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ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A ZISTENIA 
 

Čo je mládežnícka politika? 
V najširšom zmysle slova je mládežnícka politika príprava, tvorba, ovplyvňovanie  a uskutočňovanie 

(uvádzanie do praxe) rozhodnutí, ktoré priamo alebo nepriamo majú dopad na život (alebo  kvalitu 

života) mladého človeka. Mládežnícka politika sa realizuje na všetkých úrovniach: národnej, 

regionálnej a miestnej. Keďže sa dotýka veľkej skupiny obyvateľstva (cca. 38 %)1 hovoríme o potrebe 

medzisektorovej a medzirezortnej spolupráce. 

 

Medzisektorový a medziodborový prístup/spolupráca v regionálnej mládežníckej politike je novinkou 

na Slovensku, aj keď sa tento prístup v Európskej únii presadzuje od 90. rokov. Medziodborový 

znamená pozrieť sa na to, ktoré odbory (v zmysle fungovania úradov) ovplyvňujú mladých ľudí vo 

všetkých rôznych oblastiach ich života napríklad doprava, zamestnanosť alebo bývanie a medzi 

jednotlivými odbormi aj spolupracovať. Medzisektorový zasa znamená spoluprácu aj s ďalšími 

inštitúciami štátnej správy, tretieho sektora i zástupcov zamestnávateľov (podnikateľov) tam, kde je 

to relevantné. 

 

Prečo je medzirezortná a medzisektorová mládežnícka politika dôležitá? 
Myšlienka komplexnej mládežníckej politiky vychádza z viacerých kľúčových dokumentov. Na 

Európskej úrovni je to Biela kniha o mládeži, Lisabonská stratégia ako i Európsky pakt mládeže, kde sa 

zdôrazňuje zosúladenie politík týkajúcich sa mládeže. 

  

Na národnej úrovni priorita starostlivosti o mladých ľudí v rôznych oblastiach ich života (vzdelávanie, 

zdravotníctvo, sociálne veci, kultúra, doprava, životné prostredie, bývanie, investičné plány a pod.) 

vyplýva nielen zo Zákona o podpore práce s mládežou č. 208/2008 Z.z., ale i dokumentu „Kľúčové 

oblasti a akčné plány štátnej politiky voči deťom a mládeži v Slovenskej republike“. 

 

Tieto impulzy viedli k aktivizácii Medzirezortnej pracovnej skupiny (v ktorej sú menovaní zástupcovia 

rôznych ministerstiev i VÚC), aby za spolupráce a konzultácií s organizáciami venujúcim sa mladým 

ľuďom v praxi vytvorili národný medzirezortný akčný plán na roky 2010 – 2011, ktorý pokrýva rôzne 

oblasti života mladých ľudí. 

 

Na miestnej úrovni bol v roku 2009 spustený projekt „Partnerstvo“, ktorý dal možnosť viacerým 

zástupcom samospráv miest a obcí zúčastniť sa dlhodobého vzdelávania. Jeho hlavným zámerom 

bolo podporiť proces vytvárania miestnej mládežníckej politiky na základe medzisektorového 

prístupu a za spolupráce s aktívnymi organizáciami venujúcimi sa mládeži v okolí. 

 

Poslednou chýbajúcou úrovňou boli teda regióny, kde našu snahu podporilo stanovisko Výboru 

regiónov EU (kde slovenskými zástupcami sú viacerí predsedovia a podpredsedovia VÚC) z februára 

                                                           
1 Mládež je pre potreby mládežníckej politiky podľa súčasnej legislatívy definovaná vekom do 30 rokov. 
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2010, ktoré veľmi konkrétne pomenúva potrebu regionálnej medziodborovej a medzisektorovej 

mládežníckej politiky, ktorá by pomáhala mladým ľuďom plne uplatniť svoj talent a potenciál. 

 

IUVENTA a regionálna politika voči mládeži 
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, priamo riadená inštitúcia Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu v Slovenskej republike, má za cieľ napomáhať implementácii štátnej politiky voči 

mládeži. Na jednej strane poskytuje rôzne formy podpory (grantové programy, vzdelávania, 

publikácie) a k svojej tradičnej orientácii na podporu práce s mládežou pridáva aktivity zamerané na 

tvorbu štátnej politiky. IUVENTA je platformou na stretávanie Medzirezortnej pracovnej skupiny 

k mládežníckej politike ale aj iných štruktúr napr. Rada ministra školstva pre deti a mládež, 

Akreditačná komisia pre špecializované činnosti v práci s mládežou a i. 

 

Základné zistenia z projektu o mládežníckych politikách v samosprávnych 

krajoch Slovenska 
 

Minimum špecifických opatrení pre mládež v agendách rôznych odborov VÚC 

V procese prípravy a realizácie mládežníckych politík regionálna úroveň odzrkadľuje národnú. 

Pracovníci a pracovníčky rôznych odborov Úradov samosprávnych krajov si uvedomujú, že mládež je 

súčasťou ich agendy, ale nevnímajú ju ako špecifickú cieľovú skupinu pri tvorbe jednotlivých opatrení. 

 

Mládežnícka politika zúžená na školstvo, kultúru a šport 

Problematika mládeže je v chápaní a opatreniach úradov VÚC zúžená na oblasť vzdelávania prípadne 

kultúry, sociálnych vecí alebo športu a spravidla pod niektorý z týchto odborov táto problematika 

kompetenčne patrí.  Vo väčšine prípadov tieto odbory nemajú pracovníkov, ktorí by sa špecificky 

venovali mládeži (aj keď už boli snahy, no miesto bolo nakoniec zrušené). Iba v prípade Žilinského 

samosprávneho kraja je agenda mládeže pod centrálnou riadiacou jednotkou a je teda jednoduchšie 

k otázke mládeže pristupovať horizontálne naprieč všetkými odbormi, ktorých sa mládež dotýka.  

 

Absencia samostatných dokumentov prezentujúcich mládežnícku politiku v širšom ponímaní 

Z legislatívnych dokumentov pre VÚC vyplýva v oblasti mládeže príprava dvoch základných 

dokumentov: Koncepcia rozvoja práce s mládežou a Koncepcia rozvoja športu. Tieto dva dokumenty 

(až na jednu(!) výnimku) majú všetky Úrady samosprávnych krajov. Napriek prijatým dokumentom na 

Európskej úrovni2, kde sa regióny zaväzujú o medzisektorovú a medziodborovú mládežnícku politiku 

je to nad rámec ich zákonných povinností. Možno aj z tohto dôvodu nám v Trnavskom a Košickom 

kraji napriek našej iniciatíve o zmenu prístupu k otázke mládežníckej politiky v širšom 

medzisektorovom a medziodborovom zábere nevyšli v ústrety a rozhodli sa zachovať pôvodné 

poňatie problematiky mládeže.  

                                                           
2 Výbor regiónov – Obnovená stratégia „Investovanie do mládeže“ 
http://www.eyv2011.eu/funding-opportunities/item/255-opinion-on-a-renewed-european-strategy-investing-
in-youth-cor-2010 
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Regionálne centrum mládeže ako silný partner VÚC 

V troch krajoch na Slovensku pôsobia centrá voľného času spadajúce do kompetencie VÚC (Košický, 

Trenčiansky a Banskobystrický samosprávny kraj). V prípade Trenčianskeho a Banskobystrického 

kraja k nim ich zriaďovatelia pristupujú ako k plnohodnotným partnerom v otázkach mládeže a časť 

realizácie i koordinácie mládežníckej politiky bola presunutá im. To sa odzrkadlilo i v procese prípravy 

Akčných plánov, oslovovania rôznych partnerov prostredníctvom už funkčných sietí a samotnej 

kvality konzultačného procesu, ktorá bola výrazne ovplyvnená ich expertízou a skúsenosťami. 

 

Zapojenie zastupiteľstva = lepšia kvalita procesu 

Vo väčšine krajov navrhované Akčné plány regionálnej mládežníckej politiky budú prechádzať 

krajským zastupiteľstvom. Iba v Bratislavskom kraji však súčasťou procesu prípravy Akčného plánu 

i regionálnej konferencie boli zástupcovia z poslancov samosprávneho kraja. Byť súčasťou procesu 

tvorby a prípravy Akčného plánu určite napomôže aj priechodnosti daného dokumentu na 

zastupiteľstve. 

 

Spolupráca štátnej správy a samosprávy v mládežníckej politike 

Z diskusii vyplynulo, že aj keď spolupráca medzi dôležitými inštitúciami štátnej správy ako napr. 

ÚPSVaR, Úradmi regionálneho zdravotníctva, Policajným zborom existuje – takmer v žiadnom 

prípade nešlo o celkovú koncepčnú spoluprácu, ale vždy len o riešenie niektorých čiastkových úloh. 

Najčastejšie ide o spoluprácu odborov školstva s ÚPSVaR pri informovaní u umiestnení resp. 

neumiestnení absolventov stredných škôl. Lepšie perspektívy pre pravidelnosť tejto spolupráce 

umožňujú novovytvorené Krajské rady pre odborné vzdelávanie a prípravu. 

 

Stratégie a „akcie“ mládežníckej politiky 

Cieľom projektu bolo podporiť tvorbu stratégií mládežníckej politiky a zároveň pripraviť zoznam 

záväzkov, úloh, jednotlivých kokov ako tieto stratégie naplniť. Keďže vo väčšine ÚSK chýbajú 

dokumenty strategického charakteru zodpovedajúce na otázky ´kam sa chceme v mládežníckej 

politike dostať,´ nemôžeme byť prekvapení, že účastníci stretnutí vkladali do návrhov akčných plánov 

opatrenia, ktoré mali formu stratégií, cieľov, priorít. To samozrejme spôsobí nemožnosť vyhodnotiť 

takto zadefinované opatrenia po uplynutí zadefinovaného obdobia. Iba v Trenčianskom 

samosprávnom kraji využili tento projekt na to, aby pripravili a schválili nielen Akčný plán 

mládežníckej politiky ale aj strategický dokument k celkovej mládežníckej politike TNSK. 

 

Vízie a perspektívy 
Fakt, že výstupy (akčné plány resp. iné dokumenty)  z jednotlivých krajov nie sú uniformné, je len 

jasným ukazovateľom, že úroveň rozvoja politiky (zapojené subjekty napr. CVČ s regionálnou 

pôsobnosťou ale aj politická kultúra zahrňujúca napríklad aj systém komunikácie a konzultácie 

úradov a iných subjektov) je na rôznom stupni vývoja. 

 

Nepovažujeme to za nič mimoriadne a je to dôkazom, že regionálna politika prechádza istým 

stupňom sebadefinície, kde niektoré oblasti sú automatické (mnohé vyplývajú z iných, nadradených 

dokumentov) a niektoré oblasti je  potrebné špeciálne uchopiť. Tam patrí aj oblasť politiky voči 
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mládeži. Napriek tomu, že ide v prípade mládežníckej politiky o nový prístup vymykajúci sa 

doterajším tradíciám a systémom (medzirezortnosť, medzisektorovosť, konzultácie), zaznamenali 

sme ochotu väčšiny úradov samosprávnych krajov tento nový prístup ďalej rozvíjať. 

 

Najvýraznejšie pozitívum zaznamenané z regionálnych stretnutí je neutíchajúci záujem a motivácia 

mimovládnych organizácií, občianskych združení, zástupcov škôl a školských zariadení prispieť 

k rozvoju tejto oblasti napriek mnohým podobným pokusom v minulosti.3 Je nevyhnutné túto energiu 

využiť. V niektorých prípadoch si prítomné organizácie sami ukladali úlohy a navrhovali ÚSK prebratie 

niektorých zodpovedností. 

 

Otázkou zostáva, ako sa bude mládežnícka politika na úrovni regiónov rozvíjať aj bez intervencie 

IUVENTY resp. podobných projektov.  Človek na VÚC, ktorý by sa venoval iba otázke mládeže 

a mládežníckej politiky a mohol venovať energiu napĺňaniu Akčného plánu je určite inšpiratívny 

prvok. V prvom rade je však rozvoj mládežníckej politiky v rukách ÚSK, ktorý má fungovať ako 

zjednocujúci prvok, platforma pre všetkých, ktorí chcú do tohto procesu vstúpiť a napomáhať 

k zvyšovaniu jeho kvality.  IUVENTA ako inštitúcia pre ktorú je kvalita života mladých ľudí hlavným 

cieľom  rada pomôže. 

 

Najlepšie príklady... 
Počas projektu sa pracovníci IUVENTY stretli s viacerými pozitívnymi skúsenosťami a príkladmi dobrej 

praxe. Nášho interne vydiskutovaného Oskara teda udeľujeme: 

 

1. Úradu TNSK za prípravu chýbajúceho dokumentu strategického charakteru Politika voči 

mládeži v TNSK. 

2. CVČ – Regionálnemu centru mládeže v Banskej Bystrici za prevzatie niektorých kompetencií 

ÚSK pri realizácii mládežníckej politiky. 

3. Zastupiteľstvu Trenčianskeho SK za pochopenie dôležitosti tejto problematiky a za promptné 

schválenie Akčného plánu politiky mládeže v TNSK. 

4. P. Apalovičovej, poslankyni Bratislavského zastupiteľstva za mimoriadne aktívnu účasť 

v celom procese konzultácii a tvorby Akčného plánu mládežníckej politiky v Bratislavskom SK. 

5. Úrad Žilinského samosprávneho kraja za zaradenie problematiky mládeže do Centrálnej 

koordinačnej jednotky Úradu ZASK a posuniete problematiky mládežníckej politiky nad 

agendu jednotlivých odborov. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Citát z jedného zo stretnutí: „Takéto stretnutia sme zažili už toľkokrát pred tým!“. 
 Naša otázka: „Tak prečo ste tu?“. 
 Odpoveď: „Lebo dúfame, že tento krát sa niečo naozaj zmení“. 



7 
 

 

Slovenský inštitút mládeže                   Slovak Youth Institute 

PROCES PRÍPRAVY A TVORBY 
 

Osoby a obsadenie 
Za každý región bol zodpovedný jeden pracovník IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže a jeden 

externý spolupracovník, ktorý je aktívny priamo v kraji. Jeho hlavnou úlohou bolo oslovovanie 

a sieťovanie VÚC s organizáciami aktívnymi v danom regióne a v prípade potreby konzultovať proces 

prípravy AP so zástupcom z VÚC.  

Zároveň sme oslovili jedného zástupcu VÚC, aby koordinoval proces komunikácie a spolupráce 

s kolegami z ostatných oddelení na úrovni úradu daného samosprávneho kraja. 

 

Kraj  Zástupca VÚC  Spolupracovník  Pracovník IUVENTY  

Bratislavský  Michal Nálepka  Martin Mojzeš  Tomáš Pešek  

Banskobystrický  Jana Hrabovská  Katka Bursová  Tibor Škrabský  

Nitriansky  Michal Masarik  Ľubica Ľachká  Marcela Hajtmanková  

Trenčiansky  Daniel Beníček  Silvia Štefániková  Janette Maziniová  

Žilinský  Peter Majer  Alena Mičicová  Tibor Škrabský  

Prešovský  Iveta Tarabčáková  Marta Hanečáková  Jana Miháliková  

Košický  Mariana Matisková  Erika Munková  Tomáš Pešek  

Trnavský  Gabriela Krištofovičová  Katarína Haršányiová  Radoslava Šoltésová  

 

Scenár 
1. V prvom kroku sme oslovili regionálnych spolupracovníkov a na spoločnom stretnutí sme im 

predstavili náš zámer. 

2. Ďalším krokom bolo stretnutie so zástupcom z VÚC, externým spolupracovníkom 

a zástupcom IUVENTY, kde sa predstavil proces prípravy akčného plánu a dohodol sa termín 

spoločného stretnutia s kolegami z ostatných odborov. 

3. Na spoločnom stretnutí sa ešte raz predstavil zámer a východiská prípravy medziodborového 

akčného plánu zameraného na mladých ľudí a dohodli ďalšie termíny. 

4. Počas prípravy návrhu akčných plánov na jednotlivých oboroch úradu samosprávneho kraja 

externý spolupracovník oslovil rôzne organizácie venujúce sa mladým ľuďom, ktoré boli 

pozvané na regionálnu konferenciu (iniciovanú IUVENTOU)  k návrhu akčného plánu. 

5. Na regionálnej konferencii sa pracovalo v zmiešaných skupinách zástupcov VÚC, ďalších 

inštitúcií ako i organizácií z praxe podľa jednotlivých tém. 

6. Závery z regionálnej konferencie spracovali facilitátori a na základe pripomienok pripravili 

upravený návrh akčného plánu. 

7. Ten bol zaslaný účastníkom danej skupiny na regionálnej konferencii na pripomienkovanie. 
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8. Záverečná verzia návrhu akčného plánu bola zaslaná zástupcom VÚC i s komentármi na 

doplnenie, prípadne úpravu a ďalšie kroky. 

9. V prípade potreby sme ešte na osobnom stretnutí vysvetlili jednotlivé komentáre 

a odporúčania k akčnému plánu. 

 

Samozrejme, každý kraj má svoje špecifiká. Niekde bolo nevyhnutné stretnutie s podpredsedom VÚC, 

inde zasa boli zástupcovia jednotlivých odborov z úradu samosprávneho kraja menovaní do 

medziodborovej pracovnej skupiny. Niekde bolo možné určité kroky preskočiť, inde zasa niekoľko 

pridať. V každom prípade prvá fáza je za nami a bližší popis najväčších výziev ako i návrhov 

z jednotlivých krajov je možné vidieť v nasledujúcich stranách záverečnej správy.  
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PRIEBEH A VÝSTUPY V JEDNOTLIVÝCH KRAJOCH  
 

Trenčiansky samosprávny kraj 
 

Základné informácie 

Koordinátor IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže: Janette Maziniová 

Externý spolupracovník: Silvia Štefániková 

Zástupca VÚC:  Jozef Božík (podpredseda ÚTNSK) 

 

Do prípravy akčného plánu boli zapojení zástupcovia odborov: 

• Odbor zdravotníckej a humánnej farmácie, 

• Odbor sociálnej pomoci, 

• Odbor dopravy, 

• Odbor školstva, 

• Odbor regionálneho rozvoja, 

• Odbor kultúry; 

 

Zhodnotenie procesu  

Na začiatku bolo iniciované stretnutie s vybranými kľúčovými zástupcami odborov samosprávy, za 

účasti predsedu TSK. Následne zapojení zástupcovia odborov spracovali podklady agendy súvisiacej 

s mládežou.  Tie sa stali súčasťou Koncepcie práce s mládežou v Trenčianskom samosprávnom kraji.  

Koncepcia sa stala podkladom pre vypracovanie návrhu akčného plánu regionálnej politiky mládeže 

v Trenčianskom kraji, ktorý bol pracovným materiálom pre účastníkov regionálnej konferencie. 

 

Regionálna konferencia 

Prebehla v Trenčíne  14. apríla  2010 v Kongresovej sále Trenčianskeho samosprávneho kraja pod 

názvom  Regionálne stretnutie tvorcov a realizátorov politiky voči mládeži. Konferencie sa zúčastnilo 

46 zástupcov štátnej správy, verejnej správy, samospráv, mimovládnych organizácií.  Na základe 

návrhu akčného plánu boli vytvorené 4 tematické pracovné skupiny – vzdelávanie, sociálna pomoc, 

participácia a prevencia. 

 

Pracovná skupina Participácia: 

Meno Pôsobnosť 

Matej Tinka Odbor dopravy TSK 

Róbert Galko Odbor regionálneho rozvoja TSK 

Silvia Štefániková KCVČ – RCM 

Ľudmila Macháliková ICM Prievidza 

Jozef Božík TSK podpredseda 

Ladislav Pavlík poslanec TSK 

Jarmila Podobová poslankyňa mesta Handlová 

Erika Jonasová Združenie HA doliny 

Slavomíra Hulecová Europe Direct 
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Milan Berec obec Trenčianska Teplá 

Renáta Krchlíková MsÚ Bánovce nad Bebravou 

Štefan Beláň RMT 

Tibor Roesenberger DAMP Handlová 

Paulína Deliová DAMP Handlová 

Rebeka Vaňová ŠF mesta Trenčín 

Martina Križanová ŠR SŠ TN kraja 

 

Pracovná skupina Prevencia: 

Meno Pôsobnosť 

Marián Brídik Odbor zdravotnej a humánnej farmácie TSK 

Anna Sládeková IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže 

Božena Hájková PPP Trenčín 

Janka Bezecká Pediatel, Ilava 

Tomáš Vrtík Iskra nádeje, n.o. 

Noema Gabovičová Osvetové združenie Rómov 

Jana Marčeková ŠR SŠ TN kraja 

Tomáš Oravec ŠR SŠ TN kraja 

 

Pracovná skupina Sociálna pomoc: 

Meno Pôsobnosť 

Lenka Imrišková Odbor sociálnej pomoci TSK 

Janette Maziniová IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže 

Iveta Lauková riaditeľka Centra sociálnych služieb Domino 

Ján Rídzik DSS Adamovské – Kochanovce 

Gabriela Pašková DSS Adamovské – Kochanovce 

Emília Šprtlová DSS Adamovské – Kochanovce 

Soňa Zelisková Keramiklub DCA 

Milan Zeliska Keramiklub DCA 

Lujza Selová ŠR SŠ TN kraja 

Nora Petrovská ŠR SŠ TN kraja 

Andrej Bencel ŠR SŠ TN kraja 

 

Pracovná skupina Vzdelávanie: 

Meno Pôsobnosť 

Radoslav Ondráš Odbor školstva TSK 

Martina Heglasová Odbor kultúry TSK 

Martin Mojzes IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže  

Miloš Ondrášik Osvetové združenie Rómov 

Gabriela Hrušovská KŠÚ TN 

Darina Turiaková PPP Trenčín 

Mária Dreisigová MPC Trenčín 
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Elena Kacvinská riaditeľka G BN 

Anna Bartoňová riaditeľka SOŠ PB 

Mária Špániková Verejná knižnica MR Rešetku v Trenčíne 

Karol Drobný RMT 

Monika Siekelová ŠR SŠ TN kraja 

Michal Karcol ŠR SŠ TN kraja 

Patrik Reindl Detská organizácia Fénix 

 

Výstupy (návrh akčného plánu) 

Akčný plán regionálnej politiky mládeže na roky 2010 – 2013, (ďalej len „akčný plán“) má snahu 

komplexným a integrovaným spôsobom podporovať a zlepšovať život mladých ľudí  v Trenčianskom 

kraji, ich vzdelávanie, prístup k informáciám, bývanie, zamestnanosť, zdravie a aktívne využívanie 

voľného času. Z pohľadu neformálneho vzdelávania mládeže je dôležitá podpora účasti mládeže na 

riadení spoločnosti a výchova k aktívnemu občianstvu a vlasteneckému cíteniu. 

 

Regionálna politika je viazaná na štátnu politiku vo vzťahu k deťom a mládeži v Slovenskej republike 

a je zabezpečovaná komplexne úlohami v akčných plánoch, ktoré napĺňajú príslušné odbory 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, samosprávne orgány miest a obcí, ale aj mimovládne 

organizácie a verejnoprávne organizácie, ktoré sa venujú deťom a mládeži v Trenčianskom kraji. 

Regionálna politika mládeže je v akčnom pláne rozdelená do jednotlivých úloh v kľúčových 

oblastiach: vzdelávanie, zamestnanosť, bývanie, účasť mládeže na spoločenskom a politickom živote 

– participácia, informácie a komunikačné technológie, mobilita, kultúry, zdravia a zdravého životného 

štýlu, detí a mládež čeliacej zložitým životným situáciám a pochádzajúcej zo znevýhodneného 

prostredia, prevencia kriminality. 

 

Prioritné témy v politike detí a mládeže sú v súlade s prioritami Rady Európy pre sektor mládeže 

a rozhodnutiami Rady EÚ pre vzdelávanie, mládež a kultúru. Naďalej zdôrazňujeme aktívny postoj 

mladého človeka ku komunite a rozvoj mládežníckeho dobrovoľníctva, prejav solidarity a rovnosti 

voči iným, podporu informovanosti mladých ľudí a lepšie poznanie mladej generácie je zabezpečené 

výskumom. 

 

Akčný plán nie je uzatvorený dokument. Zachytáva len kľúčové opatrenia regionálnej samosprávy 

a jej partnerov v oblasti. Mnohé aktivity politiky mládeže sú otvorené ďalším partnerom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

Slovenský inštitút mládeže                   Slovak Youth Institute 

Akčný plán politiky mládeže Trnavského samosprávneho kraja na rok 2011 

(vyplýva z Kľúčových oblastí a akčných plánov štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži 

v Slovenskej republike na roky 2008 – 2013) 

 

1. Úlohy v oblasti vzdelávania 
 
Prioritou vzdelávania v TSK je podpora prepájania školy a praxe, rozvoj odborného školstva ako 
významný zdroj budúcich zamestnancov a kultivovanie spolupráce rôznych subjektov.  

1.1. Realizovať podujatia na prezentáciu stredných škôl s cieľom zviditeľniť jednotlivé odbory 
a zamerania škôl, a aj ako nástroj na orientáciu pri výbere povolania žiakov ZŠ (napr: učeň, 
stredoškolák a i.). 

1.2. Vypracovať koncepciu rozvoja odborného školstva a optimalizovať sieť študijných 
a učebných odborov s ohľadom na potreby trhu práce v kraji a na požiadavky mládeže. 

1.3.  Urobiť prieskum o počte začínajúcich učiteľov na školách v Trenčianskom kraji, zvýšiť 
informovanosť mladých učiteľov o možnostiach kontinuálneho vzdelávania. 

 
2. Úlohy v oblasti zamestnanosti a podpory podnikania 
 
Zamestnanosť mládeže je jednou zo základných priorít akčného plánu. Aktivity slúžia na lepšiu 
informovanosť o možnostiach zamestnania medzi školami, mladými ľuďmi, zodpovedajúcimi 
inštitúciami a zamestnávateľmi. 
 

2.1. Raz ročne zabezpečiť „Burzu študentskej praxe” pre študentov stredných škôl, vysokých škôl 
hľadajúcich prax a zamestnávateľov ponúkajúcich vykonávanie praxe. 

 
3. Úlohy  v oblasti bývania 
 

3.1 Do PHSR TSK pre obdobie 2010 – 2020 zapracovať možnosti bývania mladých ľudí 
v Trenčianskom kraji v zmysle Koncepcie štátnej bytovej politiky do roku 2015, schválenej 
uznesením Vlády Slovenskej republiky  č. 96 z 3. februára 2010. 

 
4. Úlohy v oblasti účasti mládeže na spoločenskom a politickom živote – participácii 
 

4.1. Informovať o aktivitách a akciách zameraných na podporu participácie na poradách 
riaditeľov SŠ v kompetencii TSK.  

4.2. Príprava a realizácia regionálnej mini kampane na propagáciu práce a prínosu mládežníckych 
vedúcich. 

4.3. S cieľom zvýšiť možnosti mladých ľudí ovplyvňovať veci verejné, zabezpečiť účasť dvoch 
mladých ľudí vo vybraných komisiách TSK. 

4.4. Raz ročne organizovať pravidelné stretnutia poslancov TSK so študentmi a zástupcami 
občianskych združení a iných organizácií pracujúcich s deťmi a mládežou na aktuálne témy 
týkajúce sa mládežníckej politiky a práce s mládežou. 
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4.5. Vypracovať odporúčania pre obce a mestá na podporu žiackych rád na ZŠ a vznik  
mládežníckych parlamentov. 

4.6. Vytvoriť databázu inštitúcií, organizácií a neformálnych skupín venujúcich sa práci 
s mládežou. 

4.7. Vypracovať dokument zameraný na stratégiu rozvoja žiackych školských rád a podporu 
práce koordinátorov. 

 
5. Úlohy v oblasti mediálnej prezentácie a publicity činnosti 
 

5.1 Trikrát ročne poskytnutie mediálneho priestoru v médiách využívaných TSK na zviditeľnenie 
práce s deťmi a mládežou. 

5.2 Zorganizovať odborné stretnutie o rozvoji a podpore činnosti stredoškolských médií. 
 
6. Úlohy v oblasti kultúry 
 

6.1. Vytvoriť, udržať a aktualizovať databázu zástupcov žiakov (napr. ŽŠR) pre účel informovania 
mládeže o podujatiach, projektoch organizovaných pre mládež. 

 
7. Úlohy v oblasti zdravia a zdravého životného štýlu 
 

7.1 Zabezpečiť realizáciu programov zdravotnej výchovy na školách na území TSK v spolupráci 
s organizáciami tretieho sektora. 

7.2 V Trenčianskom kraji podporovať zdravotnícku osvetu v oblasti prevencie obezity. 
 
8. Úlohy v oblasti detí a mládeže čeliacej zložitým životným situáciám a pochádzajúcej 

zo znevýhodneného prostredia 
 

8.1. Realizácia preventívnych programov zamerané na rozvoj osobnosti a prevenciu sociálno-
patologických javov pre deti a mládež. 

8.2. Prezentovať činnosť chránených dielní a zamestnávateľov zamestnávajúcich osoby so ZTP. 
8.3. Zmonitorovať prácu klientov zariadení sociálnych služieb v územnom obvode TSK (do 30 

rokov). 
 
9. Úlohy v oblasti prevencie kriminality 
 

9.1 Realizovať nadnárodný preventívny projekt „Tvoja správna voľba“, ktorého hlavným cieľom 
je eliminácia trestnej činnosti pod vplyvom návykových látok a zvýšenie právneho vedomia 
detí vo veku 9 – 10 rokov zážitkovou formou, prostredníctvom tvorivej dielne v okrese 
Trenčín, Prievidza a Považská Bystrica. 

