v oblasti komunikácie, spolupráce, kooperácie a
rozvíjania kritického myslenia.

PhDr. Peter Papšo, PhD.
Pôsobí ako odborný asistent na Katedre sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v
Banskej Bystrici. Vo svojej pedagogickej, vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti sa venuje okrem
iného aj témam práce s mládežou, subkultúram mládeže, náhradnej starostlivosti, či kultov a siekt.
Okrem toho v minulosti dlhoročne pôsobil v študentskej a mládežníckej politike na miestnej, aj
národnej úrovni, organizoval a organizuje rôzne podujatia tak pre deti a mládež, ako aj pre dospelých.
Bol a je členom riešiteľských kolektívov rôznych vedeckovýskumných projektov, ako aj posudzovateľom
projektov. Do tohto času je autorom a spoluautorom viac ako 80 vedeckých a odborných domácich i
zahraničných publikácií, na ktoré eviduje viac ako 120 domácich a zahraničných citácií.

doc. Ing. Mária Murray Svidroňová, PhD.
Mária Murray Svidroňová sa od študentských čias venuje tretiemu sektoru, mimovládnym neziskovým
organizáciám (MNO) a občianskej spoločnosti. K neformálnemu vzdelaniu sa dostala v roku 2004 práve
v neziskovej organizácii AIESEC. Štúdium ukončila na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v
Banskej Bystrici, kde toho času pôsobí ako docentka. Pedagogická, vedecko-výskumná aj publikačná
činnosť je zameraná na ekonomiku a manažment neziskového sektora, mimovládnych organizácií a
občianskej spoločnosti. Rozvíja predmety ako Ekonomika a manažment neziskových organizácií a
Manažérske zručnosti pracovníkov vo verejnom sektore, aby študenti formou tzv. service learning úzko
spolupracovali s praxou a prehlbovalo sa ich pochopenie významu dobrovoľníctva. Študenti na
hodinách pod vedením doc. Murray Svidroňovej spracovávajú reálne zadania komunitných centier a
občianskych združení, čím sa nielen prakticky vzdelávajú, ale aj prispievajú k rozvoju občianskej
spoločnosti v meste Banská Bystrica. V rokoch 2011-2014 úzko spolupracovala s IUVENTOU a školila
pracovníkov s mládežou pôsobiacich v MNO. V rokoch 2014-2016 spolupracovala s Radou mládeže
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Slovenska a školila národné aj medzinárodné semináre o legislatíve a manažmente MNO. Vedie vlastné
občianske združenie ZADOBE, ktoré má regionálny dosah a predsedá Rade primátora mesta Banská
Bystrica pre MNO, kde vedie tím 6 ľudí.

Ing. Michaela Koprdová, M.Sc., tajomníčka akreditačnej komisie
Ukončila štúdium dvojitého diplomu na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela a Katholische
Universität Eichstätt-Ingolstadt v odbore cestovný ruch. V rámci štúdia mala možnosť podieľať sa na
tvorbe strategických materiálov destinačného manažmentu v praxi. Od detstva bola súčasťou
organizácie eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, kde neskôr pôsobila ako animátorka.
V súčasnosti sa venuje dobrovoľníctvu v organizácii “Mládež ulice“, ktorá sa venuje terénnej sociálnej
práci a poskytovaniu služieb pre deti, mládež a rodiny z bežného, ale aj sociálne znevýhodneného
prostredia. Od roku 2018 pôsobí v organizácii Iuventa – Slovenský inštitút mládeže ako odborná
referentka pre prácu s mládežou.