9.2 Realizovať preventívne aktivity a preventívne programy zamerané na prevenciu kriminality 
mládeže. 

 
Uvedený návrh akčného plánu bol schválený zastupiteľstvom TSK v auguste 2010. 
 
Úrad TSK vždy na obdobie 6 mesiacov vyberie prioritné body z akčného plánu, určí zodpovedné 
i spolupracujúce inštitúcie i konkrétny termín realizácie. Po uplynutí 6 mesačného obdobia je 
zastupiteľstvu predložená správa o plnení akčného plánu.  Z tohto dôvodu nie sú konkrétne termíny 
ani zodpovedné inštitúcie v akčnom pláne dopredu uvedené. 
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Akčný plán TSK z pohľadu IUVENTY4: 

 

Akčný plán politiky mládeže TSK logicky prepája  strategické ciele s konkrétnymi úlohami. Okrem 

gestorov často identifikuje aj kľúčových partnerov a niektoré z úloh sú pozitívnym príkladom 

medziodborovej a medzisektorovej spolupráce. Úlohy sú vo väčšine prípadov stanovené jasne 

a majú veľmi konkrétne ukazovatele. Pozitívom je určite aj schválenie akčného plánu 

zastupiteľstvom a jeho priebežná realizácia aj vyhodnocovanie. Za výzvu do budúcnosti 

považujeme ujasnenie, ktoré akčné kroky sú otvorené aj ďalším partnerom, aby podporilo 

zapájanie ďalších inštitúcií, ktoré sa na príprave akčného plánu priamo nepodieľali.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže dlhodobo pôsobí v oblasti štátnej politiky voči mládeži. Z tejto oblasti máme 

množstvo medzinárodných skúseností, spolupracovali sme na viacerých akčných plánoch na národnej i miestnej úrovni 

a máme možnosť porovnania s ostanými krajmi Slovenskej Republiky. Z týchto dôvodov uvádzame na tento akčný plán 

aj náš názor, ktorý veríme že bude užitočný pri realizácii akčných plánov v oblasti politiky mládeže v budúcnosti.  
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Trnavský samosprávny kraj 
 

Základné informácie 

Koordinátor za IUVENTU – Slovenský inštitút mládeže: Radoslava Šoltésová 

Zástupca VÚC: Gabriela Krištofovičová 

 

Do prípravy akčného plánu boli zapojení zástupcovia odborov: 

• Odbor stratégie a programovania, 

• Odbor školstva a telesnej kultúry, 

• Odbor sociálnej pomoci, 

• Odbor kultúry, 

• Odbor zdravotníctva a humánnej farmácie, 

• Odbor územného plánovania a životného prostredia; 

 

Zhodnotenie procesu  

V prvotnej fáze projektu bola nadviazaná spolupráca so zástupkyňou VÚC Gabrielou Krištofovičovou, 

ktorá oslovila k spolupráci príslušné odbory Úradu Trnavského samosprávneho kraja, ktoré majú 

v agende cieľovú skupinu deti a mládež. Na stretnutí so zástupcami odborov sa prezentoval model 

tvorby medzisektorovej a medzirezortnej mládežníckej politiky na národnej úrovni a ciele aktuálneho 

projektu k regionálnej mládežníckej politike. 

 

Počas stretnutia bolo zistené, že Úrad TTSK zadal požiadavku na vypracovanie Akčného plánu rozvoja 

telesnej kultúry a práce s mládežou na území Trnavského samosprávneho kraja 2008 – 2013 (ďalej 

„Akčný plán TTSK“), pričom  jeho tvorbu koordinuje sekcia Regionálneho rozvoja TTSK. Po 

preštudovaní doložených materiálov bolo zistené, že nepokrývajú všetky oblasti, v ktorých sa politika 

mládeže odráža (napr.: bývanie, zamestnanosť, doprava, zdravie atď.) a venujú sa len dvom hlavným 

témam: rozvoju telesnej kultúry a práce s mládežou. Na základe týchto zistení pracovná skupina 

adresovala sekcii regionálneho rozvoja požiadavku na prehodnotenie procesu tvorby Akčného plánu 

TTSK a to konkrétne na vypracovanie materiálu (akčného plánu), ktorý  bude zahŕňať všetky oblasti 

politiky mládeže a bude výsledkom medzirezortnej spolupráce. 

 

Regionálna konferencia 

Regionálna konferencia  sa uskutočnila  13. 5. 2010 v priestoroch hotela IMPIQ. Na základe návrhu 

akčného plánu boli vytvorené 3 tematické pracovné skupiny: Zdravie a životný štýl, Vzdelávanie, 

Voľný čas a kultúra. 

 

Pracovná skupina Vzdelávanie: 

Meno Pôsobnosť 

Anton Pančík Oddelenie programovania TTSK 

Ivan Sudora Parlament mladých mesta Vrbové 

Oľga Antalová ÚPSVaR Trnava 

Karol Kunovský Odd. koncepcie a rozvoja škôl a škol. zariadení TTSK  
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Marta Jedličková Odd. koncepcie a rozvoja škôl a škol. zariadení TTSK 

Jana Miháliková IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže 

Mária Moravčíková NS Hlohovec 

 

Pracovná skupina Voľný čas a kultúra: 

Meno Pôsobnosť 

Anton Halenár Oddelenie telesnej kultúry TTSK 

Andrej Skala   Rada mládeže Trnavského kraja 

Katarína Haršányiová Mestský úrad Trnava 

Gabriela Krištofovičová Odbor školstva a telesnej kultúry TTSK 

Ivan Fodor Mestské kultúrne stredisko Senica 

Zuzana Pačesová Mestský úrad Hlohovec 

Kristína Vachanová Mestský úrad Leopoldov 

Mária Karpátyová Odbor stratégie a programovania 

Tibor Iró Rada mládeže Trnavského kraja 

Marcela Hajtmánková IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže 

 

Pracovná skupina Zdravie a životný štýl: 

Meno Pôsobnosť 

Lucia Ivanovičová Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trnava 

Andrea Šimorová Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trnava 

Michal Puobiš Oddelenia životného prostredia TTSK 

Radoslava Šoltésová IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže 

 

Výstupy  

Regionálnej konferencie sa zúčastnili najmä predstavitelia Úradu TTSK, mestských úradov 

a regionálnych inštitúcií, výrazne absentovala skupina mládežníckych organizácií a mladých ľudí.  

Účastníci sa v troch pracovných skupinách vyjadrovali ku kľúčovým témam Akčného plánu TTSK, ako 

aj k procese jeho tvorby a obsahu. 

 

Účastníci regionálnej konferencie vo svojich výstupoch  vyjadrili: 

• Potrebu vytvorenia akčného plánu na území Trnavského samosprávneho kraja, ktorý 

bude pokrývať všetky oblasti politiky mládeže a zároveň bude reflektovať Kľúčové oblasti 

a akčné plány štátnej politiky voči deťom a mládeži v SR 2008 – 2013; 

• V prípade prípravy strategických dokumentov prizvať do procesu konzultácií odbornú 

a širšiu verejnosť a samotných mladých ľudí; 

• Účastníci konferencie považovali predložený Akčný plán TTSK za dostatočný len v oblasti 

rozvoja športu a práce s mládežou, v ostatných oblastiach absentovali relevantné 

dokumenty. 
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Ďalšia komunikácia 

12. novembra 2010 sa stretli zástupcovia IUVENTY a Úradu TTSK. Na základe stretnutia bol 

dopracovaný nasledovný Akčný plán politiky mládeže na rok 2011. 

 

 

Akčný plán politiky mládeže Trnavského samosprávneho kraja na rok 2011 

(vyplýva z Kľúčových oblastí a akčných plánov štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži 

v Slovenskej republike na roky 2008 – 2013) 

 

Kľúčové oblasti a akčné plány štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži s Slovenskej republike na 

roky 2008 – 2013 definujú ciele, princípy, prioritné oblasti vo vybraných oblastiach života detí 

a mládeže. Vymedzenie konkrétnych úloh a následné opatrenia sa realizujú v akčných plánoch. 

 

Štátna politika vo vzťahu k deťom a mládeži sa realizuje aj prostredníctvom opatrení samosprávnych 

orgánov na úrovni krajov, miest a obcí, ktoré vykonávajú túto politiku najbližšie k deťom a mládeži. 

Starostlivosť o mládež je úloha, ktorá sa rieši na úrovni Trnavského samosprávneho kraja 

prostredníctvom spolupráce miest, obcí, škôl, školských zariadení, občianskych združení, 

mládežníckych organizácií, dobrovoľníkov, verejnosti, médií a ďalších subjektov, ktoré sa podieľajú na 

práci s mládežou v Trnavskom samosprávnom kraji. 

 

Ciele štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži v Trnavskom samosprávnom kraji: 

• vytvárať podmienky pre zvyšovanie kvality života; 

• zaistiť sociálnu spravodlivosť, dostatok príležitostí a rovnosť šancí; 

• poskytovať príležitosti na zamestnanie, aktívne občianstvo, účasť zástupcov mládeže 

- na spoločenskom a politickom živote; 

• vytvárať priestor na atraktívne, plnohodnotné, zmysluplné a spoločensky prínosné využívanie 

voľného času mladých ľudí; 

• podporovať organizácie pracujúce s mládežou, mládežnícke organizácie formou finančnej 

a inej materiálnej podpory. 

 

Prepojenie a  nadväznosť  strategických a  rozvojových dokumentov na Akčný plán politiky mládeže 

Trnavského samosprávneho kraja na rok 2011: 

 

1. Vzdelávanie, zamestnanosť 

1.1 Zapájať sa do vytvárania podmienok pre budovanie moderného systému odborného 

vzdelávania na stredných školách, ktoré umožní vzdelávanie stredoškolákov s ohľadom na 

potreby hospodárskej praxe a vytvorí predpoklad pre ich úspešné uplatnenie na trhu práce 

prostredníctvom aktívnej činnosti v orgánoch zriadených pre odbornú prípravu 

a vzdelávanie. 

- pokračovať v činnosti Krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu na formovaní 

odborného vzdelávania v kraji s prioritou maximálnej zamestnanosti a formovania 
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vzdelávacích programov škôl a záujmov o  ich štúdium v regiónoch Trnavského 

samosprávneho kraja; 

- podporovať vznik centier pre odborné vzdelávanie a prípravu vo všetkých regiónoch 

Trnavského samosprávneho kraja pre jednotlivé skupiny odborov k zabezpečeniu úzkeho 

prepojenia stredných škôl a subjektov trhu práce; 

- napomáhať plynulejšiemu prechodu mládeže zo vzdelania do zamestnania vytváraním 

kontaktov medzi školami, zamestnávateľmi, úradmi práce; 

- zvýšiť medializáciu a propagáciu odborného vzdelávania a prípravy pre širokú verejnosť; 

- orientovať aktivity na SŠ pre žiakov, rodičov, verejnosť k získaniu informácií o odbornom 

vzdelávaní prostredníctvom dní otvorených dverí na stredných školách zameraných na 

prezentáciu výsledkov a výstupov praktického vyučovania, k tomu využívať prepojenie 

výchovných poradcov na základných a stredných školách; 

- zabezpečiť flexibilné prepojenie škôl a požiadaviek praxe v školách a školských 

zariadeniach v ZP TTSK; 

- na webovej stránke ÚTTSK zverejňovať aktuálnu ponuku študijných a učebných odborov 

stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK; 

- podporovať a zabezpečiť vhodné podmienky pre premenu školy na lokálne a regionálne 

centrá vzdelanosti. 

 

Gestor: OŠaTK ÚTTSK 

Spolupráca: školy v ZP TTSK, zamestnávateľské zväzy, ÚPSVaR 

Termín: rok 2011, priebežne 

      

1.2 Poznať aktuálne potreby detí a mládeže v oblasti vzdelávania a trávenia voľného času. 

- iniciovať spoluprácu organizácií pri napĺňaní aktuálnych potrieb detí a mládeže v regióne, 

- realizovať podujatia na prezentáciu, vyhľadávanie mladých, nadaných talentov v oblasti 

športu, umenia, vedomostí, zručností; 

- podporovať ďalší rozvoj a uplatnenie talentovaných a nadaných detí prostredníctvom 

ocenení a župných štipendií TTSK za mimoriadne výsledky v odborných olympiádach 

a súťažiach. 

 

Gestor : OŠaTK ÚTTSK 

Spolupráca: stredné školy, športové zväzy, kultúrne inštitúcie, mestské a obecné samosprávy, 

mládežnícke organizácie 

Termín: rok 2011, priebežne 

 

1.3 Venovať pozornosť celoživotnému vzdelávaniu 

- sústrediť sa na organizovanie vedomostných súťaží, súťaží zručností, prehliadok 

tvorivosti; 

- aktivizovať stredné školy v ZP TTSK pre akreditovanie vzdelávacích modulov CŽV podľa 

konkrétneho trhu práce; 

- zabezpečiť podmienky pre ponuku služieb celoživotného vzdelávania. 
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Gestor: OŠaTK ÚTTSK 

Spolupráca: stredné školy v ZP TTSK 

Termín: rok 2011, priebežne 

 

1.4 Skvalitniť technický stav SŠ a ŠZ v ZP TTSK, modernizácia vyučovacieho procesu 

- rekonštrukcia stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK; 

- skvalitnenie technického vybavenia odborných učební pomôckami, prístrojmi a inou 

technikou potrebnou pre kvalitný priebeh vyučovacieho procesu. 

 

Gestor: OŠaTK ÚTTSK 

Spolupráca: stredné školy v ZP TTSK 

Termín: rok 2011, priebežne 

 

Jednotlivé aktivity sú zapracované aj v strategických cieľoch Stratégie rozvoja školstva a vzdelávania 

na území TTSK a v opatreniach a konkrétnych aktivitách Akčného plánu rozvoja školstva a vzdelávania  

na území TTSK. (http://www.trnava-vuc.sk/dokumenty_rr_sap.html) 

 

2. Rodina 

2.1 Nastavenia opatrení pre sociálne slabšie rodiny, ktoré sa v dôsledku zlej ekonomickej situácie 

dostávajú do krízových situácií. 

- poskytovať žiakom stredných škôl sociálne štipendiá v zmysle prijatých pravidiel Z TTSK. 

 

Gestor: OŠaTK ÚTTSK 

Spolupráca: stredné školy v ZP TTSK 

Termín: rok 2011 

 

2.2 Podporovať programy zamerané na problémové situácie v rodine. 

- podporovať programy pre rodičov detí s výchovnými problémami formou tréningov, 

individuálneho sociálneho poradenstva, víkendových pobytov; 

- v rámci rodičovských združení využívať kontakt – učiteľ – rodič na predchádzanie 

rizikového správania detí. 

 

Gestor: OŠaTK ÚTTSK 

Spolupráca: akreditované subjekty, stredné školy v ZP TTSK, rodičia 

Termín: rok 2011 

 

2.3 Podporovať aktivity určené pre rodiny s deťmi smerujúce k zdravému vývinu a výchove detí. 

- Festival pre mladé rodiny s deťmi – spoločné trávenie voľného času – 2 dňové podujatie; 

- Trnavská dobrovoľnícka letná olympiáda – určená pre všetky vekové kategórie – MŠ, ZŠ, 

SŠ, VŠ, mladé rodiny – organizujú sa stretnutia na športoviskách 2x do týždňa – 1 mesiac. 

 

Gestor: Združenie pre podporu detí a mládeže v Trnavskom kraji 

Spolupráca: OšaTK ÚTTSK, školy, občianske združenia, mládežnícke organizácie 
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Termín: rok 2011 

 

Problematika je okrajovo riešená v opatreniach a aktivitách Koncepcie a programu rozvoja telesnej 

kultúry a práce s mládežou na území TTSK a Akčného plánu rozvoja sociálnych služieb, 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území TTSK. (http://www.trnava-

vuc.sk/dokumenty_rr_sap.html) 

 

3. Účasť mládeže na spoločenskom a politickom živote – participácia 

3.1 Podporovať aktivity s cieľom realizácie vzdelávacích programov pre dobrovoľníkov 

pracujúcich s organizovanou i neorganizovanou mládežou. 

- realizovať v spolupráci so Združením pre podporu detí a mládeže v Trnavskom kraji 

aktivity smerujúce k animátorom, dobrovoľníkom; 

- dobrovoľníci deťom v jednotlivých okresných mestách TTSK; 

- víkend mladých, na ktorom sa zúčastňujú zástupcovia mládežníckych organizácií, 

dobrovoľníci za účasti zástupcov TTSK; 

- školenie animátorov; 

- súťaž Animátor roka a Obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži. 

 

Gestor: Združenie pre podporu detí a mládeže v Trnavskom kraji 

Spolupráca: OšaTK ÚTTSK, školy, občianske združenia, mládežnícke organizácie, Rada mládeže TTSK 

Termín: rok 2011 

 

3.2 Realizovať stretnutia zástupcov žiackych rád so zástupcami mládežníckych organizácií, 

občianskych združení pri riešení participácie mládeže 

- podporovať pravidelné organizovanie okrúhlych stolov v jednotlivých okresoch s cieľom 

prípravy spoločných aktivít; 

- uskutočniť prieskum na stredných školách týkajúci sa potrieb a záujmov mladých ľudí 

žijúcich a študujúcich na území Trnavského samosprávneho kraja; 

- vytvárať podmienky pre výchovu a vzdelávanie mladých lídrov a koordinátorov žiackych 

školských rád; 

- podporiť vytvorenie Rady študentov v rámci kraja zo zástupcov žiackych školských rád zo 

stredných škôl. 

 

Gestor: Rada mládeže Trnavského kraja 

Spolupráca: OšaTK ÚTTSK, školy, občianske združenia, mládežnícke organizácie 

Termín: rok 2011 

 

Problematika komplexne riešená v opatreniach a aktivitách Koncepcie a programu rozvoja telesnej 

kultúry a práce s mládežou na území TTSK a Akčného plánu rozvoja TK a práce s mládežou na území 

TTSK. (http://www.trnava-vuc.sk/dokumenty_rr_sap.html) 

 

4. Informačné a komunikačné technológie 
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4.1 Vytvárať podmienky pre informácie pre mládež v súlade s rozvojovými programami, 

informovanie k právnemu uvedomeniu mládeže v oblasti získavania informácií. 

- mapovať voľno-časové aktivity pre deti a mládež s cieľom získať potrebné informácie 

a možnosť participácie na spoločných aktivitách; 

- organizovať okrúhle stoly za účasti mládežníckych organizácií, občianskych združení, 

inštitúcií, ktoré sa podieľajú na práci s mládežou; 

- informovanosť SŠ o aktuálnych výzvach vyhlásených MŠVVaŠ SR; 

- zvýšiť informačné a nové technológie vo vzdelávacom procese na SŠ v ZP TTSK. 

 

Gestor: OŠaTK ÚTTSK 

Spolupráca: stredné školy. mládežnícke organizácie, občianske združenia, Rada mládeže Trnavského 

kraja, Združenie pre podporu detí a mládeže v Trnavskom kraji, stredné školy 

Termín: rok 2011 

 

Obdobné aktivity sú zapracované aj v strategických cieľoch Stratégie rozvoja školstva a vzdelávania 

na území TTSK a v opatreniach a konkrétnych aktivitách Akčného plánu rozvoja školstva a vzdelávania  

na území TTSK. (http://www.trnava-vuc.sk/dokumenty_rr_sap.html) 

 

5. Mobilita 

5.1 Podporovať mobilitu mládeže a rozvoj medzinárodných kontaktov mladých ľudí s cieľom 

realizovať aktivity pre zintenzívnenie vzájomnej spolupráce a organizovanie medzinárodných 

mládežníckych podujatí a iných aktivít, ktorými sa podporuje interkultúrne učenie a zdravá 

medzinárodná spolupráca. 

- organizovať aktivity za účasti mladých ľudí z Rakúska, Horného Bavorska, Čiech, Srbska; 

- realizovať spoločné medzinárodné projekty. 

 

Gestor: Rada mládeže v Trnavskom kraji 

Spolupráca: mládežnícke organizácie, OŠaTK ÚTTSK 

Termín: rok 2011 

 

Problematika komplexne riešená v opatreniach a aktivitách Koncepcie a programu rozvoja telesnej 

kultúry a práce s mládežou na území TTSK a Akčného plánu rozvoja TK a práce s mládežou na území 

TTSK. (http://www.trnava-vuc.sk/dokumenty_rr_sap.html) 

 

6. Životné prostredie a vidiecka mládež 

 

6.1 Iniciovať a realizovať mládežnícke aktivity v mieste bývania a podporovať subjekty, ktoré 

pracujú s deťmi a mládežou. 

- realizácia súťaže Obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži; 

 

Gestor: Združenie pre podporu detí a mládeže v Trnavskom kraji 

Spolupráca: mládežnícke organizácie, subjekty pracujúce s deťmi a mládežou, mestá, obce 

Termín: rok 2011 
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- podporovať aktivity motivujúce deti a mládež na zlepšenie životného prostredia – 

recyklácia, separácia odpadu, úspora energií atď.; 

- podporovať environmentálne programy v oblasti formálneho a neformálneho 

vzdelávania; 

- podporovať propagáciu ochrany životného prostredia medzi deťmi a mládežou; 

- podpora projektov „Zdravé mesto“ a „Školy podporujúce zdravie“. 

 

Gestor: OÚPaŽP ÚTTSK 

Spolupráca: OŠaTK ÚTTSK, školy, mestá, obce 

Termín: rok 2011, priebežne 

 

6.2 Organizovanie odborných školiacich aktivít pre rozvoj ľudského potenciálu v cestovnom 

ruchu. 

- identifikovať potreby a rozpracovať programy celoživotného vzdelávania v cestovnom 

ruchu; 

- ponuka kurzov na získanie zručností z tradičných remeselných aktivít – výroba suvenírov 

a pod.; 

- budovanie značenie cykloturistických trás a trás na pešiu turistiku. 

 

Gestor: Odbor cestovného ruchu a propagácie ÚTTSK 

Spolupráca: OŠaTK ÚTTSK, školy 

Termín: rok 2011, priebežne 

 

Problematika komplexne riešená v prioritách a opatreniach PHSR TTSK 2009 – 2013. 

(http://www.trnava-vuc.sk/dokumenty_rr_sap.html) 

 

7. Voľný čas detí a mládeže 

 

7.1 Organizovať tematicky zamerané podujatia pre deti a mládež. 

- podujatia, ktoré vyplývajú z koncepcie Olympijské festivaly detí a mládeže; 

 

Gestor: Slovenský olympijský výbor 

Spolupráca: OŠaTK ÚTTSK, materské, základné, stredné školy, mestá, obce 

Termín: rok 2011 

 

- športové aktivity – Župná olympiáda stredoškolskej mládeže Trnavského samosprávneho 

kraja, Paralympiáda Trnavského samosprávneho kraja, Športovec roka Trnavského 

samosprávneho kraja; 

 

Gestor: Trnavský samosprávny kraj 

Spolupráca: Slovenská asociácia športu na školách, športové zväzy, Slovenský zväz telesne 

postihnutých, stredné školy, mestá, obce 
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Termín: rok 2011 

 

- športové aktivity – Kalokagatia – medzinárodná olympiáda pre žiakov ZŠ, Gaudeamus 

Igitur  - celoslovenská olympiáda stredoškolskej mládeže; 

 

Gestor: Slovenská asociácia športu na školách 

Spolupráca: Trnavský samosprávny kraj, športové zväzy, mestá, obce 

Termín: rok 2011 

 

- podujatia pre talentovanú mládež – Župný festival hudby, spevu a tanca stredoškolskej 

mládeže Trnavského samosprávneho kraja, vedomostná olympiáda „Kraj, ktorý je mojim 

domovom“; 

 

Gestor: OŠaTK ÚTTSK 

Spolupráca: stredné školy 

Termín: rok 2011 

 

- podporovať osvedčené projekty, ktoré prispejú k aktívnemu využitiu času detí a mládeže, 

k získaniu nových poznatkov, ktoré využijú v praktickom živote – Otvorená škola, Škola 

roka, Socrates, Leonardo da Vinci, Mládež v akcii a pod.; 

 

Gestor: Trnavský samosprávny kraj 

Spolupráca: stredné školy v ZP TTSK, mládežnícke organizácie 

Termín: rok 2011 

 

- podporovať organizovanie táborov pre ťažko zdravotne postihnuté deti. 

 

Gestor: Odbor sociálnej pomoci ÚTTSK 

Spolupráca: školské zariadenia v ZP TTSK 

Termín: rok 2011 

 

7.2 Finančne podporovať mládežnícke organizácie, subjekty, ktoré pracujú s deťmi a mládežou. 

- v rámci grantového systému – Podpora mládežníckych aktivít, Podpora športových aktivít 

pre všetkých, Podpora kultúrnych a umeleckých aktivít, Podpora aktivít v rámci sociálnej 

pomoci poskytnúť na základe vypracovaného projektu finančnú dotáciu; 

 

Gestor: TTSK 

Spolupráca: organizácie, inštitúcie pracujúce s mládežou, mestá, obce 

Termín: rok 2011 

 

- na základe predložených projektov poskytnúť Združeniu pre podporu detí a mládeže 

v Trnavskom kraji účelovú dotáciu na realizáciu aktivít určených pre deti a mládež. 
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Gestor: TTSK 

Spolupráca: Združenie pre podporu detí a mládeže v Trnavskom kraji, mládežnícke organizácie 

Termín: rok 2011 

 

7.3 Mediálna prezentácia na zviditeľnenie práce s deťmi a mládežou 

- plánované aktivity i vyhodnotenie aktivít zverejňovať v Župnom spravodajcovi 

Trnavského samosprávneho kraja, v regionálnych médiách, na webovej stránke TTSK 

 

Gestor: TTSK 

Spolupráca: stredné školy v ZP TTSK, mládežnícke organizácie, občianske združenie, mestá, obce 

Termín: rok 2011, priebežne 

 

7.4 Monitorovanie problematiky detí a mládeže v oblasti športu 

- pravidelne vyhodnocovať na stredných školách v ZP TTSK stav športovísk, zapojenosť 

stredoškolákov do hodín telesnej výchovy, mimoškolské športové aktivity 

 

Gestor: OŠaTK ÚTTSK 

Spolupráca: stredné školy v ZP TTSK 

Termín: rok 2011, priebežne 

 

7.5 Koordinácia práce s deťmi a mládežou v TTSK 

- pokračovať v aktívnej práci Krajskej rady pre šport a mládež,  poradného orgánu 

predsedu TTSK, s prioritou podporovať zámery v oblasti rozvoja práce s mládežou v TTSK 

 

Gestor: TTSK 

Spolupráca: Rada mládeže v Trnavskom kraji, Združenie pre podporu detí a mládeže v Trnavskom 

kraji, mládežnícke organizácie, školy, mestá, obce 

Termín: rok 2011 

 

Problematika komplexne riešená v opatreniach a aktivitách Koncepcie a programu rozvoja telesnej 

kultúry a práce s mládežou na území TTSK a Akčného plánu rozvoja TK a práce s mládežou na území 

TTSK. (http://www.trnava-vuc.sk/dokumenty_rr_sap.html) 

 

8. Kultúra 

 

8.1 Podpora dostupnosti mladých ľudí ku kultúre na regionálnej úrovni 

- systematicky podporovať a realizovať aktivity pre deti, mládež v kultúrnych zariadeniach 

v ZP TTSK – osvetové strediská, múzeá, galérie, knižnice, divadlo, hvezdáreň 

a planetárium: 

- organizovať prednášky z histórie regiónu; 

- organizovať výstavy určené deťom a mládeži; 

- zapracovať do repertoáru divadla inscenácie pre deti a mládež, sledovať návštevnosťou 

divadla výchovu k umeniu a cibreniu vkusu; 
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- realizovať postupové súťaže v oblastiach ľudovej kultúry a tradícií, hovoreného slova, 

literárnej tvorby, hudby, spevu, tanca, fotografie pre deti a mládež; 

- zabezpečovať širokú ponuku knižnično-informačných služieb v knižniciach TTSK 

a dostupnosť informácií; 

- popularizovať astronómiu, venovať pozornosť nadaným a talentovaným deťom 

a mládeži, záujemcom o astronomické vzdelávanie a odbornú prácu; 

- zvýšiť atraktívnosť prezentačných činností kultúrnych zariadení v ZP TTSK s dôrazom na 

výchovno-vzdelávaciu činnosť detí a mládeže, dostupnosť kultúrneho dedičstva, 

kultúrno-osvetovej činnosti – besedy, súťaže, výstavy, tvorivé dielne, kultúrne podujatia. 

 

Gestor: Kultúrne zariadenia v ZP TTSK 

Spolupráca: školy, mládežnícke organizácie, inštitúcie pracujúce s mládežou, obce, mestá 

Termín: rok 2011, priebežne 

 

Problematika komplexne riešená v opatreniach a aktivitách Koncepcie a programu rozvoja telesnej 

kultúry a práce s mládežou na území TTSK a Akčného plánu rozvoja TK a práce s mládežou na území 

TTSK. (http://www.trnava-vuc.sk/dokumenty_rr_sap.html) 

 

9. Zdravie a zdravý životný štýl 

 

9.1 Ovplyvňovať životný štýl a správanie detí a mládeže v oblasti závislosti 

- venovať pozornosť koordinátorom drogovej prevencie, psychológom na stredných 

školách – spoločné stretnutia; 

- podporovať aktivity, ktoré vedú k vyplneniu voľného času mladých a tým ich odvádzať od 

nevhodného správania, ktoré smeruje k negatívam v ich živote – alkohol, drogy; 

 

Gestor: OŠaTK ÚTTSK 

Spolupráca: stredné školy v TP TTSK 

Termín: rok 2011 

 

- organizovať a podporovať podujatia s protidrogovou problematikou – besedy, prednášky, 

výstavy, koncerty, divadelné predstavenia. 

 

Gestor: stredné školy v ZP TTSK 

Spolupráca: mládežnícke organizácie, subjekty pracujúce s mládežou 

Termín: rok 2011                    

 

9.2 Podporovať programy na podporu zdravej výživy, zdravého životného štýlu 

- podporovať programy s cieľom podpory zdravej výživy žiakov; 

- podporovať zapojenie mladých ľudí do dobrovoľníckych kampaní zameraných na 

zmiernenie dopadu civilizačných ochorení – Deň narcisov, Modrý gombík a pod.; 

- podporovať rozvojové projekty v cestovnom ruchu – ozdravovacie pobyty, hipoterapia, 

pobyty v prírode. 
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Gestor: OŠaTK ÚTTSK 

Spolupráca: stredné školy v ZP TTSK, akreditované subjekty, Odbor cestovného ruchu ÚTTSK 

Termín: rok 2011 

 

Problematika okrajovo riešená v opatreniach a aktivitách Koncepcie a programu rozvoja telesnej 

kultúry a práce s mládežou na území TTSK a Akčného plánu rozvoja sociálnych služieb, 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území TTSK. (http://www.trnava-

vuc.sk/dokumenty_rr_sap.html) 

 

10. Deti a mládež, čeliaci zložitým životným situáciám a pochádzajúci zo znevýhodneného 

prostredia 

 

10.1 Poskytovanie účinnej pomoci deťom a mladým ľuďom, ktorí sa nachádzajú v krízovej situácii 

- podporovať programy zamerané na predchádzanie sociálnemu vylúčeniu ohrozených 

a rizikových skupín populácie; 

- podporovať programy pre rozvoj sebestačnosti; 

- podporovať programy zamerané na podporu spoločenskej integrácie rizikových skupín, 

- podporovať aktivity nízko prahového charakteru;  

- podporovať aktivity zamerané na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine –

terénna sociálna práca, núdzové sociálne bývanie; 

 

Gestor: Odbor sociálnej pomoci ÚTTSK 

Spolupráca: akreditované subjekty sociálnoprávnej ochrany detí 

Termín: rok 2011,úloha trvalá 

 

- podporovať preventívne aktivity a programy zamerané na prevenciu kriminality mládeže. 

 

Gestor: OšaTK ÚTTSK 

Spolupráca: stredné školy v ZP TTSK, policajný zbor 

Termín: rok 2011, priebežne 

 

Problematika je riešená v  opatreniach Akčného plánu rozvoja sociálnych služieb, sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately na území TTSK. (http://www.trnava-vuc.sk/ 

dokumenty_rr_sap.html) 

 

11. Deti a mládež, sociálno-patologické javy a ich prevencia 

 

11.1 Predchádzanie a zamedzenie nárastu sociálno-patologických javov, ktoré ohrozujú psychický, 

fyzický a sociálny vývin detí a mladých ľudí 

- realizovať a podporovať aktivity zamerané na prevenciu a elimináciu sociálno-

patologických javov detí a žiakov; 
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- vytvárať podmienky pre vznik nedostatkových sociálnych služieb na vykonávanie opatrení 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pre všetky ohrozené a marginalizované 

skupiny populácie podľa skutočných potrieb; 

- podporovať organizovanie podujatí s protidrogovou tematikou pre koordinátorov 

drogovej prevencie na SŠ v ZP TTSK; 

- podporovať aktivity zamerané na zamedzenie nárastu sociálno-patologických javov 

a obmedzenie, resp. odstraňovanie negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú všestranný vývin 

detí a mládeže prostredníctvom aktivít v oblasti práce s mládežou – šport, kultúra, nízko 

prahových voľno časových zariadení pre deti a mládež. 

 

Gestor: Odbor sociálnej pomoci ÚTTSK 

Spolupráca: OšaTK ÚTTSK, akreditované subjekty sociálnoprávnej ochrany detí, inštitúcie  

participujúce v oblasti prevencie 

Termín: rok 2011, priebežne 

 

Problematika je riešená v  opatreniach Akčného plánu rozvoja sociálnych služieb, sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately na území TTSK. (http://www.trnava-vuc.sk/ 

dokumenty_rr_sap.html) 

 

 

Akčný plán TTSK z pohľadu IUVENTY5: 

 

Za pozitívum považujeme, že napriek rôznemu chápaniu terminológie nakoniec vznikol akčný plán 

politiky mládeže na rok 2011. Väčšina jeho úloh počíta so spoluprácou inštitúcií z rôznych sektorov čo 

kopíruje princíp medzisektorovej spolupráce. Za výzvu považujeme zapojenie väčšieho počtu 

organizácií z praxe do prípravy a tvorby budúcich akčných plánov, doplnenie merateľných 

ukazovateľov k jednotlivým úlohám a podobne ako v niektorých krajoch iniciovať schválenie Akčného 

plánu zastupiteľstvom. 

                                                           
5
 IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže dlhodobo pôsobí v oblasti štátnej politiky voči mládeži. Z tejto oblasti máme 

množstvo medzinárodných skúseností, spolupracovali sme na viacerých akčných plánoch na národnej i miestnej úrovni a 

máme možnosť porovnania s ostanými krajmi Slovenskej Republiky. Z týchto dôvodov uvádzame na tento akčný plán aj náš 

názor, ktorý veríme že bude užitočný pri realizácii akčných plánov v oblasti politiky mládeže v budúcnosti. 
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Nitriansky samosprávny kraj 

 
Základné informácie 

Koordinátor za IUVENTU – Slovenský inštitút mládeže: Marcela Hajtmánková 

Externý spolupracovník zodpovedný za Nitriansky región: Ľubica Ľachká 

Spolupracovníci z VÚC: Michal Masarik a Mária Otottová 

 

Do procesu prípravy regionálneho Akčného plánu  boli zapojené viaceré oddelenia Úradu 

Nitrianskeho samosprávneho kraja: 

• Odbor školstva, mládeže, športu a kultúry, 

• Oddelenie mládeže, telesnej kultúry a športu, 

• Oddelenie metodického riadenia kultúry, 

• Oddelenie metodicko-riadiace, 

• Odbor sociálnych vecí a zdravotníctva, 

• Oddelenie starostlivosti na úseku sociálnych služieb; 

 

Zhodnotenie procesu  

Proces spolupráce sa naštartoval prvým stretnutím na pôde Úradu Nitrianskeho samosprávneho 

kraja, kde sa stretli zástupcovia jednotlivých odborov spoločne s koordinátorkou Ľubicou Ľachkou 

a zástupkyňou IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže Marcelou Hajtmánkovou. Počas stretnutia 

bol predstavený Akčný plán politiky mládeže na roky 2010 – 2011 a následné výzvy spojené 

s vytvorením Akčného plánu pre Nitriansky samosprávny kraj. Stretnutia sa zúčastnil aj podpredseda 

Nitrianskeho samosprávneho kraja Ján Vančo, ktorý podporil predstavenú iniciatívu. Výstupom 

stretnutia bol prvotný návrh úloh za jednotlivé oddelenia, ktorý bol rozdistribuovaný osloveným 

organizáciám v regióne, ktoré sa venujú pomenovaným problematikám. 

 

Regionálna konferencia sa konala 27. apríla 2010 v priestoroch Krajského osvetového strediska 

v Nitre. 

 

Na základe prvotného návrhu akčného plánu sa zostavili 4 tematické pracovné skupiny: 

 

Pracovná skupina Zamestnanosť a vzdelávanie: 

Meno Pôsobnosť 

Iveta Verešová Oddelenie metodicko-riadiace – Odbor školstva, 
mládeže, športu a kultúry NSK 

Zuzana Gališinová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 

Durdiaková Obchodná akadémia v Nitre (zodpovedná za realizáciu 
Burzy práce) 

Gajdošíková Stredisko praktického vyučovania v Nitre 

Lomnická Stredná priemyselná škola stavebná 

Jana Miháliková IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže 
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Pracovná skupina Kultúra: 

Meno Pôsobnosť 

Miloš Bača Oddelenie metodického  riadenia kultúry NSK 

Michal Somoš Divadlo Pôtoň, Bátovce 

Slávka Civáňová Divadelná Nitra, Nitra 

Marta Svrčeková Krajské osvetové stredisko, Nové Zámky 

Jana Ondrušková Krajské osvetové stredisko, Nitra 

Zdenka Smrečková Krajské osvetové stredisko, Nitra 

Daniela Gundová Krajské osvetové stredisko, Nitra  

Peter Oravec OZ LEMON, Nitra 

Dáša Bojdová Mestský úrad, Nitra 

Viktor Mlynek Mestský úrad, Nitra 

Ľubica Ľachká facilitátorka 

 

Pracovná skupina Voľný čas, mobilita, zdravie a zdravý životný štýl: 

Meno Pôsobnosť 

Mária Otottová Oddelenie mládeže, telesnej kultúry a športu NSK 

Mária Plačková Oddelenie mládeže, telesnej kultúry a športu NSK 

Igor Kušnierik OZ Športový klub DELF 

Dokupil Slovenský skauting 

Pavol Peciar OZ Delfín 

Mária Penzéšová Inštitút rozvoja vedomostnej spoločnosti, Nitra 

Sandra Fraňová Mladí filantropi, Nitrianska komunitná nadácia 

Tomáš Pešek IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže 

 

Pracovná skupina Prevencia sociálno-patologických javov/Deti a mládež čeliaci zložitým životným 

situáciám: 

Meno Pôsobnosť 

Michal Masarik Oddelenie mládeže, telesnej kultúry a športu NSK 

Lukáš Petroch 
Oddelenie starostlivosti na úseku sociálnych služieb 
NSK 

Eva Šmitalová OZ Centrum pre rodinu 

Viera Čanigová OZ Centrum pre rodinu 

Anna Petrovičová YMCA Nitra 

Andrea Gregušová YMCA Nitra 

Andrea Hugáňová OZ STORM 

Martina Mesiarkinová OZ STORM 

Miroslav Duchoň Mestská polícia, Nitra 

Miroslava Bírová CPPPaP, sociálny pedagóg 

Mariana Kováčová Nízkoprahové centrum Slniečko 

Michaela Chmelová Obec Kozárovce 

Vaňová Mestský úrad Nitra 

Marcela Hajtmánková IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže 
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Výstupy (návrh akčného plánu) 

Výstupy z konferencie boli zapracované do pôvodného návrhu akčného plánu a zaslané na 

pripomienkovanie. S aktualizovanou verziou akčného plánu z februára 2011 bola oboznámená 

vedúca odboru školstva, mládeže, športu a kultúry Úradu NSK, Ľubica Libová. 

 

 

Akčný plán politiky mládeže Nitrianskeho samosprávneho kraja na rok 2011 

(vyplýva z Kľúčových oblastí a akčných plánov štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži 

v Slovenskej republike na roky 2008 – 2013) 

 

Kľúčové oblasti a Návrh akčného plánu politiky mládeže Nitrianskeho kraja na roky 2010 – 2011 

vyplýva z vôle samosprávneho kraja vytvárať vhodné podmienky na starostlivosť o mladých ľudí 

žijúcich na území kraja, venovať sa problematike mládeže medzisektorovo a dať zároveň možnosť 

mladej generácii spolurozhodovať o smerovaní rôznych politík samosprávneho kraja. 

 

Akčný plán politiky mládeže NSK na roky 2010 – 2011 v oblasti výchovy a vzdelávania vychádza 

z akčného plánu štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži v Slovenskej republike na roky 2008 – 

2013 a realizuje sa prostredníctvom NSK v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti NSK.  

 

Pri napĺňaní zámerov vyplývajúcich z akčného plánu sa sústredí NSK na tieto okruhy: 

1. vzdelávanie a zamestnanosť, 

2. mobilita, 

3. voľný čas mládeže, 

4. zdravie a zdravý životný štýl, 

5. prevencia sociálno-patologických javov, deti a mládež, čeliaci zložitým životným situáciám 

a pochádzajúci zo znevýhodneného prostredia; 

1. Vzdelávanie a zamestnanosť 
 

1.1.  Realizovať opatrenia na prepojenie vzdelávania a potrieb trhu práce, kontaktov medzi 

potenciálnymi zamestnávateľmi a budúcich absolventov škôl 

- Uskutočniť  raz ročne Nitrianske kariérne dni. Cieľom aktivity je predstaviť žiakom ZŠ 

možnosti štúdia na rôznych stredných školách, žiakom stredných škôl umožniť stretnutie 

s potenciálnymi zamestnávateľmi, ponúknuť im prehľad študijných programov na VŠ, 

získať prehľad o službách ÚPSVaR v oblasti kariérového poradenstva a i.; 

 

Gestor: ÚPSVR 

Partner: OŠMŠaK ÚNSK (projekt otvorený pre ďalších partnerov) 

 

- Pokračovať v každoročnom organizovaní podujatia Mladý tvorca. Cieľom podujatia je 

podporovať prezentáciu zručností a schopností žiakov stredných odborných škôl 

prostredníctvom celoslovenskej výstavy. Sprievodnými akciami žiaci preukazujú výsledky 
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svojich aktivít v rámci  mimoškolskej činnosti. Podľa možností zapojiť i prezentácie firiem, 

príp. budúcich potenciálnych zamestnávateľov v rámci kraja. 

 

Gestor: OŠMŠaK ÚNSK 

Projekt otvorený partnerom 

 

1.2.  Podpora  vzdelávania pedagógov 

V zmysle zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch, odborných zamestnancoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov podporovať kariérový postup pedagogických 

zamestnancov, kontinuálne vzdelávanie na doplnenie kvalifikačných  predpokladov, sledovať 

štruktúru kariérových pozícií v školách, a to prostredníctvom listu vedeniam škôl s vyžiadaním 

spätnej väzby zo strany škôl, vystúpeniami zamestnancov Metodicko-pedagogického centra v 

Nitre a Štátneho inštitútu odborného vzdelávania v Bratislave  na poradách riaditeľov, ktorí 

sú jedným z  poskytovateľov takéhoto vzdelávania. 

 

Gestor: OŠMŠaK ÚNSK v spolupráci so školami a vzdelávacími organizáciami 

 

- Uskutočňovať  každoročne konferenciu o výchove pre riaditeľov a pedagógov stredných 

škôl. Väčšina aktivít zameraná na pedagógov je orientovaná na vzdelávanie. Cieľom tejto 

konferencie je upriamiť pozornosť na zlepšenie súčasného stavu výchovy na stredných 

školách, zamerať sa na najnovšie informácie, trendy a vedecké poznatky z oblasti výchovy 

na stredných školách 

 

Gestor: OŠMŠaK ÚNSK 

Partneri: (projekt otvorený pre partnerov) 

 

1.3. Zapájať sa do vytvárania podmienok pre budovanie moderného systému odborného 

vzdelávania na stredných školách v Nitrianskom samosprávnom kraji. 

- Raz ročne organizovať konferenciu o odbornom vzdelávaní s medzinárodnou účasťou 

pre riaditeľov a pedagógov stredných škôl.  Venovať pozornosť odbornému vzdelávaniu 

sa v súčasnosti javí ako akútne, nakoľko žiaci prejavujú záujem viac o všeobecné 

vzdelávanie, čo potom na trhu práce prevyšuje ponuku nad dopytom a o povolania 

remeselného charakteru je núdza. 

 

Gestor: OŠMŠaK ÚNSK 

 

1.4. Vytvárať ďalšie centrá pre odborné vzdelávanie a prípravu rovnomerne v jednotlivých 

regiónoch Nitrianskeho samosprávneho kraja pre jednotlivé skupiny odborov. 

- Možno konštatovať, že v tomto smere niektoré stredné školy v Nitrianskom 

samosprávnom kraji už pred platnosťou zákona o odbornom vzdelávaní a príprave 

spolupracovali v oblasti prípravy absolventov s firmami príslušného regiónu. Krajská rada 

pre odborné vzdelávanie a prípravu zriadená ako poradný orgán predsedu Nitrianskeho 

samosprávneho kraja v zmysle Zákona č. 184/2009 o odbornom vzdelávaní a príprave 
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov bude vyhodnocovať plnenie stratégie 

odborného vzdelávania v Nitrianskom samosprávnom kraji. 

 

Gestor: OŠMŠaK ÚNSK 

 

1.5 Zaistenie potrieb žiakov NSK v oblasti vzdelávania a prípravy na trh práce 

- Zabezpečiť informovanosť žiakov základných škôl a ich zákonných zástupcov 

o možnostiach odborného vzdelávania na stredných školách: „Študentský servis“ – 

informácie poskytnúť centrám pedagogicko – psychologického poradenstva. 

 

Gestor: OŠMŠaK ÚNSK, CPPP 

Partner: ÚPSVR 

 

- Oceniť každoročne žiakov, zo škôl v pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorí 

dosiahli v uplynulom školskom roku vynikajúce výsledky v celoslovenských 

a medzinárodných kolách olympiád, literárnych a športových súťaží v zmysle 

Pedagogicko-organizačných pokynov vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 

a športu SR. V stave riešenia je návrh oceniť najlepšieho riaditeľa škôl v pôsobnosti 

Nitrianskeho samosprávneho kraja. 

 

Gestor: OŠMŠaK ÚNSK 

 

1.6 Zlepšenie podnikateľského vzdelávania žiakov stredných škôl Nitrianskeho samosprávneho 

kraja  

- Motivovať žiakov stredných odborných škôl, aby  v zmysle Zákona č. 184/2009 

o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zákona č. 

245/2008 o výchove a vzdelávaní/školský zákon/a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, ktoré im umožňujú spolupracovať so stavovskými a profesijnými organizáciami 

v súlade s úlohami Krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu v Nitrianskom 

samosprávnom kraji, využívali podnikateľské vzdelávanie podľa požiadaviek regiónu. 

 

Gestor: OŠMŠaK ÚNSK 

 

2. Podpora mobility mladých ľudí 
 

2.1 Vytvorenie informačného nástroja na podporu mobility 
- Informačný nástroj (napr. portál mobilít), by zhromažďoval informácie o možnostiach  

aktivít rôznych programov  (napr. Programu celoživotného vzdelávania (LLP) a iných 
grantov pre žiakov a pedagógov SŠ), s možnosťou výmeny skúseností, príkladov dobrej 
praxe a zverejnenia ponuky projektových partnerov. 

 
Gestor :  OŠMŠaK ÚNSK 
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3. Voľný čas mládeže 

 
3.1 Poznať aktuálne potreby  detí a  mládeže v oblasti vzdelávania a  trávenia voľného času v NSK. 

- Zabezpečiť efektívne využívanie vzdelávacích poukazov na krúžkovú činnosť žiakov SŠ. 
Uskutočňovať monitoring mimoškolskej činnosti študentov (do 30. 7.) na všetkých SŠ 
v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK a následne vyhodnocovať úspešnosť zapojenia žiakov 
do krúžkov. 

 
Gestor: OŠMŠaK ÚNSK 

 
- Vytvárať podmienky na osvojenie si vedomostí a  zručností vo všetkých záujmových, 

kultúrnych a výchovných činnostiach, v rámci výchovno-vyučovacieho procesu na 
školských internátoch. Vzdelávaním pedagogických pracovníkov v školských internátoch 
zvyšovať úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu (1x ročne pracovný seminár). 

 
Gestor: OŠMŠaK ÚNSK 
 

3.2 Finančne podporovať športové aktivity mladých ľudí na miestnej úrovni. 
-  Podporovať  šport a športové aktivity pre všetkých organizované obcami, športovými 

klubmi a telovýchovnými jednotami, ale aj občianskymi združeniami, ktoré podporujú 

šport v NSK, prostredníctvom dotácie na podporu a športu v zmysle VZN poskytuje NSK 

po celý rok. Každý subjekt môže požiadať o dotáciu.  

 

Gestor :  OŠMŠaK ÚNSK 

Partneri: športové kluby 

  

3.3 Zviditeľňovať osobnosti a vzory v oblasti športu. 
- Prostredníctvom podujatia „Ocenenie najúspešnejších športovcov a osobností v oblasti 

športu v NSK“ oceňovať a vyzdvihovať vzory pre mladých ľudí v oblasti športu v NSK. 

(Kategórie juniori  jednotlivci a juniori kolektívy bývajú pravidelne zastúpené mladými 

športovými nádejami , termín realizácie je do 30. apríla). 

 

Gestor :  OŠMŠaK ÚNSK 

Partneri: športové kluby 

 

3.4 Zriaďovať kvalitne pracujúce útvary talentovanej mládeže na SŠ. 
- Zriaďovať a podporovať triedy so športovým zameraním, ktoré v spolupráci so 

športovými zväzmi pracujú s talentami. Následne monitorovať ich činnosť. 

 

Gestor:  OŠMŠaK ÚNSK 

Partneri: športové kluby 

 

3.5 Vytvárať priestor pre športové aktivity detí a mládeže. 
- Prostredníctvom budovania Centra olympijskej prípravy na Spojenej škole, Slančíkovej 2, 

Nitra, (pre športy – volejbal (dievčatá), atletika, stolný tenis) vytvárať vhodný priestor pre 
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športové aktivity detí a mládeže, ktoré sa pripravujú na reprezentáciu Nitrianskeho kraja, 

prípadne SR. Merateľné ukazovatele: výsledky v súťažiach. 

 

Gestor :  OŠMŠaK ÚNSK 

Partneri: MŠVVaŠ SR 

 

3.6 Pokračovať v osvedčených súťažiach a projektoch podporujúcich športové aktivity detí 
a mládeže. 
- Podporovať motiváciu a zapájanie sa študentov do športových aktivít prostredníctvom 

osvedčených projektov a súťaží ako napríklad „Kalokagatia – Mladý záchranár“, „Olympijské 

festivaly detí a mládeže Slovenska“ a „Otvorená škola – oblasť športu“. Po realizácii každej 

športovej súťaži sa vyhodnotí počet zapojených škôl a miera ich zapojenosti sa porovná 

s ďalšími ročníkmi danej súťaže. 

 

Gestor :  OŠMŠaK ÚNSK 

Partneri: Stredné školy, Slovenský olympijský výbor, MŠVVaŠ SR 

 

4. Zdravie a zdravý životný štýl 
 

4.1 Zmapovať stav informovanosti pedagógov, zaoberajúcich sa prevenciou o drogách 
a schopnosti identifikovať sprievodné javy upozorňujúce na ich možné užívanie žiakmi SŠ. 
- Dotazníkovou formou vyzistiť schopnosť koordinátorov prevencie drogových závislostí 

a výchovných poradcov odhaliť žiakov, ktorí vykazujú známky experimentovania alebo 

užívania drog, prípadne ich správanie a slovník tomu napovedajú. (Používanie rôznych 

skrytých názvov na pomenovanie drogy.) 

 

Gestor : OŠMŠaK ÚNSK  

Partneri: CPPPaP,  Mestská polícia 

 

4.2 Presadzovať riadený proces ozdravenia výživy detí a mládeže v školách a školských 
zariadeniach a prispievať k zlepšeniu zdravotného stavu populácie. 
- Prostredníctvom upravovania jedálnych lístkov v 60 % školských stravovacích 

zariadeniach usmerňovať deti a mládež v konzumovaní pestrej a pravidelnej stravy 

v rámci denného percentuálneho rozdelenia pripravovaných a podávaných hlavných 

a doplnkových jedál, podľa odporúčania MZ SR. 

 

Gestor : OŠMŠaK ÚNSK 

Partner: stredné školy 

 

4.3 Podporiť programy na podporu zdravej výživy. 
- Naďalej v roku 2011 podporovať programy ,,Školské ovocie“ a „Školské mlieko“ za účelom 

podpory zdravej výživy študentov vo všetkých 47 zariadeniach školského stravovania 

v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. 
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Gestor : OŠMŠaK ÚNSK 

Partneri: stredné školy 

 

5. Sociálno-patologické javy a ich prevencia u mládeže 
 

5.1 Podpora vzdelávania pedagogických a nepedagogických zamestnancov rezortu školstva. 

- Významnou úlohou v boji proti sociálno-patologickým javov i naďalej zostáva 

systematické vzdelávanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov. Okrem 

tradičných tém školení, ako šikanovanie, drogové závislosti sa zameriavame aj na menej 

rezonujúce, ale o to závažnejšie témy, napríklad obchodovanie s ľuďmi. 

- pravidelne realizovať školenia koordinátorov prevencie sociálno-patologických javov; 

- propagovať systematické vzdelávanie pedagogických a nepedagogických pracovníkov – 

nastavenie preventívno-vyhľadávacích aktivít pre deti a mládež pri začiatkoch závislostí; 

- realizovať preventívne programy a konferencie o výchove k prevencii sociálno-

patologických javov. 

 

Gestor: ÚNSK v spolupráci s MVO 

 

5.2.  Posilniť spoluprácu SŠ s orgánmi štátnej správy v oblasti šírenia a užívania drogy 

- v roku 2011 plánujeme pokračovať v zabehnutých preventívnych programoch 

v spolupráci s orgánmi štátnej správy a naďalej realizovať osvetu v oblasti sociálno-

patologických javov (plánujeme rozšíriť aj o iné oblasti ako prevencia drogových 

závislostí); 

- preventívne prehliadky študentov zamerané na prechovávanie drog – program „Drogový 

pes“; 

- Spolupráca školy s Policajným zborom pri podozrení na prechovávanie drog v školách, 

školských a kultúrnych zariadeniach. 

 

Gestor : OŠMŠaK ÚNSK v spolupráci so školami, CPPPaP, KOS a Mestskou políciou 

 

5.3.  Spolupráca s CPPPaP pri  prevencii na stredných školách. 

- Za asistencie pracovníkov CPPPaP usporiadavať pre žiakov aj pedagógov pravidelné 

prednášky a semináre týkajúce sa spoločensky nežiaducich  javov. 

- Školenia a aktivity usporiadané pre pedagógov zaoberajúcich sa prevenciou sociálno-

patologických javov na stredných školách. 

 

Gestor: ÚNSK v spolupráci s CPPPaP a so školami 

 

- pravidelná komunikácia pracovníkov CPPPaP s riaditeľmi škôl, koordinátormi prevencie 

drogových závislostí, výchovnými poradcami a žiakmi. 

 

Gestor: OŠMŠaK ÚNSK v spolupráci so školami, CPPPaP, KOS a Mestskou políciou 
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5.4. Zviditeľňovať projekty v oblasti prevencie a ich činnosť. 

- propagovať projekt ,,Tiesňové linky“ na webovej stránke Nitrianskeho samosprávneho 

kraja. 

 

Gestor: OŠMŠaK ÚNSK v spolupráci s MVO 

 

5.5 Zaradenie témy týkajúcej  sa preventívnych programov a rodinnej výchovy do predmetu 
Náuka o spoločnosti na SŠ. 

- propagácia výučby rodinnej výchovy a prevencie na vyučovaní v predmete Náuka 

o spoločnosti na SŠ. 

 

Gestor: ÚNSK s riaditeľmi stredných škôl 

 

6. Kultúra 
 
Akčný plán politiky mládeže Nitrianskeho samosprávneho kraja (ďalej NSK) na roky 2010 – 2011 
v oblasti kultúry vychádza z Akčného plánu štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži v Slovenskej 
republike na roky 2008 – 2013 a realizuje sa prostredníctvom 21 regionálnych kultúrnych organizácií 
v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK (5 regionálnych osvetových stredísk, 5 knižníc, 5 múzeí, 2 galérií, 3 
divadiel, 1 hvezdáreň). 
 
Poslanie a odborná činnosť jednotlivých typov kultúrnych organizácií NSK sú stanovené príslušnými 
zákonmi a inými legislatívnymi normami Slovenskej republiky. Zo strany zriaďovateľa ich činnosť 
upravuje Koncepcia rozvoja kultúry Nitrianskeho samosprávneho kraja na roky 2008 – 2015, ktorá 
stanovuje 27 strategických úloh na uvedené časové obdobie. 
 
Všetky regionálne kultúrne organizácie NSK venujú osobitnú pozornosť kultúrnym aktivitám pre deti, 
mládež a mladých ľudí. Mnohé z nich získali ocenenia na domácich i zahraničných fórach (napr. 
Divadlo A. Bagara v Nitre, Staré divadlo K. Spišáka v Nitre, Tekovská knižnica v Leviciach, Ponitrianske 
múzeum v Nitre). 
 
Analýzy doterajšej činnosti samosprávnych krajov ako regionálnej samosprávy na Slovensku ukazujú, 
že zákonom stanovený legislatívny, finančný a strategický rámec pre ich činnosť im neumožňuje 
zabezpečovať komplexný rozvoj územia kraja. Nemôžu zasahovať ani do pôsobnosti obcí na území 
kraja. Ďalšou problematickou oblasťou je existencia stoviek malých obcí (miestnych samospráv), 
ktoré nie sú ekonomicky životaschopné a sú odkázané na pomoc štátu. Pre zlú finančnú situáciu 
nedokážu svojim obyvateľom vytvoriť takmer žiadne možnosti pre kultúrny život (zánik knižníc 
v malých obciach). 
 
Preto sa pracovná skupina sústredila predovšetkým na identifikáciu problémov, ktoré pociťujú mladí 
ľudia v oblasti kultúry v menších mestách a obciach Nitrianskeho regiónu. Na základe vymedzenia  
jednotlivých problémových oblastí stanovila tieto úlohy: 
 

6.1 Kultúrne podujatia pre mladých ľudí. 

- Každá regionálna kultúrna organizácia NSK si stanoví cielenú dramaturgiu, podujatí pre 

cieľovú skupinu detí, mládež a mladých ľudí (divadlá, knižnice, múzeá, galérie, osvetové 

strediská, hvezdáreň); 



37 
 

 

Slovenský inštitút mládeže                   Slovak Youth Institute 

- V záujme zvýšenia dostupnosti kultúrnych aktivít pre mladých ľudí na vidieku – 

v spolupráci s miestnymi samosprávami, hľadať možnosti pre sprístupnenie kultúrnych 

aktivít pre vidiecku mládež. 
 

Gestor: kultúrne organizácie NSK v spolupráci s OŠMŠaK 
 

6.2 Aktívne zapojenie mladých ľudí do tvorby kultúrnych hodnôt. 

- Aktivizovať mladých ľudí, hlavne stredoškolskú mládež, aby sami organizovali kultúrne 

podujatia v mieste svojho bydliska; 
 

Gestor: stredné školy NSK v spolupráci s kultúrnymi organizáciami NSK 

 

- Poskytovať mladým ľuďom priestory a metodickú pomoc, aby mohli realizovať pravidelné 

kultúrne aktivity, ako aj prezentovať svoju činnosť v oblasti kultúry; 
 

Gestori: regionálne osvetové strediská NSK – Nitra, Topoľčany, Levice, Nové Zámky 

a Komárno. 

 

- vytvárať systémy podpory kultúrnych aktivít mladých ľudí (finančné nástroje, 

vzdelávanie, metodická pomoc zo strany regionálnych kultúrnych organizácií NSK, 

prípadne stredných škôl NSK); 

 

Gestor: kultúrne organizácie NSK v spolupráci so strednými školami NSK 

 

- poskytovať mladým ľuďom metodickú pomoc pri získavaní a využívaní dotácií, grantových 

a iných zdrojov na kultúrnu činnosť; 
 

Gestori: regionálne osvetové strediská NSK 

 

- stanoviť podmienky na pridelenie dotácíi na kultúru zo strany Nitrianskeho 

samosprávneho kraja tak, aby zohľadňovali záujmy a potreby mladých ľudí (jasné kritériá 

výberu, jasná cieľová skupina prijímateľov, transparentný systém posudzovania atď.); 
 

Gestor: Oddelenie kultúrnych aktivít OŠMŠaK 

 

- výmena skúseností s kultúrnymi organizáciami v zahraničí – v rámci cezhraničnej 

spolupráce NSK s európskymi regiónmi (Maďarsko, Francúzsko, ČR a i.); 
 

Gestor: Oddelenie kultúrnych aktivít OŠMŠaK 

 

- zaviesť cielené neformálne vzdelávanie mladých ľudí ako návštevníkov zo strany 

kultúrnych organizácií NSK (dni otvorených dverí, noc múzeí a galérií, noc divadiel, 

kultúrne poukazy, výchovné koncerty, prázdninové maľovanie, tvorivé dielne a pod.); 
 

Gestor: kultúrne organizácie NSK 
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- Aktívny prístup kultúrnych inštitúcií NSK k mladým ľuďom – popri bežnom repertoári 

ponúkať aj špecifické podujatia pre mladých návštevníkov, ktoré ich budú vzdelávať 

a priťahovať do kultúrnych inštitúcií ako pravidelných „konzumentov“ kultúry 

(organizovanie spoločných výstav so študentmi UKF v Nitre, vystúpenia členov tanečných 

a folklórnych súborov v divadlách, v regionálnych osvetových strediskách a na otvorení 

výstav v múzeách a galériách, vystúpenia žiakov ZUŠ v kultúrnych organizáciách, okresné 

a krajské recitačné súťaže a súťaže v speve a i.). 

 

Gestor: regionálne kultúrne organizácie NSK 

 

 

Akčný plán NSK z pohľadu IUVENTY6: 

 

Za pozitívne považujeme zameranie sa na mladých ľudí na vidieku v oblasti kultúry, ktorí by mali byť 

aj priamo zapojení do tvorby kultúrnych hodnôt a nie iba prijímateľmi. Zároveň sú okrem gestorov 

identifikovaní aj ďalší partneri štátnej správy. Ako výzvy do budúcnosti vidíme definovanie 

konkrétnych termínov jednotlivých úloh a zvýšenie miery zapojenia partnerov a organizácií z ďalších 

sektorov a oblastí venujúcich sa mladým ľuďom.   

 

 

 

 

                                                           
6 IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže dlhodobo pôsobí v oblasti štátnej politiky voči mládeži. Z tejto oblasti máme 

množstvo medzinárodných skúseností, spolupracovali sme na viacerých akčných plánoch na národnej i miestnej úrovni a 

máme možnosť porovnania s ostanými krajmi Slovenskej Republiky. Z týchto dôvodov uvádzame na tento akčný plán aj náš 

názor, ktorý veríme že bude užitočný pri realizácii akčných plánov v oblasti politiky mládeže v budúcnosti. 
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Banskobystrický samosprávny kraj 

 
Základné informácie 

Koordinátor za IUVENTU – Slovenský inštitút mládeže: Tibor Škrabský 

Externý spolupracovník: Katarína Bursová 

Zástupca VÚC: Imrich Kováč 

 

Do prípravy akčného plánu boli zapojení zástupcovia odborov: 

• odbor regionálneho rozvoja, 

• odbor sociálnych politík , 

• odbor zdravotníctva, 

• odbor vzdelávania a kultúry, 

• odbor dopravy; 

 

Zhodnotenie procesu  

Na začiatku prebehlo stretnutie IUVENTY s Banskobystrickým samosprávnym krajom a zástupcami 

jeho odborov. Všetky odbory boli informované o výsledku stretnutia a potrebe prípravy akčného 

plánu mládežníckej politiky, ktorý bol spoločne s IUVENTOU upravovaný a pripravený na verejnú 

diskusiu. Koordináciou prípravy plánu bol na úrovni BBSK poverený Imrich Kováč.   

 

Regionálna konferencia 

Prebehla v Banskej Bystrici 28. apríla 2010 v priestoroch hotela LUX za účasti 67 hostí. Na základe 

návrhu akčného plánu bolo vytvorených 5 tematických pracovných skupín: 

• Zdravie, zdravý životný štýl a sociálne veci;  

• Vzdelávanie, zamestnanosť a podpora podnikania mládeže;  

• Voľný čas, participácia, mobilita a šport;  

• Doprava; 

• Kultúra. 

 

Zoznam zúčastnených: 

Meno Pôsobnosť 

Ľubomíra Slobodová SOPK, Banská Bystrica 

Viera Marková EF UMB, Banská Bystrica 

Marína Spirová BBSK 

Zuzana Stanová Slovenský červený kríž, Banská Bystrica 

Jarmila Kalmanová BBSK 

Peter Franík Študentský parlament, Lučenec 

Katarína Chylová Stredoslovenské múzeum, Banská Bystrica 

Gabriel Giertl Obec Čierny Balog 

Katarína Štrbová študentka, Nová Baňa 

Katarína Bursová CVČ JUNIOR, Banská Bystrica 
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Jarmila Lipková CVČ JUNIOR, Banská Bystrica 

Ondrej Strnád CVČ JUNIOR, Banská Bystrica 

Martin Snopko BBSK 

Imrich Kováč BBSK 

Daniela Bímová BBSK 

Pavel Červienka BBSK 

Ľubica Rapčanová Mestský úrad Nová Baňa 

Mária Tužinská Mestský úrad Nová Baňa 

Betty Mršková TYMIÁN, Kremnica 

Jana Turčanová ICM, Banská Bystrica 

Anna Fiľová BBSK 

Ján Čomaj BBSK 

Nikola Kovácsová Študentský parlament, Lučenec 

Ivana Komorová ICM, Banská Bystrica 

Peter Černek BBSK 

Dana Muránska Obec Čierny Balog 

Andrea Šalková Pastoračné centrum Nová Baňa 

Nina Krupová Študentský parlament, Lučenec 

Anton Bača BBSK 

Frederik Šmál Mestský mládežnícky parlament, Banská Bystrica 

Matej Hropko Študentský senát GJGT, Banská Bystrica 

Silvia Kánová Základná škola, Brezno 

Imrich Fekete BBSK 

Branislava Beňová Mestský úrad Zvolen 

Mariana Hrnčiarová SOŠ, Zvolen 

Katarína Chruščová RCR ÚĽUV, Banská Bystrica 

Katarína Vričanová Školský internát, Zvolen 

Peter Veselský DOMKA, Banská Bystrica 

Ivan Majling ICM Banská Bystrica 

Helena Gáfriková CVČ, Žiar nad Hronom 

Kamila Strapková Mestský úrad, Zvolen 

Denisa Bibová SOŠ, Zvolen 

Michaela Kršková SOŠ, Zvolen 

Alena Chovancová Školský internát, Zvolen 

Katarína Fričová Školský internát, Zvolen 

Michaela Pribilincová Mestský úrad, Žiar nad Hronom 

Milan Kyseľ Uni210, Banská Bystrica 

Jozef Žilinek 
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, 

Bratislava 

Beata Puobišová OZ Vedecká hračka, Banská Bystrica 

Peter Farárik ICM Krupina 

Viera Kulichová CVČ Krupina 

Martina Pallerová Gymnázium, Žiar nad Hronom 
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Jozef Adam BBSK 

Erika Rašlíková Mestský úrad Žiar nad Hronom 

Peter Klinec Verejná knižnica M. Kováča, Banská Bystrica 

Soňa Prasličková CVČ RELAX, Rimavská Sobota  

Andrea Jagerová Podpolianske osvetové stredisko, Zvolen 

Alena Kotvanová facilitátorka 

Ľubica Lachká facilitátorka 

Martin Mojzeš IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže 

Jana Miháliková IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže 

Tibor Škrabský IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže 

 

Návrhy a výstupy z regionálnej konferencie boli zapracované do návrhu akčného plánu a zaslané na 

pripomienkovanie.  

 

Výstupy (návrh akčného plánu) 

Ďalšie dopracovanie akčného plánu a jeho schválenie bude konzultované v rámci BBSK. Z tohto 

dôvodu a tiež prihliadajúc na fakt, že pracovné skupiny vyjadrili záujem o ďalšie stretnutie, je 

aktuálna verzia ešte otvorená zmenám. V súčasnej podobe je materiál pripravený na ďalšie 

konzultácie s dotknutými stranami. Konkrétne stretnutie už je naplánované. 

 

 

Akčný plán politiky mládeže Banskobystrického samosprávneho kraja 
na rok 2011 

(vyplýva z Kľúčových oblastí a akčných plánov štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži 

v Slovenskej republike na roky 2008 – 2013) 

 

Myšlienka medzirezortnej mládežníckej politiky vychádza z viacerých kľúčových dokumentov. Na 

európskej úrovni je to Biela kniha o mládeži, ktorá navrhuje nový rámec zosúladenia mládežníckych 

politík, Lisabonská stratégia, ako i Európsky pakt mládeže, ktorý hovorí o zosúladení politík týkajúcich 

sa mládeže a o potrebe zladenia profesijného a rodinného života mladých ľudí. 

Na národnej úrovni priorita starostlivosti o mladých ľudí v rôznych oblastiach ich života (školstvo, 

zdravotníctvo, sociálne veci, kultúra, doprava, životné prostredie, bývanie, investičné plány a pod.) 

vyplýva nielen zo Zákona o podpore práce s mládežou č. 208/2008 Z.z., ale i dokumentu „Kľúčové 

oblasti a akčné plány štátnej politiky voči deťom a mládeži v Slovenskej republike“. 

Tieto impulzy viedli k aktivizácii medzirezortnej pracovnej skupiny (v ktorej sú menovaní zástupcovia 

rôznych ministerstiev i VÚC), aby za spolupráce a konzultácií s organizáciami venujúcimi sa mladým 

ľuďom v praxi vytvorili národný medzirezortný akčný plán na roky 2010 – 2011, ktorý pokrýva rôzne 

oblasti života mladých ľudí. Na miestnej úrovni bol v roku 2009 spustený projekt „Partnerstvo“, ktorý 

dal možnosť viacerým zástupcom samospráv miest a obcí zúčastniť sa dlhodobého vzdelávania. Jeho 

hlavným zámerom bolo podporiť proces vytvárania miestnej mládežníckej politiky na základe 

medzisektorového prístupu a za spolupráce s aktívnymi organizáciami venujúcimi sa mládeži v okolí. 
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Poslednou chýbajúcou úrovňou boli teda regióny, kde našu snahu podporilo stanovisko Výboru 

regiónov EÚ (kde slovenskými zástupcami sú viacerí predsedovia a podpredsedovia VÚC) z februára 

2010, ktoré veľmi konkrétne pomenúva potrebu regionálnej medzisektorovej mládežníckej politiky, 

ktorá by pomáhala mladým ľuďom plne uplatniť svoj talent a potenciál. Návrh akčného plánu politiky 

mládeže Banskobystrického samosprávneho kraja na rok 2011 vyplýva z vôle samosprávneho kraja 

vytvárať vhodné podmienky na starostlivosť o mladých ľudí žijúcich na území kraja, venovať sa 

problematike mládeže medzisektorovo a dať zároveň možnosť mladej generácii spolurozhodovať 

o smerovaní rôznych politík samosprávneho kraja. Materiál reflektuje najnovšie európske trendy 

v oblasti mládeže, najmä Európsku stratégiu investovania do mládeže. Politické zhromaždenie „Výbor 

regiónov“ sa témou európskej stratégie „investovania do mládeže“ zaoberalo vo februári 2010 a plne 

podporuje túto stratégiu. Výstupom tohto zasadnutia je dokument, ktorý svojimi hlavnými závermi 

podporuje myšlienku širšej regionálnej mládežníckej politiky. Medzi najdôležitejšie závery patrí, že sú 

to práve regionálne a miestne samosprávy, ktoré sú bližšie mladým ľuďom a teda zohrávajú kľúčovú 

úlohu v príprave a implementácii zodpovedných mládežníckych politík. Ich hlavným cieľom by malo 

byť vytvorenie vhodných podmienok, aby všetci mladí ľudia mohli plne využiť svoj talent a potenciál. 

Myslia sa tým lepšie podmienky na život a bývanie, prácu i aktívnu účasť na živote spoločnosti. Je 

teda potrebné, aby sa mládežnícka politika vytvárala v širšom kontexte a do jej vytvárania sa zapájali 

i odbory a oddelenia v rámci Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja. Výbor regiónov uznáva, 

že mládežnícku politiku treba vnímať v širšom kontexte a preto súhlasí s prístupom EÚ, 

zakomponovať tému mládeže do širšieho rámca politík a popri tom rozvíjať i špecifickejšie politiky 

mládeže zamerané napríklad na prácu s mládežou. 

 

Tento dokument reflektuje Zákon č. 282/2008 Z.z. o podpore práce s mládežou a o doplnení Zákona 

č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, ktorý vytvoril podmienky na nové, moderné a európske Akčný plán politiky mládeže 

v Banskobystrickom samosprávnom kraji na rok 2011 ponímanie problematiky mládeže a života 

mladých ľudí. Predmetné návrhy sa opierajú aj o štátnu koncepciu mládežníckej politiky definovanú 

v dokumente vlády SR Kľúčové oblasti a akčné plány štátnej starostlivosti vo vzťahu k deťom 

a mládeži v Slovenskej republike na roky 2008 – 2013, schválený uznesením vlády Slovenskej 

republiky č. 184 z 26. marca 2008. Štátna politika vo vzťahu k deťom a mládeži je v Slovenskej 

republike zabezpečovaná úlohami a akčných plánoch, ktoré napĺňajú príslušné ministerstvá, 

samosprávne orgány aj mimovládne organizácie a verejnoprávne inštitúcie, ktoré sa venujú deťom 

a mládeži. 

 

Opatrenia Banskobystrického samosprávneho kraja v oblasti mládeže sú v akčnom pláne rozdelené 

v kľúčových oblastiach nasledovne: 

• oblasť vzdelávania, 

• oblasť zdravia a zdravého životného štýlu, 

• oblasť sociálnych vecí, 

• oblasť podnikania mládeže, 

• oblasť účasti mládeže na spoločenskom a politickom živote – participácii, 

• oblasť dopravy, 

• oblasť životného prostredia a vidieckej mládeže, 
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• oblasť voľného času detí a mládeže, 

• oblasť športu, 

• oblasť kultúry; 

 

Konkrétne aktivity naplánovali jednotlivé Odbory Úradu BBSK. Priebežnú kontrolu navrhnutých úloh 

bude zabezpečovať spoločná pracovná skupina pre politiku mládeže, ktorá vznikla za účelom 

spracovania tohto materiálu. 

 
1. Vzdelávanie 
 
1.1 Zabezpečiť ponuku sekundárneho vzdelávania v stredných školách v každom okrese 
Navrhované aktivity: 
1.1.1 V rámci optimalizácie siete škôl a školských zariadení v kraji zabezpečiť vzdelávanie v každom 
okrese zachovaním gymnázia a minimálne jednej strednej odbornej školy v súvislosti so špecifikami 
okresu 
Gestor: oddelenie vzdelávania a športu OV a K 
Termín: september 2011 
 
1.2 Prehodnotiť štruktúru školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK 
Navrhované aktivity: 
1.2.1 Vypracovať analýzu školských zariadení so zreteľom na potreby regiónu. 
Gestor: oddelenie vzdelávania a športu OV a K 
Termín: september 2011 
 
1.2.2 Zabezpečiť regionálnu dostupnosť školského stravovania a ubytovania. 
Gestor: oddelenie vzdelávania a športu OV a K 
Termín: september 2011 
 
1.3 Zabezpečiť prevádzku škôl z finančných prostriedkov daných normatívom a školských zariadení 
z podielových daní BBSK 
Navrhované aktivity: 
1.3.1 Prehodnocovať vznik nových neštátnych škôl a školských zariadení na území kraja 
vzhľadom na existujúcu sieť poskytujúcu sekundárne a záujmové vzdelávanie pre potreby 
kraja. 
Gestor: oddelenie vzdelávania a športu OV a K 
Termín: september 2011 
 
1.4 Podporovať záujmové vzdelávanie detí a mládeže v ZUŠ, jazykových školách a centre voľného 
času v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK 
Navrhované aktivity: 
1.4.1 Prehodnotiť zriaďovateľskú pôsobnosť poskytovateľov umeleckej výchovy a vzdelávania v BBSK 
(ZUŠ Lučenec). 
Gestor: oddelenie vzdelávania a športu OV a K 
Termín: jún 2011 
 
1.4.2 Zlepšiť podmienky pre poskytovanie jazykového vzdelávania (zabezpečením interaktívnej tabule 
výuku cudzích jazykov). 
Gestor: oddelenie vzdelávania a športu OV a K 
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Termín: december 2011 
 
1.4.3 Pokračovať v spolupráci pri zabezpečovaní vedomostných súťaží, športových súťaží, 
predmetových olympiád a iných aktivít organizovaných CVČ – JUNIOR v Banskej Bystrici. 
Gestor: CVČ – JUNIOR, Banská Bystrica 
Termín: priebežne 
 
1.4.4 Vytvoriť poradný alebo konzultačný orgán zo zástupcov školských samospráv žiakov stredných 
škôl pri riešení záujmového vzdelávania mladých ľudí v kraji v spolupráci s CVČ – JUNIOR Banská 
Bystrica. 
Gestor: oddelenie vzdelávania a športu OV a K 
Termín: október 2011 
 
1.4.5 Pokračovať vo vyhodnotení najúspešnejších a talentovaných žiakov a tým podporovať záujem aj 
ďalších mladých ľudí. 
Gestor: oddelenie vzdelávania a športu OV a K 
Termín: október 2011 
 
1.5 Získavať aktuálne štatistiky a analýzy súčasných a budúcich potrieb trhu práce  
Navrhované aktivity: 
1.5.1 Spolupracovať s Úradmi PSVaR v kraji pri sledovaní vývoja na trhu práce. 
Gestor: oddelenie vzdelávania a športu OV a K 
Termín: november 2011 
 
1.5.2 Monitorovať uplatniteľnosť absolventov škôl prostredníctvom príslušných ÚPSVaR a stredných 
škôl. 
Gestor: oddelenie vzdelávania a športu OV a K 
Termín: november 2011 
 
1.5.3 Zlepšiť spoluprácu škôl ako aj zriaďovateľa škôl s potenciálnymi zamestnávateľmi absolventov 
formou Burzy informácií a Okrúhlych stolov realizovaných v príslušných okresoch. 
Gestor: oddelenie vzdelávania a športu OV a K 
Termín: november 2011 
 
1.6 Aktualizovať sieť študijných a učebných odborov na stredných školách korešpondujúcu 
s potrebami trhu práce 
Navrhované aktivity: 
1.6.1 Spolupracovať s Krajskom radou pre odborné vzdelávanie a prípravu pri zaraďovaní 
a vyraďovaní študijných a učebných odborov na stredných školách v BB kraji. 
Gestor: oddelenie vzdelávania a športu OV a K 
Termín: máj 2011 
 
1.6.2 V spolupráci s centrami pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v kraji 
organizovať pracovné stretnutia týkajúce sa prezentácie ponuky odborov na stredných školách pre 
výchovných poradcov ZŠ. 
Gestor: oddelenie vzdelávania a športu OV a K 
Termín: november 2011 
 
1.6.3 Na webovej stránke Úradu BBSK zverejniť aktuálnu ponuku študijných a učebných odborov 
našich stredných škôl. 
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Gestor: oddelenie vzdelávania a športu OV a K 
Termín: október 2011 
 
1.7 Podporovať vzťah žiakov, rodiny a verejnosti k odbornému vzdelávaniu 
Navrhované aktivity: 
1.7.1 Organizovať na stredných školách dni otvorených dverí zameraných na prezentáciu výsledkov 
a výstupov praktického vyučovania žiakov pre žiakov základných škôl a ich rodičov. 
Gestor: oddelenie vzdelávania a športu OV a K 
Termín: november 2011 
 
1.7.2 V rámci projektového financovania súťaží žiakov stredných odborných škôl motivovať k väčšej 
účasti na úrovni krajských, republikových a medzinárodných súťaží . 
Gestor: oddelenie vzdelávania a športu OV a K 
Termín: december 2011 
 
1.8 Zvýšiť úroveň škôl v súvislosti s obsahom, rozsahom a kvalitou vzdelávania 
Navrhované aktivity: 
1.8.1 Účasťou zamestnancov odboru vzdelávania a kultúry podporovať školy pri prezentácii na 
verejnosti (spoločenské, športové a iné aktivity,...). 
Gestor: zamestnanci odd. V a Š OV a K 
Termín: december 2011 
 
1.8.2 Podporovať vzdelávanie pedagogických zamestnancov v rámci kontinuálneho vzdelávania 
morálnym ocenením zo strany zriaďovateľa školy. 
Gestor: oddelenie vzdelávania a športu OV a K 
Termín: apríl 2011 
 
2. Zdravie a zdravý životný štýl 

 
2.1 Zvyšovanie informovanosti a osobnej zodpovednosti za zdravie u mladých ľudí 
Navrhované aktivity: 
2.1.1 Zapojenie mládeže do dobrovoľníckej služby v rámci osvety ohľadom civilizačných ochorení 
2.1.2 Zapojenie do kampane Deň narcisov: 

- spolupráca s Ligou proti rakovine 
- osveta ohľadom onkologických ochorení 
- solidarita s onkologicky chorými občanmi 
- zlepšenie informovanosti mladých ohľadom onkologických ochorení – zabezpečenie 
- primárnej prevencie týchto ochorení 
- zvýšenie záujmu mladých ľudí o dobrovoľnícku službu 
- spolupráca so školskými zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK i mimo nej pri 

získavaní mladých dobrovoľníkov 
- zlepšenie informovanosti mladých o činnosti OZ OSVZ ÚBBSK prostredníctvom osobnej 

spolupráce 
 
2.2 Podpora zdravého životného štýlu 
Navrhované aktivit: 
2.2.1 Zapojenie do akcie Svetový deň darcov krvi: 

- spolupráca s Národnou transfúznou službou, Slovenským červeným krížom a Mestom 
- Banská Bystrica 
- poukázanie na dôležitosť a význam darcovstva krvi 
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- motivácia mladých ľudí k dobrovoľnému darcovstvu krvi 
- poukázanie na význam zdravého životného štýlu u mladých ľudí 
- zlepšenie komunikácie Úradu BBSK s verejnosťou – možnosť usporiadania Dňa otvorených 

dverí pri tejto príležitosti 
- propagácia zdravotníckych povolaní medzi mladými ľuďmi 

 
2.3 Zlepšenie zdravotného stavu mládeže, spolupráca so subjektmi štátneho, verejného 
a súkromného sektora, najmä s ÚVZ a všeobecnými lekármi pre deti a dorast 
Navrhované aktivity: 
2.3.1 Organizovanie pracovných stretnutí ohľadom prípadnej pandémie (BBSK, RÚVZ, všeobecní 
lekári pre deti a dorast) 
2.3.2 Plnenie Národného programu prevencie obezity 
2.3.3 Podpora aktivít zameraných na prevenciu obezity (monitorovanie výskytu počiatočnej situácie 
a priebehu nadváhy a obezity) 
 
2.4 Mládež s pozitívnym sociálnym správaním a zdravým životným štýlom 
Navrhované aktivity: 
2.4.1 Prevencia zdravia , zdravý životný štýl formou prednášok a besied poukázať na riziká 
nesprávneho životného štýlu mládeže, a podporiť záujem o vlastné zdravie. 
Gestor: CVČ – JUNIOR, Banská Bystrica 
Termín: podľa požiadaviek SŠ a ŠZ 
 
2.4.2 Pokračovať v realizovaní besied so študentmi SŠ na tému HIV/AIDS, nechránený sex 
Gestor: CVČ – JUNIOR, Banská Bystrica 
Termín: podľa požiadaviek SŠ a ŠZ 
 
2.4.3 Zapájať mládež v rámci prevencie do celoslovenských kampaní. Informovať a propagovať 
mladých ľudí o celoslovenských kampaniach v oblasti zdravia a životného štýlu 
Gestor: CVČ – JUNIOR, Banská Bystrica 
Termín: priebežne 
 
2.4.4 Propagovať a informovať web - stránky propagujúce zdravý životný štýl a prevenciu pred 
sociálno-patologickými javmi na aktivitách a stretnutiach s mladými ľuďmi 
Gestor: CVČ – JUNIOR, Banská Bystrica 
Termín: priebežne 
 
3. Sociálne veci 
 
3.1 Rozvoj systému sociálneho poradenstva a prevencie 
Navrhované aktivity: 
3.1.1 Vyčleniť finančné prostriedky na zabezpečenie poradenských a prevenčných aktivít pre 
organizácie poskytujúce tieto služby deťom a mládeži. 
Gestor: OSP ÚBBSK 
Termín: priebežne 
 
3.2 Resocializácia a začleňovanie drogovo závislej mládeže do života 
Navrhované aktivity: 
3.2.1 Vyčleniť finančné prostriedky na zabezpečenie resocializácie organizáciám poskytujúcim tieto 
služby deťom a mládeži závislých na drogách. 
Gestor: OSP ÚBBSK 
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Termín: priebežne 
 
3.3 Skvalitniť a sprístupniť sociálne služby rešpektujúce a napĺňajúce individuálne potreby občana 
Navrhované aktivity: 
3.3.1 Rekonštrukcie objektov ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK (zabezpečenie bezbariérovosti, 
zvýšenie kvality bývania, zlepšenie vybavenosti, estetizácia prostredia, priestory na voľnočasové 
aktivity...). 
 
3.3.2 Poskytovať alebo zabezpečiť sociálne služby zdravotne znevýhodnenej mládeži v zariadeniach 
sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK a mimo zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK podľa 
zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z. s dôrazom na zotrvanie mladých ľudí v prirodzenom 
rodinnom prostredí a zapojenie do bežného života. 
 
3.3.3 V súvislosti s účinnosťou nového zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách špecializovať 
zariadenia sociálnych služieb a rozšíriť sieť sociálnych služieb o nové druhy služieb podľa zákona č. 
448/2008 Z.z. o sociálnych službách (zariadenie podporovaného bývania, špecializované zariadenie, 
rehabilitačné stredisko, domov na pol ceste a pod.). 
Gestor: OSP ÚBBSK 
Termín: priebežne 
 
4. Podnikanie mládeže 
 
4.1 Podpora budovania podnikateľského a inovačného povedomia u mládeži 
Navrhované aktivity: 
4.1.1 Organizovanie konferencií, seminárov a workshopov pre študentov stredných a vysokých škôl 
Konferencia: Podpora podnikania mládeže v Banskobystrickom kraji 
Gestor: BBSK, Banskobystrická regionálna komora SOPK 
Termín: 1. polrok 2011 
 
4.1.2 INNO-TOUR po inovatívnych podnikoch 
Gestor: BBSK a 1. slovenský strojársky klaster 
Termín: 2. polrok 2011 
 
4.1.3 Rozšírenie súťaže o cenu za inovácie Krištáľový Merkúr o novú kategóriu pre mladých 
podnikateľov „Najlepší inovatívny podnikateľský zámer“ 
Gestor: Banskobystrická regionálna komora SOPK, BBSK 
Termín: 11/2010 
 
4.2 Podpora vzdelávania mládeže s akcentom na podnikavosť a podnikanie 
Navrhované aktivity: 
4.2.1 Analýza požiadaviek podnikateľských subjektov regiónu na jednotlivé profesie 
Gestor: BBSK, Banskobystrická regionálna komora SOPK. 
Termín: 2011 
 
4.2.2 Tréningy kreatívneho myslenia pre žiakov základných a stredných škôl. 
Gestor: BBSK, Banskobystrická regionálna komora SOPK, TU vo Zvolene 
Termín: 2. polrok 2011 a v závislosti od vhodných výziev zo ŠF 
 
4.3 Podpora zakladania spin-off a start-up firiem mládežou 
Navrhované aktivity: 
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4.3.1 Vypracovať strategický dokument opisujúci systém podpory nových, inovatívnych firiem, 
s akcentom na podporu podnikania mládeže 
Gestor: BBSK, Banskobystrická regionálna komora SOPK 
Termín: 06/2010 
 
4.3.2 Vypracovať návrh na vytvorenie Regionálneho inovačného fondu na podporu nových, 
inovatívnych nápadov mládeže a podporu ich podnikania. 
Gestor: BBSK 
Termín: 06/2010 
 
5. Účasť mládeže na spoločenskom a politickom živote – participácia 
 
5.1 Vytvárať podmienky pre participáciu mládeže na samospráve školy prostredníctvom žiackych 
školských rád 
Navrhované aktivity: 
5.1.1 Zabezpečiť bezprostredný prístup mladých ľudí k aktuálnym informáciám, ktoré uplatnia 
v participácii na živote školy prostredníctvom aktivít CVČ - JUNIOR 
Gestor: CVČ – JUNIOR, Banská Bystrica 
Termín: priebežne 
 
5.1.2 Podporovať aktivity na vzdelávanie koordinátorov ŽŠR prostredníctvom školiacich aktivít. 
Gestor: CVČ – JUNIOR, Banská Bystrica 
Termín: priebežne 
 
5.1.3 Podporovať aktivity na vzdelávanie mladých lídrov prostredníctvom školiacich aktivít 
Gestor: CVČ – JUNIOR, Banská Bystrica 
Termín: priebežne 
 
5.1.4 Podporovať aktívnu účasť mladých ľudí na verejnom živote prostredníctvom informácií 
o možnosti zapojenia sa do grantových programov a metodická pomoc pri vypracovaní projektov. 
Gestor: CVČ – JUNIOR, Banská Bystrica 
Termín: priebežne 
 
5.1.5 Iniciovať vznik Regionálnej rady mládeže, ako sprostredkovateľa potrieb, názorov, nápadov 
a informácií v kľúčových oblastiach medzirezortnej mládežníckej politiky BBSK 
 
5.2 Analytická činnosť 
Navrhované aktivity: 
5.2.1 Monitorovanie stavu ŽŠR formou dotazníka, osobnými stretnutiami a konzultáciami 
Gestor: CVČ – JUNIOR, Banská Bystrica 
Termín: priebežne 
 
6. Doprava 
 
6.1 Zabezpečenie a udržanie rozsahu sociálnych zliav a zvyšovanie komfortu vo verejnej 
autobusovej doprave pre mladých ľudí 
Navrhované aktivity: 
6.1.1 Udržanie tarify, v ktorej budú určené zvýhodnenia pre študentov do 26 rokov. 
Gestor: Oddelenie dopravy BBSK 
Termín: priebežne 
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Partneri: Dopravcovia, ktorí zabezpečujú pravidelnú prímestskú autobusovú dopravu 
 
6.1.2 Zrealizovať prieskum medzi mládežou ohľadne konkrétnych potrieb harmonizácie cestovných 
poriadkov a spokojnosť s poskytnutou kvalitou prímestskej autobusovej dopravy. 
Gestor: Oddelenie dopravy BBSK 
Termín: priebežne 
Partneri: Dopravcovia, ktorí zabezpečujú pravidelnú prímestskú autobusovú dopravu 
 
7. Územné plánovanie a životné prostredie 
 
7.1 Spolupráca s vysokými školami na prepájaní školy a praxe 
Navrhované aktivity: 
7.1.1 Prezentovať študentom vysokých škôl v oblasti územného plánovania, regionálneho rozvoja 
a životného prostredia možnosť poskytnúť konzultácie k seminárnym a diplomovým prácam. 
Gestor: ORR BBSK 
Partneri: Vedúci katedier zameraných na územné plánovanie, regionálny rozvoj a životné prostredie 
 
7.2 Zvyšovanie povedomia o dôležitosti ochrany životného prostredia na území kraja 
Navrhované aktivity: 
7.2.1 Zvýšiť účasť mladých ľudí zapojených do seminárov pri príležitosti Svetového dňa životného 
prostredia o 10%. 
Gestor: ORR BBSK 
Partneri: Riaditelia stredných škôl, žiacke školské rady 
 
7.2.2 Iniciovať a zrealizovať "Deň otvorených dverí" v zariadeniach ochrany prírody (botanické  
záhrady, arboréta, ...) na území BBSK zameraný na mladých ľudí. 
Gestor: ORR BBSK 
Partneri: Zariadenia ochrany prírody (botanické záhrady, arboréta, národné parky...), riaditelia 
stredných a základných škôl, žiacke školské rady, neziskové organizácie venujúce sa ochrane prírody 
a environmentálnej výchove, fakulty vysokých škôl a univerzít a pod. Otvorené pre ďalších partnerov. 
 
7.2.3 Vytvoriť "dotačnú schému" pre študentov škôl v pôsobnosti VÚC na podporu inovatívnych 
projektov s environmentálnym zameraním. 
Gestor: ORR BBSK 
Partneri: Riaditelia škôl, žiacke školské rady, neziskové organizácie venujúce sa oblasti 
environmentálnej výchove a životnému prostrediu, spoločensky zodpovedné firmy s dôrazom na 
ochranu životného prostredia pod. Otvorené pre ďalších partnerov.  
 
7.2.4 Vytvoriť "propagačný materiál" s konkrétnou ponukou organizácií (mimovládnych organizácií, 
štátnych inštitúcií...) zameraných na environmentálnu výchovu, ktorú sú schopné ponúknuť školám a 
vyzvať školy a školské zariadenia na spoluprácu. 
Gestor: ORR BBSK 
Partneri: Neziskové organizácie, štátne inštitúcie, ... venujúce sa oblasti environmentálnej výchove 
a životnému prostrediu, riaditelia škôl, žiacke školské rady a pod. Otvorené pre ďalších partnerov. 
 
8. Cestovný ruch 
 
8.1 Navrhnutie nových peších vychádzkových trás v katastri mesta, Kremnica 
Navrhované aktivity: 
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8.1.1 Vzdelávacie besedy so žiakmi II. stupňa, návrh nových turistických trás v okolí Kremnice a ich 
vyznačenie. Zapojenie detí a mládeže ku tvorbe nových turistických trás v okolí mesta zvýši ich 
sebavedomie a pocit užitočnosti pre iných. 
Kontaktná osoba: Betty Mršková 
Gestor: Odbor regionálneho rozvoja, BBSK 
 
8.2 Organizovanie študentských súťaží a workshopov k problematike cestovného ruchu 
Navrhované aktivity: 
8.2.1 V spolupráci so základnými školami v BBSK a turistickými informačnými kanceláriami 
spoluorganizovať súťaže žiakov na tému možnosti rozvoja cestovného ruchu prostredníctvom 
lepšieho spoznávania kraja a zaujímavostí v regióne. 
 
8.2.2 V spolupráci so základnými školami v BBSK a turistickými informačnými kanceláriami 
zorganizovať workshop žiakov na tému možnosti rozvoja cestovného ruchu prostredníctvom 
spoznávania kraja a ľudových tradícií. 
Termín : priebežne 
Gestor: oddelenie cestovného ruchu ORR ÚBBSK 
 
8.3 Podpora vzdelávania žiakov v oblasti cestovného ruchu 
Navrhované aktivity: 
8.3.1 Realizovať besedy a prednášky so žiakmi na tému možnosti rozvoja cestovného ruchu, 
najzaujímavejšie oblasti kraja a zmysluplné využívanie voľného času. 
Termín : priebežne 
Gestor: oddelenie cestovného ruchu ORR ÚBBSK 
 
9. Voľný čas mládeže 
 
9.1 Mládež aktívne a zmysluplne využívajúca voľný čas 
Navrhované aktivity: 
9.1.1 Podporiť rozvoj prostredia na školách a školských zariadeniach tak, aby mládež ktorá čelí 
zložitým životným situáciám, alebo pochádza z málo podnetného prostredia sa mohla zapájať do 
aktivít vo voľnom čase v rovnakej miere ako ostatní rovesníci. 
 
9.1.2 Motivovať mládež k aktivitám zameraným na zmysluplné využitie voľného času, rozvíjať fyzickú 
zdatnosť, zručnosti a tvorivé schopnosti prostredníctvom súťaže „Čo všetko vedia a dokážu študenti“. 
Gestor: CVČ – JUNIOR, Banská Bystrica 
Termín: október 2010 – jún 2011 
 
9.1.2 Venovať osobitú pozornosť starostlivosti, výchove, ochrane a podpore zdravotne postihnutej 
mládeže integrovaním medzi rovesníkov prostredníctvom spoločných aktivít. 
 
9.1.3 Rozvíjať dlhodobí program olympijskej výchovy v podmienkach BBSK zo zameraním na 
stredoškolskú mládež, formou vedomostných a výtvarných súťaží, kvízov a športových aktivít 
zameraných na olympijské myšlienky a ideály. 
Gestor: CVČ – JUNIOR, Banská Bystrica 
Termín: priebežne 
9.2 Mládež a ľudské práva 
Navrhované aktivity: 
9.2.1 Realizovať besedy so žiakmi a žiačkami SŠ zamerané na pochopenie podstaty a významu 
ľudských práv a uplatnenia rodovo citlivého prístupu v každodennom živote mladých ľudí. 
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Gestor: CVČ – JUNIOR, Banská Bystrica 
Termín: priebežne 
 
9.2.2. Prostredníctvom multikulturálnej výchovy mladých ľudí, formou mládežníckych výmen, 
wokshopov, prezentáciami dobrovoľníkov zo zahraničia, ktorí hosťujú v CVČ – JUNIOR, rozvíjať 
v mládeži interkulturálne kompetencie a tým predchádzať nežiadúcim spoločenským javom ako 
intolerancia, xenofóbia a rasizmus. 
Gestor: CVČ – JUNIOR, Banská Bystrica 
Termín: priebežne 
 
9.2.3 Na podujatiach a aktivitách podporovať výchovu mladých ľudí v duchu tolerancie a vzájomného 
rešpektovania predstaviteľov rôznych etnických, sociálnych a náboženských skupín. 
Gestor: CVČ – JUNIOR, Banská Bystrica 
Termín: priebežne 
 
9.3 Mládež a informácie 
Navrhované aktivity: 
9.3.1 Zlepšiť prístup žiakov k internetu, počas prestávok a v čase mimo vyučovania na všetkých SŠ 
a školských zariadeniach. 
 
9.3.2 Propagovať na SŠ európsky informačný portál EURODESK . 
Gestor: CVČ – JUNIOR, Banská Bystrica 
Termín: priebežne 
9.3.3 Informovať o možnostiach poradenských služieb z rôznych záujmových oblastí a potrieb mladej 
generácie prostredníctvom Regionálneho konzultačného strediska programu Mládež v akcii. 
Gestor: CVČ – JUNIOR, Banská Bystrica 
Termín: priebežne 
 
9.4 Talentovaná mládež 
Navrhované aktivity: 
9.4.1 Zabezpečiť rozvoj talentu a nadania mladých ľudí podporou predmetových olympiád, školských 
športových súťaží, vedomostných a súťažno-zábavných aktivít. 
Gestor: CVČ – JUNIOR, Banská Bystrica 
Termín: priebežne 
 
9.4.2 Realizovať v spolupráci so strednými umeleckými školami aktivity na propagáciu nadania 
a talentu mládeže. 
 
9.4.3 Podporiť vyhľadávanie a identifikáciu talentovanej a nadanej mládeže, vytvoriť pre ňu vhodné 
podmienky. 
 
9.5 Mobilita mládeže a Európska integrácia 
Navrhované aktivity: 
9.5.1 Informovať mládež o príležitostiach, ktoré v oblasti mobility mládeže vytvárajú národné 
a medzinárodné programy 
Gestor: CVČ – JUNIOR, Banská Bystrica 
Termín: priebežne 
 
9.5.2 Podporiť spoluprácu mládežníckych organizácií v rámci partnerských miest 
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9.5.3 Organizovať školiace a informačné aktivity Konzultačného centra programu EÚ Mládež v akcii 
pri CVČ – JUNIOR. 
Gestor: CVČ - JUNIOR, Banská Bystrica 
Termín: priebežne 
 
10. Šport 
 
10.1 Vyučovací predmet telesnú výchovu považovať za integrálnu súčasť výchovy a vzdelávania 
Navrhované aktivity: 
10.1.1 Motivovať školy k aktívnej účasti na projektoch „Olympijské festivaly detí a mládeže 
2010/2011“, „Vráťme šport do škôl“ 
Termín : školský rok 2010/2011 
Gestor: OV a K, riaditelia škôl 
 
10.1.2 Spolupodieľať sa na realizácii 3. ročníka školskej ligy halového veslovania a uskutočniť 2 
propagačné podujatia v okresoch R. Sobota, Žiar nad Hronom 
Termín: 26.10.2010, 25.11.2010, 21.12.2010, 25.1.2011, 22.3.2011, 19.4.2011 
Gestor: OV a K, Slovenská asociácia halového veslovania, GAS B. Bystrica  
 
10.1.3 Zabezpečiť Majstrovstvá SR halového veslovania na GAS B. Bystrica za účasti všetkých krajov 
Slovenska. 
Termín: 7.6.2011 
Gestor: SAHV, OV a K 
 
10.2 Vytvárať podmienky pre ďalšie vzdelávanie učiteľov telesnej výchovy. 
Navrhované aktivity: 
10.2.1. V rámci kariérneho rastu pedagogických zamestnancov pokračovať v projekte „Spoločne 
v odlišnom“ pri tvorbe školských vzdelávacích projektov. 
Termín: podľa programu projektu 
Gestor: OV a K, riaditelia dotknutých škôl 
 
10.2.2. Uvoľňovať učiteľov telesnej výchovy na organizovanie kurzových foriem vyučovania, najmä 
lyžovania, plávania a pobytu v prírode podľa finančných možností školy a rodičov 
Termín : priebežne 
Gestor : riaditelia škôl, učitelia TV 
 
10.3. Podpora školského záujmového športu prostredníctvom projektového financovania 
Navrhované aktivity: 
10.3.1. Vyčleniť finančné prostriedky na podporu záujmového športu na školách prostredníctvom 
projektového financovania 
Termín: december 2010 
Gestor: OV a K Ú BBSK 
 
10.3.2. Uskutočniť III. ročník Hokejbalového turnaja stredných škôl o „Pohár predsedu BBSK“ 
Termín: máj 
Gestor: OV a K 
 
10.3.3. Uskutočniť Krajské kolo župnej Kalokagátie pre žiakov stredných škôl BBSK 
Termín : september 2011 
Gestor : OV a K, CVČ JUNIOR 
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10.4. Na základe bilaterálnych zmlúv medzi BBSK a partnerskými regiónmi podporiť medzinárodné 
výmenné aktivity v oblasti športu 
Navrhované aktivity: 
10.4.1. Pokračovať v zabezpečení medzinárodných športových aktivít škôl a školských zariadení 
s partnerskými školami (Hradec Králové, Salgótarján, Warmia Mazuri) 
Termín: podľa plánov škôl 
Gestor: OV a K , riaditelia škôl, učitelia TV 
 
10.4.2. Medzinárodné športové aktivity škôl a školských zariadení podporiť aj prostredníctvom VZN 
15/2010 
Termín: do 30.4.2011 
Gestor: OV a K, Komisia školstva a športu, riaditelia škôl 
 
10.5 Podporiť medzinárodné športové aktivity na školách so športovými triedami, a na Športovom 
gymnáziu v Banskej Bystrici 
Navrhované aktivity: 
 
10.5.1 Uskutočniť basketbalový turnaj ŠG Banská Bystrica s partnerskou školou v Poľsku 
Termín: jún 2011 
Gestor: Športové gymnázium B.B. 
 
10.5.2 Zabezpečiť účasť výberu BBSK na medzinárodnom futbalovom turnaji v Hradci Králové 
Termín: máj 2011 
Gestor: OV a K, SOŠ Kremnička B. Bystrica 
 
10.5.3 Zabezpečiť účasť športovcov z Maďarska a z Českej republiky na 51. ročníku Horehronských 
hier detí a mládeže v atletike v Banskej Bystrici 
Termín : október 2011 
Gestor: OV a K, Športové gymnázium B. Bystrica 
 
10.6 Pôsobiť na zmenu hodnotovej orientácie mládeže v oblasti športu pre všetkých z hľadiska 
zdravého spôsobu života 
Navrhované aktivity: 
10.6.1 Informovať občianske združenia, mládežnícke organizácie na území BBSK o možnosť získavania 
finančných prostriedkov na športovú činnosť v rámci VZN 15/201010.6.2 
Termín: január 2011 
Gestor: OV a K 
 
10.6.2 Spolupodieľať sa na zabezpečení športových aktivít v rámci športu pre všetkých ako Beh 
olympijského dňa, Poštová štafeta 2011 a pod. 
Termín: podľa plánu OK B.B. 
Gestor Olympijský klub B. Bystrica, OV a K 
 
11. Kultúra a kultúrne dedičstvo 
 
11.1 Zabezpečiť podmienky a priamo podporovať žánrový prienik jednotlivých druhov umenia 
v rámci zainteresovania kultúrnych a iných inštitúcií BBSK rôzneho zamerania, ktorého výsledkom 
bude tvorba inovatívnych umeleckých diel zaujímavých pre deti a mládež 
Navrhované aktivity: 



54 
 

 

Slovenský inštitút mládeže                   Slovak Youth Institute 

11.1.1 Rozvíjať spoluprácu a strategické partnerstvo so školskými a vzdelávacími inštitúciami, 
občianskymi združeniami, neziskovými organizáciami ako nástrojmi rozvoja kultúry a vzdelávania na 
miestnej a regionálnej úrovni v záujme výchovy ku kultúrnemu povedomiu 
 
11.1.2 Prehlbovať spoluprácu s umeleckými školami, progresívnymi umelcami a umeleckými tímami 
pri tvorbe nových projektov pre deti a mládež 
 
11.1.3 Stanoviť podiel tvorby kultúrnych a umeleckých projektov určených mladému publiku 
 
11.1.4 Rozvíjať komunikačnú stratégiu kultúrnych inštitúcií BBSK s verejnosťou v záujme zvyšovania 
návštevnosti na ponúkaných podujatiach 
Gestor: OV a K ÚBBSK 
Partneri: KI BBSK 
 
11.2 Podporovať projekty pôvodnej klasickej a súčasnej umeleckej tvorby určenej mladému 
publiku 
Gestor: OV a K ÚBBSK 
Partneri: KI BBSK 
 
11.3 Zatraktívnenie prezentačných umeleckých aktivít všetkých kultúrnych inštitúcií BBSK 
s dôrazom na netradičné, inovatívne metódy s cieľom zvýšiť záujem detí a mládeže o umeleckú 
tvorbu, záujmovo umeleckú a výchovno-vzdelávaciu činnosti 
Navrhované aktivity: 
 
11.3.1 Tvorba produktov netradičných a atraktívnych foriem umeleckej tvorby, záujmovej umeleckej 
činnosti, tradičnej ľudovej kultúry a nových foriem komunikácie s deťmi a mládežou v nadväznosti na 
učebné osnovy 
 
11.3.2 Podporovať tvorbu a realizáciu projektov zameraných k prehlbovaniu rodovej rovnosti 
 
11.3.3 Podporovať činnosť tvorivých umeleckých dielní a workshopov spojených s realizáciou 
netradičných projektov 
 
11.3.4 Zavedenie nových technologických postupov pri tvorbe projektov pre deti a mládež 
 
11.3.5 Cudzojazyčné programové mutácie 
Gestor: OV a K ÚBBSK 
Partneri: KI BBSK 
 
11.4 Rozvíjať kultúrno-výchovné a vzdelávacie programy v BBSK, zvyšovať úroveň a atraktivitu 
poskytovaných vyučovacích hodín a kultúrno-osvetových aktivít, rozšíriť ponuku kultúrnych služieb 
pre deti a mládež 
Navrhované aktivity: 
11.4.1 Rozvíjať interkultúrny dialóg s domácimi i zahraničnými partnermi organizovaním netradičných 
festivalov, prehliadok, besied, tvorivých dielní a ani mačných programov zaujímavých pre deti 
a mládež 
 
11.4.2 Zamerať sa na špecializované sprievodné a edukačné aktivity pre deti a mládež  
Odborné prednášky 

- protidrogová prevencia 
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- kriminalita medzi nami 
- šikanovanie 

Premietanie filmov 
- odborné témy 
- cestopisy 
- spomienkové podujatia 
- k výstavám 
- k expozíciám 

Zábavné formy práce s deťmi a mládežou 
- súťaže 
- hádanky 
- kvízy 

 
11.4.3 Projekty v oblasti výchovno-vzdelávacej činnosti a mimoškolské vzdelávanie formou nových 
netradičných prístupov realizované v zmysle koncepcie systematickej výchovy a vzdelávania detí 
a mládeže 

- Noc múzeí a galérií 
- Banbyčitariáda 
- Deň Zeme 
- Štúrovo pero 

- Literárny Lučenec 
- Škultétyho rečňovanky 
- kostýmované prehliadky 
- náučné vychádzky v prírode a meste 

 
Gestor: OV a K ÚBBSK 
Partneri: KI BBSK 
 
11.5 Predkladať projekty do Grantového systému MK SR a iných grantových schém na podporu 
konkrétnych aktivít určených pre deti a mládež BBSK 
Gestor: OV a K ÚBBSK 
Partneri: KI BBSK 

 

 

 

Akčný plán BBSK z pohľadu IUVENTY7 

 

Niektoré úlohy veľmi jasne naznačujú zámer a rozvoj pomenovanej oblasti a majú jasný inovatívny 

charakter najmä v oblasti podnikania mládeže. Veľmi dobré príklady úloh sú v oblasti dopravy 

a životného prostredia, ktoré môžu byť inšpiráciou aj pre iné kraje. Za výzvu do budúcna považujeme 

konkrétne určenie termínov a pomenovanie jasných merateľných kritérií ku všetkým bodom akčného 

plánu. 

 

 

 

                                                           
7 IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže dlhodobo pôsobí v oblasti štátnej politiky voči mládeži. Z tejto oblasti máme 

množstvo medzinárodných skúseností, spolupracovali sme na viacerých akčných plánoch na národnej i miestnej úrovni a 

máme možnosť porovnania s ostanými krajmi Slovenskej Republiky. Z týchto dôvodov uvádzame na tento akčný plán aj náš 

názor, ktorý veríme že bude užitočný pri realizácii akčných plánov v oblasti politiky mládeže v budúcnosti.  
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Bratislavský samosprávny kraj 

 
Základné informácie 

Koordinátor za IUVENTU – Slovenský inštitút mládeže: Tomáš Pešek 

Externý spolupracovník: Martin Mojzeš 

Zástupcovia VÚC: Michal Nálepka a Viera Čeplíková 

 

Do prípravy akčného plánu boli zapojení zástupcovia odborov: 

• Odbor cestovného ruchu a kultúry, 

• Odbor sociálnych vecí, 

• Odbor dopravy, 

• Odbor školstva, mládeže a športu, 

• Odbor územného plánu a regionalistiky; 

 

Zhodnotenie procesu  

Na začiatku bolo treba získať podporu podpredsedu VÚC Bertu. Potom už proces prebiehal pomerne 

hladko. Do koordinácie procesu na úrovni VÚC sa k Michalovi Nálepkovi neskôr pridala aj Viera 

Čeplíková. Na Odbor školstva, mládeže a športu mal od septembra 2010 nastúpiť nový pracovník, no 

bohužiaľ sa tak na základe zmeny v štruktúre úradu nestalo. V kompetencii tejto osoby by malo byť 

ďalšie dopracovanie návrhu akčného plánu ako i zodpovednosť za koordináciu realizácie jednotlivých 

jeho bodov. 

 

Regionálna konferencia 

Prebehla v Bratislave 6. mája 2010 v priestoroch IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže. Na 

základe návrhu akčného plánu boli vytvorené 4 tematické pracovné skupiny. 

 

Pracovná skupina Vzdelávanie: 

Meno Pôsobnosť 

Ružena Apalovičová 
komisia školstva, mládeže a športu Z BSK; 

komisia zdravotníctva a sociálnych vecí Z BSK 

Viera Čeplíková   Odbor územného plánu a regionalistiky 

Andrea Orelová Odbor cestovného ruchu a kultúry BSK 

Janka Chládecká Metodicko-pedagogické centrum Bratislava 

Igor Mariančík Krajský školský úrad v Bratislave 

Alena Jančeková ZŠ s MŠ Hargašova, Rača 

Natália Tomčíková Junior Achievement Slovensko 

Maroš Demovič Inštitút rozvoja vedomostnej spoločnosti 

Petr Kučera Asociácia zamestnávateľov Rómov 

Martin Horanský Občiansko-demokratická mládež 

Alexej Dobroľubov Občiansko-demokratická mládež 

Jana Miháliková IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže 
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Pracovná skupina Životný štýl: 

Meno Pôsobnosť 

Michal Nálepka Odbor školstva, mládeže a športu BSK 

Miroslav Mihok Odbor dopravy BSK 

Dagmar Boršošová Krajský úrad životného prostredia v Bratislave 

Božena Schmidová 
Školské stredisko záujmovej činnosti pri SOŠ na 

Pántoch, Bratislava 

Arpád Horváth 
Občianske združenie motoristickej a športovej výchovy 

mládeže 

Soňa Javorková OZ Odyseus 

Ľudmila Kružliaková Mestský detský parlament hl. mesta SR Bratislavy 

Františka Fijalková Mestský detský parlament hl. mesta SR Bratislavy 

Juraj Lizák Slovenský skauting 

Tomáš Pešek IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže 

 

Pracovná skupina Sociálne veci: 

Meno Pôsobnosť 

Katarína Janíková Odbor sociálnych veci BSK 

Zuzana Hrabovská Oddelenie komunikácie a prevencie KR PZ 

Viera Karlíková Odbor sociálnych vecí a rodiny ÚPSVaR 

Martina Kočišová Okresné riaditeľstvo PZ v Bratislave IV 

Miriam Szakálová Mestský úrad v Senci 

Milada Javorová 
DSS pre dospelých a zariadenie podporovaného 

bývania Rozsutec 

Zuzana Hollá Kaspian 

Iveta Figurová Mládež ulice 

Eva Melková OZ Odyseus 

Radoslava Šoltésová IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže  
 

Pracovná skupina Životný štýl: 

Meno Pôsobnosť 

Rudolf Kusý Zastupiteľstvo BSK 

Eva Šebová Odbor cestovného ruchu a kultúry BSK 

Roman Zatlukal Malokarpatské osvetové stredisko 

Roman Gavuliak IINEX Slovakia – občianske združenie 

Alexandra Draková Slovenský výbor pre UNICEF 

Simona Križková Mestský detský parlament hl. mesta SR Bratislavy 

Linda Dobiášová Mestský detský parlament hl. mesta SR Bratislavy 

Peter Kuruc Stredoškolský Parlament Slovenska 

Martin Kuštek Rada mládeže Bratislavského kraja 

Robert Schnürmacher Mestská časť Bratislava – Petržalka 

František Pálka AGORA OZ na podporu priamej demokracie 

Martin Mojzeš IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže  
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Návrhy a výstupy z regionálnej konferencie boli zapracované do návrhu akčného plánu a zaslané na 

pripomienkovanie. Výsledný návrh bol konzultovaný na VÚC s Vierou Čeplíkovou. 

 

Výstupy (návrh akčného plánu) 

V aktuálnom období je prioritou bod 1.2. v Občianskej participácii mládeže „Zrealizovať simuláciu 

komunálnych volieb medzi študentmi základných a stredných škôl v BSK pred komunálnymi voľbami 

v roku 2010“, ktorý by sa malo podariť zrealizovať do konca októbra 2010. 

 

 

Akčný plán politiky mládeže Bratislavského samosprávneho kraja 
na roky 2010 – 2011 

(vyplýva z Kľúčových oblastí a akčných plánov štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži 

v Slovenskej republike na roky 2008 – 2013) 

 

 Výchova mládeže a jej vzdelávanie, zamestnanosť a podpora podnikania 

 

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 17 gymnázií, 44 

stredných odborných škôl a 2 školské zariadenia (internáty). Výchovu a vzdelávanie chápeme ako 

prostriedok, ktorý slúži k rozvoju osobnosti a zároveň pracovnej mobility občanov. V rokoch 2010 - 

2011 sa v Bratislavskom samosprávnom kraji bude venovať pozornosť nasledujúcim prioritným 

témam prostredníctvom nižšie uvedených opatrení.  

 

1. Rozvoj odborného školstva v Bratislavskom samosprávnom kraji 

Stredné odborné školy sú považované za kľúčový subjekt pre prípravu budúcich zamestnancov  ale aj 

malých a stredných podnikateľov. Je dôležité, aby poskytovali žiakom nielen kvalitné teoretické 

vzdelávanie, ale aj kvalitnú prax, pričom obe zložky zodpovedajú  aktuálnym potrebám trhu práce 

v Bratislavskom SK. Bratislavský samosprávny kraj má veľký potenciál práve v cestovnom ruchu 

a preto sa tejto oblasti venuje špeciálna pozornosť.  

 

1.1. Regionálna stratégia rozvoja odborného školstva a prípravy  

Vypracovať regionálnu stratégiu rozvoja odborného vzdelávania a prípravy BSK s ohľadom na potreby 

trhu práce s cieľom zabezpečenia úspešného uplatnenia absolventov stredných škôl na trhu práce.  

 

Gestor: OŠMŠ ÚBSK 

 

1.2. Krajská rada pre odborné vzdelávanie a prípravu 

1.2.1. Zabezpečovať a koordinovať činnosť Krajskej rady pre OVP ako účinného nástroja pre rozvoj 

OVP v podmienkach BSK a pre zabezpečenie úzkeho prepojenia medzi žiakmi škôl a ich potenciálnymi 

zamestnávateľmi. 

1.2.2. Rozšíriť KROVP aj o zástupcov vybraných MVO.  

1.2.3. Rozdiskutovať na pôde KROVP tému podpory podnikateľského vzdelávania 
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Gestor: OŠMŠ ÚBSK a KR OVP 

 

1.3. Centrá odborného vzdelávania 

Podporovať vznik „Centier  odborného vzdelávania a prípravy“, ako účinného nástroja pre 

skvalitnenie OVP a zabezpečenie úzkeho prepojenia stredných škôl a subjektov trhu práce.  

 

Gestor: OŠMŠ ÚBSK 

 

1.4. Špeciálna podpora vzdelávaniu v cestovnom ruchu.  

1.4.1. Príprava a realizácia odborného semináru pre pedagógov zameraný na priority smerovania 

cestovného ruchu v BSK  

1.4.2. Odborné  exkurzie žiakov do vybraných zariadení a prevádzok cestovného ruchu s cieľom 

prezentácia dobrej praxe.  

 

Gestor: OŠMŠ a Odbor cestovného ruchu a kultúry ÚBSK. 

 

1.5. Informácie o stredných školách  

Vytvoriť doménu na webovej stránke BSK, ktorá bude obsahovať prehľad o možnostiach štúdia na 

stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK s informáciami o učebných a študijných odboroch 

a voľných kapacitách .  

 

Gestor: OŠMŠ 

 

2. Výchovní poradcovia ako významní činitelia vo výchove a vzdelávaní 

2.1. Zorganizovanie stretnutia výchovných poradcov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK 

so psychológmi a odborníkmi z metodicko-pedagogických centier SR a Výskumného ústavu detskej 

psychológie a patopsychológie v Bratislave za účelom vymieňania si skúseností a riešenia problémov 

delikventného vývinu mládeže. 

 

Gestor: OŠMŠ 

                                                               

3. Podpora spolupráce rôznych subjektov pri riešení otázok vzdelávania a zamestnanosti 

3.1. Vytvorenie systému (platformy) na pravidelné stretávanie sa rôznych subjektov k aktuálnym 

témam spojených so vzdelávaním, zamestnanosťou a podporou podnikania. 

3.2. Obojstranná previazanosť a komunikácia medzi školami v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK 

a školami v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ za účelom skvalitnenia spolupráce. 

3.3. Zmapovanie sociologických výskumov uplatnenia absolventov stredných škôl na trhu práce 

v regióne a zosumarizovanie výsledkov za stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.  

 

Gestor: OŠMŠ ÚBSK 
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4. Podpora podnikania mládeže  

4.1. Informovanie a motivovanie vedení škôl o využívanie ponúk overených akreditovaných 

modulov zameraných na podnikateľské vzdelávanie pre mládež (JASR, Združenie podnikateľov 

Slovenska a i.).  

4.2. Podpora mediálnej kampane a podnikateľských vzorov 

 

Gestor: OŠMŠ ÚBSK 

 

5. Demokratizácia vzdelávacieho procesu.  

 

Sociálno-patologické javy a ich prevencia u mládeže 

Sociálno-patologické javy ohrozujú predovšetkým tú najzraniteľnejšiu a pre nás najdôležitejšiu časť 

populácie a to sú deti a mládež. Na mysli máme hlavne nezamestnanosť, na niektorých miestach 

chudobu, inde rozvody, nie najideálnejšie využitie voľného času, niekde úpadok etických hodnôt 

a ďalšie mnohé negatívne faktory, ktoré výrazne vplývajú na psychický a sociálny vývin mladého 

jedinca.  

 

1 Rozšírenie právomoci vzdelávanie koordinátora prevencie látkových a nelátkových závislostí 

a sociálno-patologických javov v školách a školských zariadeniach  

  

1.1 Vytvoriť databázu zodpovedných pracovníkov za prevenciu 

Komentár: databáza zodpovedných pracovníkov, ktorí sú zodpovední za primárnu prevenciu na 

stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a zmapovanie ich činností, ktorými predchádzajú 

prevencii drogovej závislosti 

 

Gestor: OŠMŠ ÚBSK 

Partneri: ZŠ, SŠ, Krajský školský úrad, mimovládne organizácie 

 

1.2 Metodická podpora a vzdelávanie pracovníkov zodpovedných za prevenciu 

Komentár: metodická podpora a vzdelávanie pracovníkov – koordinátorov, koordinácia tvorby 

stratégií a plánov úloh jednotlivých koordinátorov 

 

Gestor: OŠMŠ ÚBSK 

 

1.3 Vytvorenie platformy na zdieľanie a výmenu skúseností 

Komentár: Platforma by mala slúžiť ako priestor na zdieľanie dobrých skúseností v rámci prevencie, 

metodickú podporu a sieťovanie MVO a inštitúcií  

 

Gestor: OŠMŠ ÚBSK 

Partneri: mimovládne organizácie 

Termín: 2010 
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2 Systematická podpora a rozvoj aktivít pre mládež v oblasti sociálno-patologických javov a ich 

prevencia 

 

2.1 Vytvoriť priestor pre preventívne aktivity mimovládnych oragnizácií 

Komentár: Sprostredkovať možnosť realizácie osvety a prevencie sociálno-patologických javov na 

školách pre deti a mládež formou rozličných aktivít s využitím kapacít mimovládnych organizácií 

 

Gestor: OSV ÚBSK 

Termín: 2010 

Potenciálny partner: Generálny sekretariát výboru ministrov pre kontrolu drog 

 

2.2 Podporovať prácu s mladými ľuďmi čeliacimi zložitým životným situáciám 

Komentár: Koncepčne a finančne podporovať prácu s mladými ľuďmi v zložitých životných situáciách 

(rôzne cieľové skupiny: mladí ľudia s postihnutím, zo slabého sociálneho prostredia, z ulice, atď.) 

 

Gestor: OSV ÚBSK 

Potenciálny partner: Generálny sekretariát výboru ministrov pre kontrolu drog 

 

2.3 Finančná podpora MVO prevádzkujúcich nízkoprahové programy 

Komentár: Spolupráca a finančná podpora mimovládnych organizácií prevádzkujúcich nízkoprahové 

programy pre deti a mládež v Bratislavskom kraji. 

 

Gestor: OSV ÚBSK 

 

Životný štýl detí a mládeže 

Životný štýl detí a mládeže sa stále mení a vplyv na jeho menenie majú ich vzory v osobnostiach, 

ktoré berú ako prirodzenú autoritu. Najvýraznejšie sa táto osobitosť životného štýlu detí a mládeže 

prejavuje a sleduje v aktivitách, ktoré vykonávajú vo svojom voľnom čase. Ďalej sa prejavuje aj v ich 

motivácii, ku vzťahu k ich vzdelaniu, ku vlastnému zdraviu a svojmu okolitému prostrediu.  

Voľný čas je vnímaný ako súbor činností, ktoré človek vykonáva podľa vlastnej vôle, záľuby 

a v konečnom dôsledku súvisia s odpočinkom, relaxom a zábavou. Voľný čas by ďalej mal slúžiť na 

rozvoj osobnosti, žiaľ u mladej populácie sa často stáva priestorom, ktorý umožňuje vznik sociálno-

patologických javov. Spôsob ako sa využíva voľný čas je často limitovaný prostredím a podmienkami, 

ktoré sú jedincovi ponúknuté. Na voľný čas detí a mládeže majú vplyv predovšetkým štát, rodina, 

škola, školské a mimoškolské zariadenia, občianske združenia detí a mládeže a neformálne rovesnícke 

skupiny. Voľný čas má pravidelný i príležitostný charakter.  

 

1  Podporovať voľnočasové aktivity a záujmovú činnosti mládeže 

1.1. Zabezpečovať osvetové a výchovno-vzdelávacie podujatia 

 

Gestor: OŠMŠ ÚBSK 

Partneri: OCRK ÚBS 
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1.2. Vytvárať podmienky pre príležitostnú i pravidelnú popoludňajšiu činnosť v škole 

Komentár: Vytvoriť materiálne a personálne podmienky pre mladých ľudí, aby mohli využívať 

priestory školy (telocvične resp. školské ihriská) na rôzne aktivity podľa ich vlastného záujmu 

a potrieb (môže tomu predchádzať prieskum potrieb a záujmu). Tieto podmienky by mali byť 

ekonomicky čo najefektívnejšie a bez extra nákladov pre školy.  

 

Gestor: OŠMŠ ÚBSK 

Partneri: poslanci komisie, zastupiteľstvo, riaditelia SŠ, Mestský detský parlament 

Termín: 2010 

 

1.3. Naďalej podporovať pravidelné súťaže, aktivity, projekty v oblasti športu, umenia a odbornej 

činnosti žiakov a študentov 

Komentár: Naďalej podporovať projekty typu Olympijské festivaly detí a mládeže, Otvorená škola – 

oblasť športu, školské športové súťaže či predmetové olympiády.  

 

Gestor: OŠMŠ ÚBSK 

Partneri: Stredné školy 

Termín: 2011 

  

1.4. Vytvoriť komunikačnú platformu medzi BSK a mládežníckymi organizáciami pôsobiacimi v BSK.  

Komentár: Platforma by mala slúžiť na lepšie zmapovanie aktuálnych záujmov, potrieb a trendov 

mladých ľudí a zároveň na ďalšie prepájanie a podporu vzájomnej spolupráce medzi organizáciami 

pôsobiacimi v kraji, relevantnými inštitúciami a strednými školami. Dôležité je reflektovať aj tzv. 

novo-vynárajúce sa potreby (tzv. newly emerging needs). Jedným z možných výstupov by mohol byť 

„Sprievodca organizáciami v BSK“. 

 

Gestor: OSV ÚBSK, OŠMŠ ÚBSK 

Partneri: RMBK, Odyseus... 

Termín: jar 2011 

Projekt otvorený pre ďalších partnerov.  

 

2 Participácia na príprave cyklotrás v bratislavskom regióne 

Komentár: Aby pripravované cyklotrasy (aj s prepojením na susedné štáty ako Rakúsko a Maďarsko) 

zodpovedali aj záujmom a potrebám mladých ľudí v kraji.  

 

Gestor: OD ÚBSK 

Partneri: Krajský úrad životného prostredia, Občiansko-demokratická mládež 

Projekt otvorený pre ďalších partnerov 

 

3 Podpora práce s mládežou v oblasti kultúry 

3.1 Vytvoriť systém označovania podujatí (kultúrnych, športových, s možnosťou participácie, atď.) 

a priestorov (domy kultúry, centrá voľného času, nízkoprahové kluby, atď.), ktoré sú "priateľské 

mladým" a zaviesť ho do reality. 
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Komentár: Jednotná značka bude mladým ľuďom predstavovať jednotlivé podujatia a priestory, ktoré 

sú voči nim priateľsky nastavené a spĺňajú isté štandardy. Takáto jednotná komunikácia môže viesť 

k zvýšeniu záujmu mladých ľudí o rôzne kultúrne, športové a iné podujatia ako i o návštevu rôznych 

kultúrnych, športových a iných priestorov. 

 

Gestor: OCRaK BSK 

Partneri: OŠMaŠ BSK, Mestský detský parlament, Stredoškolský parlament pri BSK, RMBK, neziskové 

organizácie, žiacke školské rady... 

Projekt je otvorený pre ďalších partnerov. 

Termín: jar 2011 

 

3.2 Skoordinovať vytvorenie samostatnej sekcie pre mladých (zóna mladých) na jednotlivých 

webových stránkach miest, obcí, mestských častí i BSK, ku ktorej by bol jednoduchý prístup 

a obsahovala by informácie, ktoré sú zaujímavé pre mladých ľudí písané im zrozumiteľným jazykom. 

Komentár: Mladí ľudia často aj keď zháňajú informácie o rôznych podujatiach alebo iné dôležité 

informácie, ktoré sa ich týkajú ako mladých občanov, musia na jednotlivých stránkach dlho hľadať, 

prípadne nie vždy rozumejú spôsobu komunikácie, ktorá je zvolená. Aby sa tieto bariéry odstránili, na 

relevantných stránkach vzniknú sekcie pre mladých, ktoré im informácie poskytnú na jednom mieste 

a zrozumiteľne. Možno tiež zvážiť systém týchto sekcií webových stránok prepojiť so systémom 

priestorov "priateľských mladým". 

 

Gestor: OCRaK BSK a Informačné centrum mladých 

Partneri: komunikačné oddelenia na mestských, obecných a miestnych úradoch, Stredoškolský 

parlament pri BSK, Mestský detský parlament, RMBK... 

Projekt je otvorený pre ďalších partnerov. 

Termín: jar 2011 

 

3.3 Vyčleniť priestor vo vlastníctve BSK (prázdnu školskú budovu alebo nevyužívané kultúrne 

zariadenie) na činnosť mládežníckych organizácií i neorganizovanej mládeže a uviesť ho do činnosti. 

Komentár: Mnoho mladých ľudí (či už organizovaných v organizáciách alebo neorganizovaných) 

nevyužíva naplno svoj potenciál, lebo nemá priestor na jeho uplatnenie. Budova/budovy, ktorá by 

bola istým "centrom mladých" by túto bariéru mohla výrazne znížiť. 

 

Gestor: OÚPaR BSK 

Partneri: OCRaK, mládežnícke organizácie, nízkoprahové kluby, RMBK... 

Projekt je otvorený ďalším partnerom. 

Termín: leto 2011 

 

3.4 Podporovať aktívne formy využívania kultúrnych poukazov 

Komentár: Je vysoký predpoklad že percentuálne využitie kultúrnych poukazov mladých ľudí je nízke 

(podporiť by to mohlo uskutočnenie prieskumu). Podporiť zvyšovanie záujmu u mladých ľudí 

o kultúru by mohli byť nové aktívne formy využívania kultúrnych preukazov (stretnutia s umelcami, 

možnosti zapojiť sa, rozvinúť nápady ako univerzita Aréna, Divadlo LUDUS a podobne). 
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Gestor: OCRK ÚBSK 

Partneri: Mestský detský parlament 

  

Občianska participácia mládeže 

Participácia mládeže na živote spoločnosti je v súčasnosti výzvou a cieľom mládežníckej 

politiky Európskej únie. V podmienkach Slovenskej republiky občianska a politická participácia 

umožňuje mladým ľuďom: a) bezprostredný prístup k občianskym, politickým, sociálnym 

a environmentálnym právam, b) participáciu na rozhodovacích procesoch. V oboch tendenciách 

zohrávajú významnú úlohu občianske združenia detí a mládeže.  

 

1 Zapojiť mladých ľudí do procesu tvorby a prijímania rozhodnutí s cieľom pochopiť fungovanie 

verejnej správy, najmä regionálnej samosprávy a zvýšiť participáciu nielen mladých na správe vecí 

verejných. 

 

1.1 Zapojiť člena Stredoškolského parlamentu pri BSK a zástupcu Rady mládeže Bratislavského kraja 

ako členov Komisie školstva, mládeže a športu. 

Komentár: Mladí ľudia by mali zástupcov priamo na rokovaniach Komisie školstva, mládeže a športu 

Zastupiteľstva BSK, cez ktorých by mohli prednášať svoje návrhy a pripomienky. 

 

Gestor: Z BSK 

Partneri: Stredoškolský parlament pri BSK, RMBK, žiacke školské rady 

Termín: jeseň 2010 

 

1.2 Zrealizovať simuláciu komunálnych volieb medzi študentmi základných a stredných škôl v BSK 

pred komunálnymi voľbami v roku 2010. 

Komentár: Študenti základných a stredných škôl budú mať možnosť vyjadriť svoj postoj k otázkam 

týkajúcich sa ich okolia cez simulované komunálne voľby. Posilňuje sa tým ich porozumenie 

demokratickým princípom a môže sa zvýšiť ich záujem o veci verejné. 

 

Gestor: OŠMaŠ 

Partneri: AGORA OZ, Stredoškolský parlament pri BSK, Mestský detský parlament, RMBK, riaditelia 

základných a stredných škôl, žiacke školské rady, ... 

Projekt je otvorený ďalším partnerom 

Termín: jeseň 2010 

 

1.3 Získať partnera v regióne v Rakúsku (a ďalších krajinách) a zrealizovať s ním projekt na transfer 

know-how v oblasti participácie mládeže na regionálnej úrovni. 

Komentár: V Rakúsku (ako i v iných krajinách) majú väčšie skúsenosti s participáciou mládeže na 

regionálnej úrovni. Preto by bol prospešný projekt, ktorý by dovolil zdieľať know-how medzi 

zástupcami mladých ľudí i zástupcov regiónu z rôznych krajín. Vhodným nástrojom pre takéto 

projekty je napr. program Mládež v akcii. 

Gestor: OÚPaR, OŠMaŠ 

Partneri: RMBK, žiacke školské rady, Stredoškolský parlament pri BSK, mládežnícke organizácie, ... 
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Projekt je otvorený ďalším partnerom. 

Termín: leto 2011 

 

1.4 Vytvoriť komunikačnú platformu medzi BSK a zástupcami žiackych školských rád v Bratislavskom 

kraji, ktorá by fungovala na báze pravidelných stretnutí. 

Komentár: Na mnohých stredných školách existujú žiacke školské rady, ktoré reprezentujú záujmy 

študentov aj voči vedeniu školy. Komunikačná platforma medzi týmito študentmi a zástupcami BSK 

by mala slúžiť na lepšie zmapovanie aktuálnych záujmov, potrieb a trendov mladých ľudí, zároveň by 

mala dať priestor mladým ľuďom vyjadrovať sa k rôznym materiálom a témam, ktoré sa na ÚBSK, 

príp. v Z BSK, riešia. Pravidelné stretnutia by sa realizovali 4x do roka. 

 

Gestor: OÚPaR, OŠMaŠ 

Partneri: žiacke školské rady, riaditelia stredných škôl, RMBK 

 

1.5 Zamerať existujúce grantové prostriedky (aj ďalšie prostriedky, ktoré má BSK k dispozícii) na 

podporu aktivít študentov, bývalých študentov a neziskových organizácií . 

Komentár: Škola je miestom, kde sa väčšina mladých ľudí má možnosť prvýkrát prejaviť, vyjadriť svoje 

potreby a ideálne sa aj zapojiť do činnosti, ktorá ich zaujíma. Ešte vyššou pridanou hodnotou je, ak sú 

tieto činnosti realizované samotnými študentmi, prípadne  inými mladými ľuďmi (bývalými 

študentmi, dobrovoľníkmi z neziskových organizácií). Preto  nasmerovanie dostupných prostriedkov 

na tieto aktivity môže veľmi pozitívne podporiť aktívny prístup mladých ľudí ku svojmu okoliu a mať 

dlhodobejšie účinky. 

 

Partneri: riaditelia základných a stredných škôl, žiacke školské rady, neziskové organizácie, nadácie, 

RMBK 

 

1.6 Zaradiť mládež ako cieľovú skupinu do strategických materiálov rozvoja cestovného ruchu, 

športu, kultúry, dopravy a ďalších materiálov. 

Komentár: Pri tvorbe jednotlivých koncepčných a strategických materiálov zvažovať dopad 

jednotlivých priorít, cieľov, opatrení a aktivít na mladých ľudí. Prispeje sa tým k medzirezortnému 

prístupu k mládeži. Zároveň by bolo vhodné zvážiť prepojenie tohto opatrenia s ďalšími, ktoré 

umožňujú mladým ľuďom sa k takýmto materiálom aj vyjadrovať. 

 

Gestor: OÚPaR BSK, OŠMaŠ BSK, OCRaK BSK, OD BSK 

 

Mobilita mládeže 

Medzinárodná spolupráca zohráva v oblasti výchovy a vzdelávanie mládeže veľmi dôležitú úlohu 

a vytvára jej ďalšiu dimenziu, ktorá má viacero aspektov: umožňuje výmenu skúseností a informácií, 

podporuje tvorivosť a aktivitu, transfer vedomostí, postupov a metód, vedie mladých ľudí 

k samostatnosti a zodpovednosti a vytváraniu nových návykov a zručností, prispieva k poznaniu 

kultúr, tradícií a reálií, prispieva k budovaniu tolerancie a porozumenia, poskytuje globálny pohľad na 

svet, posilňuje národné povedomie, uľahčuje nadväzovanie nových kontaktov a priateľstiev, prispieva 
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k aktívnemu používaniu cudzích jazykov a prispieva k rozvoju formálneho a neformálneho 

vzdelávania. 

 

Vytvoriť systém podpory (a odovzdávania know-how) škôl, ktoré majú záujem o projekty mobility 

študentov i pedagogických pracovníkov a uviesť ho do činnosti. 

Komentár: Sú školy, ktoré majú skúsenosti s rôznymi grantovými programami Európskej únie (napr. 

Socrates, Erasmus Mundus, Mládež v akcii) a zároveň existuje databáza mnohých realizovaných 

projektov. Na druhej strane sú školy, ktoré túto skúsenosť nemajú (a teda začínajú od nuly, i keď 

skúsenosť v regióne existuje) a zároveň je pre ne náročné venovať sa vypracovávaniu projektovej 

dokumentácie. Preto by bolo veľmi nápomocné vytvoriť nejaký systém podpory škôl a prenosu 

existujúceho know-how na školy, ktoré ho nemajú. Možnosti ako k systému pristúpiť je viacero: 

vytvorenie „projektovej kancelárie", ktorá by pomáhala s písaním projektov na ÚBSK, systém 

vzdelávacích aktivít pre záujemcov, jednoduché metodické usmernenie, sprostredkovanie informácií, 

kontaktov a inšpirácií z databázy projektov, atď. Súčasťou systému by mohol byť aj spôsob analýzy 

činnosti škôl v oblasti medzinárodných projektov. 

 

Gestor: OŠMaŠ 

Partneri: riaditelia základných a stredných škôl a školských zariadení, neziskové organizácie 

Termín: jeseň 2010 

 

Informovať školy a školské zariadenia o existencii systému podpory mobility a spôsobe ako sa do 

neho zapojiť. 

Komentár: Po vytvorení systému, informovať zodpovedných pracovníkov o jeho existencii a možnosti 

zapojenia, aby ho mohli efektívne využívať. Vhodné by bolo zamerať sa na spoluprácu BSK a škôl pri 

aktivitách organizácií, ktoré sa zaoberajú mládežníckou mobilitou. 

 

Gestor: OŠMaŠ BSK 

Partneri: riaditelia základných a stredných škôl a školských zariadení, neziskové organizácie 

Termín: jar 2011 

 

 

Akčný plán BSK z pohľadu IUVENTY8: 

 

Pozitívne vnímame jasne a logicky popísanú väčšinu úloh s jasným prepojením na ciele. Konkrétne 

úlohy najmä z oblasti rozvoja odborného školstva, participácie, životného štýlu a kultúry môžu byť 

pozitívnym príkladom z týchto oblastí aj pre iné kraje. Výzvou do budúcnosti zostáva pomenovanie 

garantov, strategických partnerov, termínov a merateľných ukazovateľov vo všetkých úlohách 

a podobne iniciovať schválenie akčného plánu zastupiteľstvom.  

 

                                                           
8
 IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže dlhodobo pôsobí v oblasti štátnej politiky voči mládeži. Z tejto oblasti máme 

množstvo medzinárodných skúseností, spolupracovali sme na viacerých akčných plánoch na národnej i miestnej úrovni a 

máme možnosť porovnania s ostanými krajmi Slovenskej Republiky. Z týchto dôvodov uvádzame na tento akčný plán aj náš 

názor, ktorý veríme že bude užitočný pri realizácii akčných plánov v oblasti politiky mládeže v budúcnosti.  
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Žilinský samosprávny kraj 
 

Základné informácie 

Koordinátor za IUVENTU – Slovenský inštitút mládeže: Tibor Škrabský 

Externý spolupracovník: Alena Mičicová 

Zástupca VÚC: Ivana Žureková 

 

Do prípravy akčného plánu boli zapojení zástupcovia odborov: 

• Odbor kultúry a komunikácie s verejnosťou, 

• Odbor sociálnych vecí, 

• Odbor regionálneho rozvoja a územného plánu, 

• Odbor školstva a športu, 

• Odbor zdravotníctva, 

• Odbor Centrálnej koordinačnej jednotky; 

 

Zhodnotenie procesu  

Na začiatku prebehlo stretnutie generálneho riaditeľa IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže,  

Viliama Michaloviča s predsedom ŽSK, Jurajom Blanárom. Pán predseda vyjadril podporu celému 

projektu a poveril riaditeľku Kancelárie predsedu, Ivanu Žurekovú koordináciou v rámci jednotlivých 

odborov Úradu ŽSK.   

 

Regionálna konferencia 

Prebehla v Žiline 29. apríla 2010 v priestoroch Úradu ŽSK. Na základe návrhu akčného plánu boli 

vytvorené 4 tematické pracovné skupiny. 

 

Pracovná skupina Vzdelávanie a zamestnanosť: 

Meno Pôsobnosť 

Darina Čierniková Rada mládeže ZK 

Ingrid Dolníková   Odbor školstva a mládeže MÚ Žilina 

Andrej Matušinský ODM Žilina 

Peter Cesnek EUROINKUBÁTOR, Turčianske Teplice 

Marta Buchcarová CVČ, Čadca 

Daniela Kubincová Gymnázium, Žilina 

Ingrid Dolníková Mestský úrad, Žilina 

Maroš Demovič Inštitút rozvoja vedomostnej spoločnosti 

Petr Kučera Asociácia zamestnávateľov Rómov 

Martin Horanský Občiansko-demokratická mládež 

Alexej Dobroľubov Občiansko-demokratická mládež 

Ján Vilček ŽSK, odbor školstva a športu 

Jana Miháliková IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže 

 

 



68 
 

 

Slovenský inštitút mládeže                   Slovak Youth Institute 

Pracovná skupina Sociálna oblasť a zdravý životný štýl: 

Meno Pôsobnosť 

Anna Halečková Domov sociálnych služieb, Žilina 

Jana Pukalíková Domov sociálnych služieb, Oščadnica 

Ján Palider Krízové centrum KSPC, Liptovský Mikuláš 

Branislav Kožuch Komisia pre mládež v Spišskej diecéze 

Anna Smiešková KOS záchrannej zdravotnej služby, Žilina 

Silvia Milová SZČO, Žilina 

Marianna Šimková ŽSK, odbor sociálnych vecí 

Kateřina L. – Benešová ŽSK, odbor sociálnych vecí 

Adriána Grigová ŽSK, odbor sociálnych vecí 

Margita Bistáková ŽSK, odbor zdravotníctva 

Roman Smieško ŽSK, odbor zdravotníctva 

Janette Maziniová IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže 

 

Pracovná skupina Kultúra a doprava: 

Meno Pôsobnosť 

Ivana Poljaková ŽSK, odbor dopravy 

Miroslav Žabenský Oravské kultúrne stredisko, Dolný Kubín 

Vladislav Sedliaček ŽSK, odbor dopravy 

Marcela Sláviková  ŽSK, odbor regionálneho rozvoja a územného plánu 

Janka Bírová ŽSK, odbor kultúry a komunikácie s verejnosťou 

Marcela Hajtmánková IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže 

 

Pracovná skupina Centrálna koordinačná jednotka: 

Meno Pôsobnosť 

Miriam Vimpelová ŽSK, odbor CKJ 

Jaroslava Mišíková ŽSK, odbor CKJ 

Alena Mičicová SAIA, Žilina 

Tibor Škrabský IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže  

 

Návrhy a výstupy z regionálnej konferencie boli zapracované do návrhu akčného plánu a zaslané na 

pripomienkovanie. 

 

Výstupy (návrh akčného plánu) 

Ďalšie dopracovanie akčného plánu a jeho schválenie bude konzultované v rámci ŽSK. Z tohto dôvodu 

a tiež prihliadajúc na fakt, že pracovné skupiny vyjadrili záujem o ďalšie stretnutie, je aktuálna verzia 

ešte otvorená zmenám. V súčasnej podobe je materiál pripravený na ďalšie konzultácie s dotknutými 

stranami. 

 
 

 



69 
 

 

Slovenský inštitút mládeže                   Slovak Youth Institute 

Akčný plán politiky mládeže Žilinského samosprávneho kraja 
na rok 2011 

(vyplýva z Kľúčových oblastí a akčných plánov štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži 

v Slovenskej republike na roky 2008 – 2013) 

 

Odbor  sociálnych vecí 

1.1.1. Zabezpečiť kvalitné podmienky života mládeže so špecifickými potrebami v rámci reálnych 

možností Žilinského samosprávneho kraja a v rozsahu jeho právomoci 

a) pokračovať v zabezpečení kvalitných podmienok života mládeže so špecifickými potrebami 

v zariadeniach sociálnych služieb (modernizácia, debarierizácia, zabezpečenie materiálového 

vybavenia, zabezpečenie kvalifikovaného, predovšetkým odborného, personálu);  

Gestor: odbor sociálnych vecí ŽSK 

 

1.1.2. Spolupodieľať sa na aktivizácii mládeže a jej integrácii do spoločnosti 

a) spolupracovať pri poskytovaní pomoci mládeži so zdravotným postihnutím, mládeži 

nachádzajúcej sa v nepriaznivej životnej situácii, mládeži pochádzajúcej z málopodnetného 

prostredia pri participácii na živote spoločnosti (poskytovanie sprostredkovateľských, 

informačných a poradenských služieb, napr. poskytnutie špeciálneho poradenstva, pomoc pri 

hľadaní zamestnania, ubytovania, a pod.); 

Gestor: odbor sociálnych vecí ŽSK v spolupráci s verejnými a neverejnými poskytovateľmi 

sociálnych služieb 

 

b) podporovať a spolupracovať pri príprave a realizácii kultúrno-spoločenských, športových, 

voľnočasových, rekreačných a iných aktivít pre mládež bez ohľadu na ich rozmanitosť (ich 

pôvod; prostredie, z ktorého pochádzajú; zdravotné postihnutie a pod.); 

Gestor: odbor sociálnych vecí ŽSK v spolupráci s verejnými a neverejnými poskytovateľmi 

sociálnych služieb 

 

1.1.3. Spolupracovať a podporovať naďalej subjekty poskytujúce sociálne služby a subjekty 

vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí – mládeže a sociálnej kurately 

v rozsahu pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a v rámci jeho reálnych možností 

a) spolupracovať a podporovať subjekty poskytujúce doplnkové sociálne služby;   

Gestor: odbor sociálnych vecí ŽSK v spolupráci so subjektmi poskytujúcimi doplnkové sociálne 

služby 

 

b) spolupracovať a podporovať subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí 

(mládeže) a sociálnej kurately; 

Gestor: odbor sociálnych vecí ŽSK v spolupráci so subjektmi vykonávajúcimi opatrenia 

sociálnoprávnej ochrany detí (mládeže) a sociálnej kurately 
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Odbor  kultúry 

1.2.1. Systematická práca s mládežou v oblasti vizuálneho umenia a v oblasti prednesu a literatúry  

Aktivity: 

- realizovať regionálne a krajské prehliadky záujmovej umeleckej činnosti mládeže v oblasti 

divadla, výtvarného umenia, fotografie, filmu, prednesu a literatúry v súlade s periodicitou 

prehliadok vyhlasovaných Národným osvetovým centrom 

Gestor: Krajské kultúrne stredisko v Žiline, Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, Turčianske 

kultúrne stredisko v Martine, Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, Liptovské kultúrne 

stredisko v Liptovskom Mikuláši 

Termín: každoročne  

 

- realizovať divadelný festival Dotyky a spojenia 

Gestor: Slovenské komorné divadlo Martin 

Termín: každoročne 

 

- realizovať divadelné predstavenia pre deti a mládež a súťaž  pôvodných slovenských 

dramatických textov pre deti a mládež Arthur 

Gestor: Bábkové divadlo Žilina 

Termín: každoročne 

 

- podporovať činnosť mladých literátov v rámci literárnych klubov pri knižniciach 

Gestor: Krajská knižnica v Žiline, Kysucká knižnica v Čadci, Turčianska knižnica v Martine, 

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne, Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky 

– Belopotockého v Liptovskom Mikuláši 

Termín: každoročne priebežne 

 

1.2.2. Podpora podôb tradičnej nehmotnej ľudovej kultúry - folklórnej hudby, tanca, spevu 

a zvykoslovia 

Aktivity:  

- realizovať regionálne a krajské prehliadky záujmovej umeleckej činnosti mládeže v oblastiach 

folklóru, hudby, tanca, spevu a zvykoslovia v súlade s periodicitou prehliadok vyhlasovaných 

Národným osvetovým centrom 

Gestor: Krajské kultúrne stredisko v Žiline, Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, Turčianske 

kultúrne stredisko v Martine, Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, Liptovské kultúrne 

stredisko v Liptovskom Mikuláši 

Termín: každoročne  

 

- realizovať vzdelávacie aktivity na základe záujmu mládeže v rámci akreditovaných kurzov 

Tradícia folklóru dnes a Pohybová výchova detí a mládeže  

Gestor: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne 

Termín: každoročne 
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- realizovať vzdelávacie aktivity na základe záujmu mládeže v rámci akreditovaného kurzu Letná 

škola folklóru  

Gestor: Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši 

Termín: každoročne 

  

- realizovať zvykoslovné programy v skanzenoch múzeí 

Gestor: Liptovské múzeum v Ružomberku, Kysucké múzeum v Čadci 

Termín: každoročne  

 

1.2.3. Organizovanie podujatí a aktivít v oblasti regionálnych dejín, národných tradícií (regionálnej 

kultúrno-historickej topografie) a občianskej spoločnosti. 

Aktivity:  

- organizovať výchovno – vzdelávacie a spomienkové podujatia a aktivity na významné osobnosti 

a udalosti kultúrno – spoločenského života regiónov pri príležitosti výročí významných 

osobností a udalostí 

Gestor: kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK 

Termín: každoročne  

 

- realizovať kultúrno – výchovné programy a voľnočasové aktivity pre deti a mládež 

v skanzenoch múzeí 

Gestor: Liptovské múzeum v Ružomberku, Kysucké múzeum v Čadci 

Termín: každoročne 

  

- organizovať vyučovacie hodiny vlastivedy a dejepisu zamerané na históriu priamo v expozíciách 

múzeí, galérií a knižníc 

Gestor:  Kysucké múzeum v Čadci, Považské múzeum v Žiline, Oravské múzeum P. O. 

Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, Liptovské múzeum v Ružomberku, Oravská galéria v Dolnom 

Kubíne, Turčianska galéria v Martine, Považská galéria umenia v Žiline, Kysucká galéria v Čadci, 

Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši, Krajská knižnica v Žiline, 

Kysucká knižnica v Čadci, Turčianska knižnica v Martine, Oravská knižnica Antona Habovštiaka 

v Dolnom Kubíne, Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky – Belopotockého v Liptovskom 

Mikuláši 

Termín: každoročne  

 

- organizovať tvorivé dielne a kurzy ľudovoumeleckej remeselnej tvorby ako súčasť výučby 

regionálnej výchovy podľa záujmu mladých v oblastiach práce s drôtom, drevom, slamou, 

keramikou, sklomaľby, textilné výtvarné techniky a pod. 

Gestor: Kysucké múzeum v Čadci, Považské múzeum v Žiline, Oravské múzeum P. O. 

Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, Liptovské múzeum v Ružomberku, Oravská galéria v Dolnom 

Kubíne, Turčianska galéria v Martine, Považská galéria umenia v Žiline, Kysucká galéria v Čadci, 

Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši 

Termín: každoročne  
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1.2.4. Realizácia grantového systému pre projekty pre mladých ľudí  

Aktivity:  v rámci Grantového systému ŽSK pre oblasť kultúry v grantovej výzve na príslušný rok odbor 

kultúry a komunikácie s verejnosťou Úradu ŽSK zakomponuje podporu tvorivosti detí 

a mládeže do konkrétnych priorít grantového systému 

Gestor: odbor kultúry a komunikácie s verejnosťou Úradu ŽSK 

Termín: každoročne  

 

1.2.5. Vytvorenie pracovnej skupiny/platformy aktérov z oblasti kultúry a naštartovanie jej 

pravidelnej činnosti 

Aktivity: menovanie pracovnej skupiny, pracovné stretnutia zamerať na spoluprácu pri príprave 

a realizácii podujatí a aktivít adresovaných mládeži 

Gestor: odbor kultúry a komunikácie s verejnosťou Úradu ŽSK 

Termín: 2x ročne pracovné stretnutia 

 

1.2.6. Nastavenie zliav pre mladých ľudí pri návšteve kultúrnych podujatí a organizácií 

Aktivity: spracovanie návrhu na nastavenie zliav pre mladých pri návšteve kultúrnych organizácií 

v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK a podujatí v ich organizačnej garancii  

Gestor: odbor kultúry a komunikácie s verejnosťou Úradu ŽSK 

Termín: každoročne 

 

Odbor  centrálnej koordinačnej jednotky 
Aktivity: 

1.3.1. Vytvorenie systému fungovania informačnej služby pre mladých a jej prezentácie verejnosti. 

- v súčinnosti a koordinácii s ostatnými odbormi úradu 

Gestor: Odbor centrálnej koordinačnej jednotky 

Termín: každoročne, priebežne 

 

1.3.2. Podnecovanie mladých k aktivite a vytváranie sieťovej spolupráce s aktérmi v žilinskom kraji 

a štruktúr mládežníckej participácie. 

- v súčinnosti a koordinácii s ostatnými odbormi úradu 

Gestor: Odbor centrálnej koordinačnej jednotky 

Termín: každoročne, priebežne 

 

1.3.3. Vytvorenie komunikačného kanála slúžiaceho na výmenu skúseností, informácií, plánov 

medzi odbormi VÚC samotnými  a medzi VÚC a ostatnými aktérmi (školy, ÚPSVaR, 

vzdelávacie a neziskové organizácie pracujúce s mladými a združujúce mladých) 

- v súčinnosti a koordinácii s ostatnými odbormi úradu 

Gestor: Odbor centrálnej koordinačnej jednotky 

Termín: každoročne, priebežne 

 

1.3.4. Podpora projektov s iniciatívou mladých ľudí pod záštitou VÚC a odbornej koordinačnej 

pomoci OCKJ, 

Gestor: Odbor centrálnej koordinačnej jednotky 
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Termín: každoročne, priebežne 

 

1.3.5. Vytvorenie podmienok a ponuky pre mladých pre absolvovanie stáže, odbornej školskej 

praxe, absolventskej praxe, tvorby školských, bakalárskych a diplomových prác 

a dobrovoľníckej práce v spolupráci s OCKJ na tému čerpania financií z eurofondov, 

projektového cyklu, práca projektového manažéra v praxi a pod. 

Gestor: Odbor centrálnej koordinačnej jednotky 

Termín: každoročne, priebežne 

 

Odbor  dopravy 
1.4.1. Zabezpečovať udržanie rozsahu sociálnych zliav vo verejnej autobusovej doprave pre 

mladých ľudí. 

Aktivita: Udržanie tarify, v ktorej sú určené zvýhodnenia pre žiakov a študentov do 26 rokov. 

Gestor: odbor dopravy ŽSK 

Partneri: dopravné spoločnosti vykonávajúce autobusovú dopravu na základe zmluvy 

o verejnom záujme 

Termín plnenia: pri príležitosti 

 

Odbor  regionálneho rozvoja a cestovného ruchu 
1.5.1. Realizácia 2  tematických podujatí určených pre stredoškolskú mládež spojených s návštevou 

Úradu ŽSK a predstavením kompetencií regionálnej samosprávy vo vybraných oblastiach 

Termín: každoročne 

Gestor: ORRaCR 

 

1.5.2. Realizácia ocenenia inovatívneho podnikateľského plánu pre študentov stredných škôl v 

Žilinskom kraji „Študentský podnikateľský zámer“ 

Termín: každoročne 

Gestor: ORRaCR, VTP Žilina 

 

1.5.3. Zapojenie sa mládeže do fotosúťaže „Žilinský kraj – turistický raj“  

Termín: každoročne 

Gestor: ORRaCR 
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Akčný plán ŽSK z pohľadu IUVENTY9: 

 

Ako pozitívne vidíme, že úlohy logicky rozvíjajú stanovené ciele. Horizontálne témy sú v kompetencii 

centrálnej koordinačnej jednotky čo vytvára vhodné podmienky na medziodborový prístup. Príklady 

stanovených úloh z oblasti vzdelávania a participácie, regionálneho rozvoja, kultúry a sociálnej 

starostlivosti môžu byť príkladom aj pre iné kraje. Za výzvu do budúcna považujeme posilnenie medzi 

sektorového prístupu doplnením partnerov pracujúcich s mládežou z rôznych oblastí a doplnenie 

konkrétnych merateľných ukazovateľov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže dlhodobo pôsobí v oblasti štátnej politiky voči mládeži. Z tejto oblasti máme 

množstvo medzinárodných skúseností, spolupracovali sme na viacerých akčných plánoch na národnej i miestnej úrovni a 

máme možnosť porovnania s ostanými krajmi Slovenskej Republiky. Z týchto dôvodov uvádzame na tento akčný plán aj náš 

názor, ktorý veríme že bude užitočný pri realizácii akčných plánov v oblasti politiky mládeže v budúcnosti.  
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Prešovský samosprávny kraj 
 

Základné informácie 

Koordinátor za IUVENTU – Slovenský inštitút mládeže: Jana Miháliková 

Externý spolupracovník: Marta Hanečáková 

Zástupca VÚC: Iveta Tarabčáková 

 

Do prípravy akčného plánu boli zapojení zástupcovia odborov: 

• Odbor regionálneho rozvoja, 

• Odbor sociálnych vecí, 

• Odbor školstva a mládeže; 

 

Zhodnotenie procesu  

V januári 2010 sa konalo prvé stretnutie základných partnerov projektu. 26. apríla 2010 sa stretli 

zástupcovia odborov, školstva a mládeže, sociálnych veci, regionálneho rozvoja VÚC, ktorí majú vo 

svojej agende politiky dotýkajúce sa aj skupiny mládeže. Cieľom stretnutia bolo predstaviť ciele 

projektu a informovať jednotlivé odbory o zároveň ich vyzvať k spolupráci pri realizácií úloh projektu. 

Stretnutie viedol podpredseda Ján Ragan. V ten istý deň sa konalo stretnutie so zástupcami Krajského 

policajného zboru v Prešove, ktorý taktiež prisľúbil spoluprácu v rámci daného projektu. Po tomto 

stretnutí boli vyzvané inštitúcie, organizácie a OZ, ktoré mali možnosť pripraviť návrhy na spoločné 

riešenie danej problematiky. 17. mája 2010 sa následne konalo pracovné stretnutie zástupcov 

rôznych inštitúcií, mimovládnych organizácií a reprezentantov mládeže, ktorí pracovali v 4 

tematických skupinách. 

 

Pracovná skupina Vzdelávanie, zamestnanosť a podpora podnikania mládeže: 

Meno Pôsobnosť 

Lendacká SOŠ Dopravná Prešov 

Fedorková SOŠ Dopravná Prešov 

Bujňáková ÚPSK 

Tarabčáková ÚPSK 

Matulajová Prešovská univerzita 

Bihárová ÚPSVaR Humenné 

Bratko ÚPSVaR Humenné 

Kažimírová RMPK Prešov 

Miháliková IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže 

 

Pracovná skupina Participácia mládeže, práca s mládežou a neformálne vzdelávanie: 

Meno Pôsobnosť 

Galuščák OZ KLUĎAS Prešov 

Iľaš Mládežnícky parlament Prešov 

Janovčíková ZKSM Spišská Nová Ves 

Hajduková SAIA Prešov 
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Marcinek Rada mládeže PK 

Čech ŽŠR SOŠ Technická Prešov 

Vincejová MPC Prešov 

Hanečáková IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže 

 

Pracovná skupina Kultúra: 

Meno Pôsobnosť 

Olejňáková Rada mládeže PK 

Vafek Slovenský skauting Prešov 

Ragulská ÚPSK – odbor kultúry 

Nič Komisia pre mládež – Levoča 

Hajtmánková IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže 

 

Pracovná skupina Sociálna inklúzia a podpora znevýhodnenej mládeže: 

Meno Pôsobnosť 

Gaľová ÚPSVaR Prešov 

Salamonová 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará 

Ľubovňa 

Lesňáková Regionálny úrad verejného zdravotníctva Humenné 

Buchcárová  ICM Humenné 

Barančíková IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže 

 

Jedným z očakávaných výstupov projektu bolo vytvorenie akčného plánu regionálnej politiky voči 

mládeži, ktorý nielen prezentuje konkrétne aktivity a opatrenia ale aj zvýrazní mládežnícky rozmer 

politiky v PSK. K tomuto výstupu sa v roku 2010 nepodarilo dopracovať.  

 

Potvrdilo sa, že uchopenie „mládežníckeho rozmeru“ v politike VÚC nie je jednoduché – historicky je 

spájané len so vzdelávaním a školstvom, čiastočne sociálnou a kultúrnou politikou, kde sa mládež 

vyčleňuje ako samostatná skupina. Keďže mládežnícka politika nie je realizovateľná len jedným 

subjektom – výzvou je aj spolupráca rôznych subjektov štátnej správy, regionálnej a miestnej 

samosprávy, MVO a ďalších inštitúcií, ktoré do procesu nevyhnutne vstupujú (Úrady verejného 

zdravotníctva, ÚPSVaR, Policajný zbor SR a i.). Všetky vyššie uvedené bariéry sa v plnom rozsahu 

potvrdili aj pri tvorbe AP v PSK. Vedúci odborov boli požiadaní o základné podklady o aktivitách 

a plánovaných opatreniach, ale dokumenty takéhoto charakteru neboli k termínu pracovného 

stretnutia dodané.  

Pracovné stretnutie otvoril Ragan, podpredseda VÚC, ktorý deklaroval záujem ÚPSK venovať mládeži 

náležitú pozornosť vo svojich politikách. Počas stretnutia sa vytvorili štyri pracovné skupiny, ktoré sa 

zaoberali nosnými témami stretnutia: vzdelávanie, zamestnanosť a podpora podnikania mládeže; 

participácia mládeže, práca s mládežou a neformálne vzdelávanie; kultúra; sociálna inklúzia 

a podpora znevýhodnenej mládeže.  

Záverečná správa bola zaslaná všetkým účastníkom, vedúcim odborov a podpredsedovi VÚC. 

Jedenásť účastníkov správu ďalej komentovalo alebo vyjadrili súhlasné stanovisko a vieru, že sa 
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projekt neskončí iba vyprodukovaním tohto dokumentu. Viacerí účastníci a účastníčky prezentovali 

ochotu zabezpečiť niektoré opatrenia po dohode a poverení ÚPSK. Z obsahu správy je zrejmé, že 

najviac vnímaná je potreba: 

• pravidelnej a širokej konzultácie rôznych opatrení medzi zástupcami rôznych subjektov; 

• koordinácia a následná synergia opatrení rôznych subjektov – nielen tých v kompetencii 

ÚPSK. 

 

Projekt bude pokračovať stretnutím na úrovni ÚPSK, kde sa dohodne ďalší postup. Všetci účastníci 

projektu budú pravidelne informovaní prostredníctvom regionálnej koordinátorky projektu.  

 

Výstupy (návrh akčného plánu) 

Účastníci a účastníčky pracovných skupín diskutovali o aktuálnom stave v jednotlivých oblastiach 

a upozornili na potrebu zapracovania niektorých strategických cieľov do tvoriacej sa regionálnej 

mládežníckej politiky. Návrh cieľov a aktivít do Akčného plánu mládežníckej politiky v PSK je uvedený 

nižšie po tematických oblastiach.  

 

I. VZDELÁVANIE, ZAMESTNANOSŤ A PODPORA PODNIKANIA MLÁDEŽE10 

 

1. Využitie Krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu (KROVP) na zlepšenie komunikácie 

a prípravu spoločných regionálnych stratégií.11 

1.1. Využiť KRPOVP aj ako platformu na diskusiu medzi relevantnými rezortmi a sektormi. 

Otvorenie KROVP aj iným záujemcom o riešenie otázky zamestnanosti mladých ľudí 

v regióne najmä MVO.  

1.2. Propagovať postavenie a význam KROVP. 

1.3. Spolupracovať aj s inštitúciami ako SARIO pri analýze potrieb a prognózovaní vývoja trhu 

v Prešovskom regióne. 

 

2. Zabezpečenie vzdelávania v súlade s potrebami trhu práce.12  

2.1. Posilnenie technických odborov a takto zameraných škôl13 

2.2. Prepájanie odborných škôl s podnikmi alebo takými subjektmi, ktoré absolventom škôl 

zabezpečia relevantnú prax.  

2.3. Vzdelávať vedenie odborných škôl k modernému marketingového prístupu na propagácii 

a zvyšovanie záujmu o ich školy.  

                                                           
10 Použité skratky: PSK – Prešovský samosprávny kraj, ÚPSK – Úrad Prešovského samosprávneho kraja, RMPK – Rada 
mládeže Prešovského kraja, ÚPSVaR – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, KROVP – Krajská rada pre odborné vzdelávanie 
a prípravu, VÚC – Vyšší územný celok, SARIO – Slovenská agentúra pre rozvoj investícii a obchodu, ŠIOV – Štátny inštitút 

odborného vzdelávania, CVĆ – Centrum voľného času (školské zariadenie), VŠ - vysoká škola, PZ – Policajný zbor, MVO – 
mimovládne organizácie. 
11 Krajské rady pre odborné vzdelávanie a prípravu vznikli zo Zákona o odbornom vzdelávaní, začali sa kreovať od začiatku 
roka 2010 a ich existencia nie je ešte všeobecne známa.  
12  Účastníci PS upozornili na prevahu marginalizovaných skupín v regióne 
13 V regióne prevládajú školy humanitného zamerania. Existujú prípady, kedy škola technického zamerania otvára odbory 
humanitnej orientácie. Rodičia strácajú záujem o „remeslá“ resp. remeslá a odborné školy nemajú taký marketing, aby 
zaujali rodičov a ponúkli perspektívu ich deťom.  
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2.4. Podporovať školy v organizovaní dní otvorených dverí pre rodičov, žiakov základných škôl aj 

budúcich zamestnávateľov.  

 

3. Podpora rozvoja podnikania mládeže 

3.1. Motivovať vedenie škôl k zaraďovaniu programov zameraných na rozvoj podnikateľského 

myslenia a základy podnikania napr. Junior Achievement SR, Cvičné firmy ŠIOV, program 

Kvalitní v škole – úspešní v živote Združenia podnikateľov Slovenska a i. 

3.2. Podpora podnikateľských plánov študentov vysokých škôl prostredníctvom mini grantov . 

3.3. Zriadenie rovesníckych konzultačno-poradenských centier pri UPSVaR v spolupráci 

s existujúcimi vysokými školami v regióne ako súčasť študentskej praxe.  

 

4. Vytvoriť 5 centier odborného vzdelávania a prípravy v súlade s Regionálnou stratégiou 

odborného vzdelávania a prípravy pre školy na území PSK.  

 

5. Pokračovať v spolupráci ÚPSK a ÚPSVaR 

5.1. Organizovať burzy informácií pre rodičov, študentov, podnikateľov, zamestnávateľov, 

výchovných poradcov 

 

6. Skvalitniť úroveň vzdelávania a posilniť demokratický duch súčasných škôl 

6.1. Podporovať aktivity žiackych školských rád v regióne. 

6.2. Zvážiť zriadenie krajskej študentskej samosprávy ako konzultačného orgánu VÚC (obdoba 

študentských senátov na VŠ). 

6.3. Vytvoriť platformu na pravidelnú diskusiu rôznych subjektov v otázkach výchovy 

a vzdelávania v regióne. Medzi prioritné témy patrí posilnenie účasti študentov na 

procesoch vo vzdelávaní a potreba zavedenia nových metód a prístupov do vzdelávania. 

Výstupom môže byť aj list ministrovi školstva s definovaním problematických oblastí.  

6.4. Pokračovať v oceňovaní študentov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK,   zvážiť aj 

oceňovanie študentov zo škôl iných zriaďovateľov na území PSK s cieľom posilniť význam 

a postavenie školstva v regióne 

 

II. PARTICIPÁCIA MLÁDEŽE, PRÁCA S MLÁDEŽOU A NEFORMÁLNE VZDELÁVANIE 

 

1. Podporovať aktívnu participáciu mládeže a výchovu k nej  

1.1.  Vytvorením pravidelnej platformy na výmenu informácií, dobrej praxe a koordináciu 

aktivít  oblasti mládeže v PSK (Rada, pravidelný okrúhly stôl a i.) zahŕňajúcu 

zástupcov štátnych inštitúcii, samosprávy, neziskového sektora a samotných mladých 

ľudí.  

1.2.  Zavedením tradície stálych miest pre zástupcov mladých ľudí v existujúcich 

komisiách, ktoré riešia agendu týkajúcu sa mládeže.  

1.3.  Podpora aktivít žiackych školských rád a ich koordinátorov v PSK. 

1.4.  Podpora občianskych združení pracujúcich s mládežou a ich reprezentantov.   
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2. Potreba posilnenia mládežníckeho rozmeru v regionálnej politike, jeho zviditeľnenie 

a adresnosť. 

2.1.  Vytvorenie oddelenia pre mládežnícku politiku zastrešujúce aj otázky práce 

s mládežou ako významného nástroja mládežníckej politiky resp. špecifikácia tejto 

agendy v existujúcich agendách niektorých oddelení alebo podpredsedov VÚC.   

2.2. Zriadenie sekcie pre mládež v mediálnych produktoch VÚC napr. web stránka 

s účasťou mladých ľudí na tvorbe obsahu resp. dizajnu.  

2.3.  Propagácia a prezentácia konkrétnych príkladov participácie, neformálnych 

vzdelávacích voľno-časových aktivít v regionálnych médiách.  

 

3. Podporovať pozitívne vnímanie a prínos dobrovoľníckych aktivít prostredníctvom  

3.1.  Finančnej aj nefinančnej podpory (prostredníctvom záštity, partnerstiev a pod.)  

dobrovoľníckych aktivít v PSK. 

3.2.  Vytvorením databázy organizácií pracujúcich s dobrovoľníkmi a jej prezentácia na 

verejnosti.  

 

Ďalšie výzvy v daných oblastiach: 

� Pri príprave aktivít na podporu participácie mládeže v Prešovskom samosprávnom 

kraji  brať na zreteľ aj aktivity pre mladších ako 15 rokov.  

� Zvážiť osvetu, kampaň o prínosoch neformálneho vzdelávania v práci s mládežou 

a dobrovoľníctva pre rôzne inštitúcie.  

� Propagovať výsledky prieskumov a výskumov o potrebách detí a mládeže medzi 

zodpovedné inštitúcie a pracovníkov s cieľom zakomponovania týchto zistení do opatrení 

mládežníckej politiky.  

 

III. KULTÚRA14 

 

1. Vytvorenie konzultačnej skupiny pre oblasť rozvoja kultúry mládeže pri VÚC.15 

2. Podpora spolupráce a koordinácie aktivít medzi organizáciami priamo spadajúcimi do 

pôsobnosti VÚC a inými mládežníckymi organizáciami pôsobiacimi v kraji prostredníctvom 

pravidelného stretávania sa v moderovanej skupine. 16 

3. Aktívna účasť ÚPSK odboru kultúry na partnerských projektoch.17 

                                                           
14 Pri odbore kultúry ÚPSK pôsobí Komisia kultúry a národnostných menšín, ktorá je poradným orgánom. Komisiu tvoria 
poslanci Z PSK a odborníci v oblasti kultúry (neposlanci). Komisia sa zameriava  na  postavenie kultúry,  na spoluprácu s 29  
kultúrnymi organizáciami v zriaďovateľskej  pôsobnosti PSK a národnostnými  menšinami  v spoločenských a hospodárskych 
vzťahoch Prešovského kraja.    Jednou z priorít komisie je aktívne podporovať  rozvoj cestového ruchu, medzinárodnú 
spoluprácu  a aktivity podporené Európskymi štrukturálnymi fondmi. V roku 2009 prostredníctvom „VZN č. 15 
o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja“, boli podporené projekty v oblasti rozvoja 
a ochrany duchovných hodnôt, oblasti živej kultúry, ochrany ľudských práv, regionálneho rozvoja, ochrany a tvorby 
životného prostredia, zachovania prírodných a kultúrnych hodnôt, ochrany a podpory zdravia a vzdelávania, rozvoja 
sociálnych služieb a zamestnanosti, rozvoja telesnej kultúry v kraji. V tomto roku na VZN,  finančné prostriedky neboli 
vyčlenené. 
15 Skupina by zároveň mapovala aktivity rôznych kultúrnych združení pracujúcich v kraji. Gestor: RMPK 
16 Cieľom tohto navrhovaného opatrenia je predísť najmä opakujúcimi sa aktivitám v kraji, nastavenie spoločných prienikov 
práce a aktivít kultúrnych podujatí a tým podporiť ich financovanie aj zo strany VUC. Gestor: PSK 
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4. Vypracovanie koncepcie podpory rozvoja kultúry detí a mládeže v PSK. 

 

Ďalšie výzvy v oblasti podpory kultúry mládeže v PSK: 

• Chýba cielená mediálna propagácia úspešných projektov a príkladov dobrej praxe z oblasti 

kultúry; 

• Stále akútnejšia potreba motivácie mladých ľudí zapájať sa do organizácii alebo združení 

zameraných na kultúru, potreba väčšej interakcie, malý záujem o tradičné umenie a kultúru. 

• Nedostatok neformálnych vedúcich, ktorí by sa venovali rozvoju mládežníckej kultúry.  

• Absentuje výraznejšia finančná podpora zo strany ÚPSK pre iné organizácie okrem tých, ktoré 

priamo spadajú do ich pôsobnosti. 

 

IV. SOCIÁLNA INKLÚZIA A PODPORA ZNEVÝHODNENEJ MLÁDEŽE 

 

1. Vytvorenie platformy na pravidelné stretávanie sa zástupcov inštitúcií a subjektov 

aktívnych v tejto oblasti na úrovni kraja.  

 

Ďalšie výzvy v oblasti sociálnej inklúzie a podpory znevýhodnenej mládeže v PSK: 

• Členky a členovia pracovnej skupiny identifikovali tieto závažné javy v oblasti mládeže: 

zvýšená konzumácia alkoholu (hlavne u dievčat – víkendové pitie);požívanie marihuany aj iné 

drogy; gambling medzi rómskymi ženami ; ľahká dostupnosť drog – mladí vedia  kde kúpiť 

drogu; výskyt drog aj na základných školách; fetovanie hlavne u rómskych deti; stúpa počet 

požívania analgetík, (tlmivých liekov); zvýšená konzumácia energetických nápojov; stúpa 

vynechávanie účasti na povinnej školskej dochádzke; zanedbávanie detí v rómskych osadách 

a v problémových rodinách; nesprávne trávenie voľného času (nedostatok spánku); problém 

obezity u detí, nedostatok pohybu;  šírenie infekčných chorôb. 

• Ďalšie výzvy: 

- Potreba vzniku a udržania komunitných centier na riešenie sociálnych problémov detí 

a mládeže; 

- Spolupráca PZ, škôl, rodičov, MVO, rôznych inštitúcií pri boji s  alkoholom, drogami, 

záškoláctvom. 

- Viac peer programov a nové formy práce s mládežou napr. streetwork, terénna sociálna 

práca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
17 Účasť ÚPSK na partnerských projektoch umožní lepšiu štartovaciu pozíciu žiadateľov pri získavaní iných finančných 
prostriedkov rôznych grantových výzvach.  Gestor: ÚPSK a Komisia pre mládež, RMPK 

 



81 
 

 

Slovenský inštitút mládeže                   Slovak Youth Institute 

 

Akčný plán PSK z pohľadu IUVENTY18: 

 

Popísané strategické ciele a výzvy sú dobrým základom na prípravu akčného plánu v budúcnosti 

s konkrétnymi úlohami, ktorý by obsahoval merateľné ukazovatele, zodpovedných gestorov 

a partnerov a konkrétne termíny, do kedy je potrebné plánované úlohy naplniť. Tvorba a prijatie 

takéhoto dokument je plne v kompetencii Úradu Prešovského samosprávneho kraja a podobne ako 

v niektorých iných krajoch odporúčame iniciovať schválenie akčného plánu zastupiteľstvom. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže dlhodobo pôsobí v oblasti štátnej politiky voči mládeži. Z tejto oblasti máme 

množstvo medzinárodných skúseností, spolupracovali sme na viacerých akčných plánoch na národnej i miestnej úrovni a 

máme možnosť porovnania s ostanými krajmi Slovenskej Republiky. Z týchto dôvodov uvádzame na tento akčný plán aj náš 

názor, ktorý veríme že bude užitočný pri realizácii akčných plánov v oblasti politiky mládeže v budúcnosti.  
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Košický samosprávny kraj 
Základné informácie 

 

Koordinátor za IUVENTU – Slovenský inštitút mládeže: Tomáš Pešek 

Externý spolupracovník: Erika Munková 

Zástupca VÚC: Mariana Matisková 

 

Do prípravy akčného plánu boli zapojení zástupcovia odborov: 

• Odbor krízového riadenia, 

• Odbor školstva; 

 

Zhodnotenie procesu  

Na začiatku bolo treba získať podporu podpredsedu VÚC Ďurovčíka. V konečnom dôsledku však 

návrh akčného plánu v KSK vychádzal z „Koncepcie rozvoja práce s mládežou SKS na rok 2010“. Zo 

zapojenia ďalších odborov bol zapojený iba Odbor krízového riadenia a iba jedna úloha v akčnom 

pláne je v pôsobnosti iného odboru ako Odboru školstva (konkrétne Odboru sociálnych vecí). 

V porovnaní s ostatnými krajmi aj na regionálnej konferencii bola pomerne nízka účasť zástupcov 

organizácií pracujúcich s deťmi a mládežou. Vyplýva to zo stratégie KSK, kde sú úlohy týkajúce sa 

mládeže rozdelené medzi Odbor školstva, Regionálne centrum mládeže (ktorého je KSK 

zriaďovateľom) a riaditeľov stredných škôl. Spolupráca mládežníckych organizácií a iných inštitúcií 

teda prechádza z Úradu Košického samosprávneho kraja priamo na stredné školy v ich pôsobnosti 

(prípadne školské zariadenia) a tie môžu pri napĺňaní svojich úloh spolupracovať s rôznymi 

inštitúciami podľa vlastného uváženia. Organizácie sa teda musia vo veciach potenciálnej spolupráce 

priamo kontaktovať s vedením konkrétnych stredných škôl.  

 

Regionálna konferencia 

Prebehla v Košiciach 5. mája 2010 v priestoroch strednej priemyselnej školy. Na základe návrhu 

akčného plánu boli vytvorené 3 tematické pracovné skupiny. 

 

Pracovná skupina Zdravie, sociálna politika a prevencia: 

Meno Pôsobnosť 

Miroslava Gregová Rada mládeže Košického kraja 

Tibor Horváth Odbor krízového riadenia KSK 

Eva Štefanová Odbor krízového riadenia KSK 

Jozef Mitro ÚPSVaR Košice 

Lívia Eľková ÚPSVaR Košice 

Mirka Bereczová CPPPaP Košice 

Jana Miháliková IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže 

 

Pracovná skupina Vzdelávanie, zamestnanosť, rodina a environmentálna výchova: 
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Meno Pôsobnosť 

Michaela Krivá Gymnázium Trebišov 

Denisa Ďurišinová RCM Košice 

Marta Semešiová SPŠ Stavebná a geodetická, Košice 

Danka Gregová OZ Žabky 

Matisková Odbor školstva KSK 

Jozef Ihnacík CPPPaP Košice 

Tomáš Pešek facilitátor 

 

Pracovná skupina Participácia, IKT, mobilita, voľný čas a kultúra: 

Meno Pôsobnosť 

Izabella Hurtajová CVČ Rožňava 

Juraj Bodnár KR ŽŠR KK 

Zuzana Nagyová 
Mesto Veľký Krtíš – regionálna konzultantka programu 

MvA 

Štefan Krakovský Parlament mladých – Mesto Veľký Krtíš 

Eva Škripková  CVČ Košice 

Erika Munková facilitátorka 

 

Návrhy a výstupy z regionálnej konferencie boli zapracované do návrhu akčného plánu a zaslané na 

pripomienkovanie. Výsledný návrh bol konzultovaný na VÚC s pani Matiskovou. 

 

Výstupy (návrh akčného plánu) 

Body akčného plánu, ktoré sú v zodpovednosti riaditeľov stredných škôl v pôsobnosti KSK boli 

prezentované na stretnutí riaditeľov v júli 2010 a jednotlivými riaditeľmi boli zapracované do 

pedagogicko-organizačných pokynov v rámci jednotlivých škôl. Konkrétny spôsob napĺňania 

jednotlivých bodov akčného plánu je v kompetencii riaditeľov. 

 

Akčný plán Koncepcie rozvoja práce s mládežou Košického samosprávneho kraja  na rok 2010/2011 

 

Koncepcia rozvoja práce s mládežou Košického samosprávneho kraja bola schválená dňa 18. 

Decembra 2008 na 22. zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja uznesením č. 

559/2008. Koncepcia vychádza z dokumentu Kľúčové oblasti a akčné plány štátnej politiky vo vzťahu 

k deťom a mládeži v Slovenskej republike na roky 2008 – 2013. 

 

Cieľom koncepcie je vytvorenie vhodných podmienok pre prácu s mládežou na   území KSK, 

formovanie aktívnej mladej generácie inklinujúcej k pozitívnym aktivitám. Jedným z dôležitých cieľov, 

ktoré koncepcia sleduje je vytvorenie systému spolupracujúcich inštitúcií na území Košického 

samosprávneho kraja a previazanie aktivít vyplývajúcich z koncepcie v maximálnej možnej miere 

s aktivitami miest a obcí a inými organizáciami združujúcimi mládež. 
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Koncepcia svojím obsahom nadväzuje a dopĺňa Koncepciu rozvoja odborného vzdelávania na 

stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a Koncepciu rozvoja športu KSK. Svojím obsahom 

rozvíja všetky kľúčové oblasti týkajúce sa mládeže. 

Návrh akčného plánu Koncepcie rozvoja práce s mládežou Košického samosprávneho kraja má snahu 

zabezpečiť zmapovanie stavu v jednotlivých kľúčových oblastiach, ktorých sa koncepcia dotýka. 

Nastaviť následné kvantitatívne a kvalitatívne  ukazovatele výsledkov konkrétnych úloh, vyplývajúcich 

z cieľov v jednotlivých oblastiach koncepcie tak, aby sa zabezpečil trvalý rozvoj práce s mládežou. 

 

Koncepcia rozvoja práce s mládežou je  v akčnom pláne rozdelená do jednotlivých úloh v kľúčových 

oblastiach: 

- vzdelávanie; 

- zamestnanosť; 

- rodina; 

- účasť mládeže na spoločenskom a politickom živote – participácia; 

- informácie a komunikačné technológie; 

- mobilita; 

- životné prostredie; 

- voľný čas detí a mládeže; 

- kultúra; 

- zdravie a zdravý životný štýl; 

- deti a mládež, čeliaci zložitým životným situáciám a pochádzajúci zo znevýhodneného 

prostredia; 

- deti a mládež, sociálno-patologické javy a ich prevencia; 

- mládež a ľudské práva. 

 

Akčný plán vychádza z opatrení na naplnenie zámerov a cieľov koncepcie, ktoré sú  uvedené 

v koncepcii v bode 5. Opatrenia.  Ich  splnenie je podmienkou pre napĺňanie zámerov a cieľov 

obsiahnutých v jednotlivých oblastiach koncepcie. 

 

Úlohy na rok 2010 v jednotlivých kľúčových  oblastiach 

 

Vzdelávanie 

Zámer:  Vzdelávací systém, ktorý rešpektuje potreby, záujmy a slobodné rozhodnutie študentov 

a potreby vzdelanostnej spoločnosti.  

 

Úlohy:  

1. zapracovať do školského vzdelávacieho programu, podnikateľské vzdelávacie programy zo 

zameraním na zvýšenie motivácie pre podnikateľskú prax 

Z: riaditelia SŠ 

T:   30.9.2011 

Výstup: upravené osnovy predmetov v školskom  vzdelávacom programe 

  Nástroje na podporu a sledovanie  napĺňania koncepcie: 

• počet spoločensko-vedných predmetov na SŠ s uvedenou problematikou – 70 % 
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2. uskutočniť pracovné stretnutia zo zámerom na zvýšenie  vzdelanostnej úrovne pracovníkov 

školy – výchovných poradcov, koordinátorov prevencie 

Z: OŠ KSK  

T:  31.10.2010 

Výstup: pracovné porady pre výchovných poradcov a riaditeľov SŠ 

  Nástroje na podporu a sledovanie  napĺňania koncepcie: 

• počet stredných škôl zúčastňujúcich sa pracovných stretnutí – 95 % 

 

3. zrealizovať prieskum k identifikácii talentovaných a nadaných detí na SŠ 

Z: OŠ KSK  

T:  30.6.2011 

Výstup: spracované výsledky dotazníka  

  Nástroje na podporu a sledovanie  napĺňania koncepcie : 

• počet SŠ, na ktorých sa uskutoční prieskum – min. 75 % 

 

4. organizácia podujatí pre detí a mládeže so špecifickými vzdelávacími potrebami, pre deti zo 

zdravotným znevýhodnením 

Z: OŠ KSK  

T:  31.12.2010 

Výstup: podujatia zamerané na spoluprácu zdravých žiakov a žiakov so špecifickými 

vzdelávacími potrebami  na stredných školách  

  Nástroje na podporu a sledovanie  napĺňania koncepcie: 

• počet žiakov so špecifickými vzdelávacími potrebami,  ktorí sa zúčastnili uvedených 

podujatí - 50 % 

 

5. uskutočniť programy  prípravy rovesníkov – peer programy,  zamerané na prevenciu 

závislostí, šikanovania, násilia a iných foriem neakceptovateľného správania mladých ľudí  

Z: CVČ 

T:  30.6.2011 

Výstup: plán realizácie peer programov 

Nástroje na podporu a sledovanie  napĺňania koncepcie:  

• počet peer programov – 5 

• počet novovyškolených peer aktivistov – 10 

 

6. v  učebných osnovách predmetov: slovenský jazyk, maďarský jazyk, rómsky jazyk  sa venovať 

témam – tolerancie, znášanlivosti a spolužitia národov a národností v SR, EÚ a vo svete                                             

Z: OŠ KSK, R SŠ 

T:  30.9.2011 

Výstup: upravené učebné osnovy 

  Nástroje na podporu a sledovanie  napĺňania koncepcie : 

• počty hodín venovaných uvedeným témam v predmete – 3 hodiny 
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7. vytvorenie systému prepájania formálneho a neformálneho vzdelávania – realizácia 

výchovných programov škôl, prostredníctvom subjektov mimo prostredia školy 

Z: riaditelia SŠ, OZ, CVČ, Rada mládeže KK 

T: 30.9.2011 

Výstup: spolupráca SŠ pri realizácii výchovných programov s mládežníckymi organizáciami 

             Nástroje na podporu a sledovanie  napĺňania koncepcie : 

• počet SŠ, ktoré realizujú programy v spolupráci s mládežníckymi organizáciami – 5 

 

Zamestnanosť 

Zámer: Formálne vzdelávanie  umožňujúce dosiahnuť vzdelanie pre mládež v rôznom veku. 

1. v spolupráci s partnermi vytvoriť ponuku vzdelávania zodpovedajúcu potrebám výchovných 

poradcov  (komunikácia, práca s problémovým žiakom, atď.) 

Z: OŠ KSK  

T:  30.12.2010 

Výstup: ponuka  aktivít vzdelávania v spolupráci s PPP a MPC 

  Nástroje na podporu a sledovanie  napĺňania koncepcie: 

• počet vzdelávacích aktivít v ponuke pre výchovných poradcov – 2 

 

2. zistiť, v akej miere predmety školského vzdelávacieho programu rozvíjajú podnikateľské 

zručností žiakov 

Z: OŠ KSK  

T:  30.6.2011 

Výstup: zoznam predmetov  a tém rozvíjajúcich podnikateľské zručností žiakov  Nástroje na 

podporu a sledovanie  napĺňania koncepcie : 

• počet školských vzdelávacích programov rozvíjajúcich konkrétne podnikateľské 

zručnosti ( napr. predmet – podnikateľský plán, jednoduché účtovníctvo) – 75 % 

 

3. podporiť formou partnerstva organizovanie podujatí typu „burza práce“, aspoň na úrovni 

krajských miest 

Z: OŠ KSK  

T:  30.12.2011 

Výstup: burza práce 

 Nástroje na podporu a sledovanie  napĺňania koncepcie :  

• počet škôl zúčastnených na burze práce – 30 

   

4.  v rámci výkonov pre stredné školy podporiť iné formy  vzdelávania na školách 

v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK  (§ 40,  § 45 zákona 245/2008 Z.z. – štúdium jednotlivých 

vyučovacích predmetov, nadstavbové štúdium, pomaturitné štúdium) 

Z: OŠ KSK  

T:  30.6.2011 

Výstup: plány výkonov 

Nástroje na podporu a sledovanie  napĺňania koncepcie :  

• počet škôl ponúkajúcich iné formy vzdelávania – 5 % 
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• počet škôl, ktoré k 1.9.2010 otvorili iné formy vzdelávania 

 

Rodina 

Zámer: Dobre fungujúca spolupráca medzi rodinou a školou. 

 

1. rozvinúť spoluprácu s organizáciami aktívnymi v oblasti rodiny a rodinnej výchovy 

Z: OŠ KSK, OSV KSK 

T: 31.12.2010 

Výstup: spolupráca organizácii v KSK, ktoré sa venujú problematike rodiny a rodinnej výchovy 

 Nástroje na podporu a sledovanie  napĺňania koncepcie :  

• uskutočnené pracovné stretnutia za účelom vzájomnej spolupráce  

 

2. stanoviť a oznámiť  rodičom konzultačné hodiny na úrovni vedenia školy a na úrovni 

triedneho učiteľa  

Z: R SŠ 

T:  30.9.2011 

Výstup: termíny konzultačných hodín  

  Nástroje na podporu a sledovanie  napĺňania koncepcie : 

• počet škôl s určenými konzultačnými hodinami – 100% 

 

3. v rámci rodičovských združení zaradiť informáciu o povinnostiach a právach zákonných 

zástupcov a žiakov   

Z: R SŠ 

T:  30.6.2011 

Výstup: aktivity  

  Nástroje na podporu a sledovanie  napĺňania koncepcie : 

• počet aktivít pre rodičov  - jedna na školu 

 

4. v rámci rodičovských združení zabezpečiť preventívno-osvetové aktivity pre rodičov 

(v spolupráci s odborníkmi) zamerané na predchádzanie rizikovému správaniu detí 

a zvyšovanie rodičovských kompetencii 

Z: R SŠ 

T: 30.6.2011 

Výstup: aktivity 

Nástroje na podporu a sledovanie  napĺňania koncepcie : 

•  počet aktivít pre rodičov  - jedna na školu 

 

Účasť mládeže na spoločenskom a politickom živote – participácia. 

Zámer: Aktívna mládež  zapájajúca sa do spoločenského a politického diania.   

 

1. realizovať systém na spracovanie nových informácií 

      Z: OŠ KSK, CVČ – RCM  

T: 30.12.2010 
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Výstup: Elektronický dokument (newsletter) informujúci o mládeži v Košickom kraji 

s periodicitou raz za šesť mesiacov, voľne stiahnuteľný z internetu 

 Nástroje na podporu a sledovanie  napĺňania koncepcie: 

• systém na spracovanie nových informácií  

 

2. uskutočniť prieskum na stredných školách o príčinách nečinnosti žiackých školských rád  

Z: CVČ – RCM 

T:  30.6.2011 

Výstup: spracovaný dotazník  

  Nástroje na podporu a sledovanie  napĺňania koncepcie: 

• počet zapojených SŠ do prieskumu – 50% 

 

3. v spolupráci so strednými školami a školskými zariadeniami v rámci Košického kraja 

a žiackymi školskými radami zorganizovať pracovné stretnutie zástupcov žiackych školských 

rád, ktoré organizačne zabezpečí CVČ – Regionálne centrum mládeže 

Z: OŠ KSK, riaditelia SŠ a ŠZ, CVČ – RCM  

T: 31.12.2010 

Výstup: zrealizované pracovné stretnutie, s čo najväčším počtom priamo zastúpených 

žiackych školských rád 

Nástroje na podporu a sledovanie  napĺňania koncepcie: 

• Zvýšenie záujmu žiakov o činnosť žiackej školskej rady  

 

4. navrhnúť a uskutočniť vytvorenie Rady študentov pri KSK zo zástupcov žiackych školských rád 

na stredných školách  

Z: OŠ KSK, CVČ 

T:  30.12.2010 

Výstup: Rada študentov pri KSK  

  Nástroje na podporu a sledovanie  napĺňania koncepcie: 

• počet stretnutí  v roku 2010 - 1 

 

5. vytvoriť na web – stránke úradu pod OŠ ÚKSK  časť – aktuálne informácie pre mládež  ako 

základnú možnosť  participácie mládeže na živote spoločnosti na miestnej a regionálnej  

úrovni 

Z: OŠ KSK, CVČ  

T:  30.12.2010 

Výstup: info na web stránke úradu o stave a priebehu plnenie koncepcie, činnosti žiackych 

školských rád a Rady študentov pri KSK 

  Nástroje na podporu a sledovanie  napĺňania koncepcie: 

• počet aktualizácií – 1 x za mesiac 

 

6. realizovať na stredných školách aktivity súvisiace  s ochranou  života  a zdravia  a ochranou 

životného prostredia 

Z: R SŠ 
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T:  30.12.2011 

Výstup: aktivity 

  Nástroje na podporu a sledovanie  napĺňania koncepcie: 

• počet aktivít na strednej škole – 2 na školu 

 

7. realizovať vzdelávacie aktivity pre študentov stredných škôl Košického kraja, zameraných na 

aktívnu participáciu, demokraciu a občianstvo 

Z: CVČ – RCM 

T: 30.12.2011 

Výstup: aktivity 

Nástroje na podporu a sledovanie  napĺňania koncepcie: 

• počet realizovaných aktivít – na 30 % SŠ 

 

8. realizovať v spolupráci s CVČ  vzdelávacie  aktivity  pre žiacke školské  rady ako efektívneho 

nástroja  mládežníckej participácie, demokracie a aktívneho občianstva 

Z: CVČ – RCM, R SŠ 

T:  30.12.2011 

Výstup: aktivity  

  Nástroje na podporu a sledovanie  napĺňania koncepcie: 

• počet stredných škôl, na ktorých sa aktivity realizovali: 15 

 

9. realizovať vzdelávacie aktivity, informačné aktivity a podporné kampane pre mladých ľudí 

Košického kraja, zamerané na ľudské práva, toleranciu a interkultúrny dialóg, aktívne 

využívanie nových techník a nápadov, príručky pre výchovu k ľudským právam „Kompas“ 

a metódy „Živá knižnica“ 

Z: CVČ - RCM 

T: 30.12.2011 

Výstup: počet realizovaných aktivít, počet účastníkov aktivít, hodnotenia aktivít od 

účastníkov 

Nástroje na podporu a sledovanie  napĺňania koncepcie : 

• príručky pre výchovu k ľudským právam „Kompas“ a metódy „Živá knižnica“ 

• počet aktivít – na 20 % SŠ 

 

Informácie a komunikačné technológie 

Zámer: Informovaná a právne uvedomelá mládež v oblasti získavania informácií. 

 

       1. zabezpečiť informovanosť  školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK             

o možnosti získať dotácie zo štátneho rozpočtu v súlade s § 15 odc. 2 zákona 282/2008 Z.z.  

Z: OŠ KSK  

T:  30.12.2011 

Výstup: informácie pre stredné školy podľa aktuálne vyhlásených výziev MŠVVaŠ SR  

  Nástroje na podporu a sledovanie  napĺňania koncepcie: 

• počet informácií 
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2. vytvoriť podmienky na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK  na poskytovanie 

informácií  pre mládež vo všetkých oblastiach ich objektívnych potrieb a požiadaviek, 

napríklad v oblastiach: vzdelávanie,  zamestnanie, školenia a semináre, aktivity neziskového 

sektora, národné a medzinárodné aktivity v oblasti práce s mládežou a mládežníckej politiky 

Z: CVČ - RCM , R SŠ 

T:  30.12.2011 

Výstup: web stránky SŠ, CVČ, OŠ KSK  

  Nástroje na podporu a sledovanie  napĺňania koncepcie: 

• moderný informačný portál školy  – 50 % 

 

3. vytvoriť spoluprácu so školskými zariadeniami výchovného poradenstva 

a prevencie a vysokými školami   na  podporu  rozvoja  profesijného  poradenstva   na školách 

Z: OŠ KSK, R SŠ  

T:  30.12.2011 

Výstup: aktivity v oblasti profesijného poradenstva 

  Nástroje na podporu a sledovanie  napĺňania koncepcie: 

• počet škôl aktívne spolupracujúcich s PPP – 20 % 

 

4. zmapovať počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, kde je potrebné podporiť 

rozvoj asistenčných činností pri používaní informačných technológií a následne vytvoriť 

podmienky 

Z: R SŠ 

T:  30.9.2011 

Výstup: gramotnosť žiakov so soc. znevýhodneného prostredia  

  Nástroje na podporu a sledovanie  napĺňania koncepcie: 

• počet žiakov so soc. znevýhodneného prostredia, u ktorý došlo k zlepšeniu komunikačných 

zručností pri používaní informačných technológií – nárast o 10 % 

• nárast počtu SŠ s vytvorenými podmienkami pre žiakov so soc. znevýhodneného prostredia – 

o 5 % 

 

5. na stredných školách v rámci triednických hodín, na rodičovských združeniach a predmetoch, 

kde sa využíva internet, otvoriť diskusiu a podporiť  bezpečné využívanie internetu   

Z: R SŠ 

T:  30.12.2011 

Výstup: počet aktivít zameraných na bezpečné užívanie internetu 

  Nástroje na podporu a sledovanie  napĺňania koncepcie: 

• počet aktivít v priemere na strednú školu – 3 

 

6. spropagovať  národné internetové stránky www.zodpovedne.sk 

a www.bezpecnenainternete.sk v rámci vzdelávacieho procesu 

Z: R SŠ 

T:  30.6.2010, 30.12.2010 

Výstup: informácia, aktivity   
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  Nástroje na podporu a sledovanie  napĺňania koncepcie: 

      počet informácií a aktivít – 160 

 

Mobilita 

Zámer: Mládež schopná adaptovať sa v multikultúrnom prostredí, využívať nadobudnuté 

skúsenosti v svojom prostredí a pracovať na medzinárodnej úrovni   

 

1. aktívne podporovať zapájanie mladých ľudí do medzinárodných projektov, pravidelne ich 

informovať o možnostiach, ktoré sa im v rámci medzinárodnej mobility ponúkajú, podporovať 

propagáciu realizovaných projektov, priamo ich zapájať do projektov  

Z: CVČ – RCM 

T: celoročne 

Výstup: projekty 

Nástroje na podporu a sledovanie  napĺňania koncepcie: 

• počet projektov, na ktoré boli vyslaní mladí ľudia do zahraničia, a ktorých sa zúčastnili na 

Slovensku 

•  projekty, ktoré spracovali mladí ľudia 

• vývoj záujmu o informácie týkajúce sa mobility 

 

2. podporiť medzinárodnú mobilitu, interkultúrny dialóg a neformálne vzdelávanie mladých ľudí 

prostredníctvom propagovania programu Európskej dobrovoľníckej služby (EDS) medzi mladými 

ľuďmi a organizáciami pracujúcimi s mládežou, vytváranie podmienok na vysielanie mladých ľudí do 

zahraničia a hosťovanie mladých ľudí z iných krajín 

Z: OŠ KSK, CVČ – RCM, organizácie pracujúce s mládežou  

T: celoročne 

Výstup:  

Nástroje na podporu a sledovanie  napĺňania koncepcie : 

7. počet mladých ľudí vyslaných na EDS a hosťovaných v rámci EDS 

8. počet nových akreditovaných vysielajúcich a hosťujúcich organizácií v rámci kraja 

9.  počet mladých ľudí 

 

3. prostredníctvom regionálnej konzultačnej kancelárie programu Mládež v akcii a prostredníctvom 

regionálnej pobočky siete Eurodesk Slovensko pri CVČ – RCM poskytovať informácie a propagovať 

medzinárodné a slovenské programy zamerané na medzinárodnú mobilitu, realizovať pracovné 

stretnutia, školenia a informačné stretnutia pre mladých vedúcich, mládežníckych vedúcich 

a pracovníkov s mládežou 

Z: CVČ – RCM 

T: celoročný 

Výstup: informačné stretnutia, projekty 

Nástroje na podporu a sledovanie  napĺňania koncepcie: 

• počet informačných stretnutí, školení a iných informačných stretnutí 

•  počet účastníkov 

• počet konzultovaných projektov 
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• počet realizovaných projektov 

 

Životné prostredie 

Zámer: Mládež chrániaca prírodu a životné prostredie 

 

1. organizovať na stredných školách a školských zariadeniach akcie s environmentálnou 

tematikou 

Z: R SŠ, R ŠZ, CVČ 

T: 30.12.2011 

Výstup: aktivity 

Nástroje na podporu a sledovanie  napĺňania koncepcie : 

• počet aktivít – minimálne 2 

 

2. motivovať  deti a mládež prostredníctvom rôznych podujatí k opatreniam a aktivitám na 

zlepšenie životného prostredia, ako napr. recyklácia a úspora energií 

Z: R SŠ, R ŠZ, CVČ 

T: 30.12.2011 

Výstup: podujatia 

Nástroje na podporu a sledovanie  napĺňania koncepcie: 

• počet aktivít – minimálne 2 

 

Voľný čas detí a mládeže 

Zámer: Mládež aktívne a zmysluplne využívajúca voľný čas  

 

1. organizovať aktivity na školách podporujúce deti a mládež v ich aktívnom zapájaní sa do 

športových, umeleckých, turistických a rekreačných aktivít 

Z: R SŠ, R ŠZ, CVČ 

T: 30.12.2011 

Výstup: aktivity 

Nástroje na podporu a sledovanie  napĺňania koncepcie: 

• počet aktivít zameraných na šport, turistiku – minimálne 2 

• počet aktivít zameraných na kultúru, umeleckú oblasť – minimálne 2 

  

2. podporiť  rozvoj prostredia na školách  a školských zariadeniach tak, aby  deti a mládež, ktorí 

čelia zložitým životným situáciám alebo pochádzajú z málo podnetného prostredia  sa mohli  

zapájať do aktivít vo voľnom čase v rovnakej miere ako ostatní rovesníci 

Z: R SŠ, R ŠZ, CVČ 

T: 30.12.2011 

Výstup: aktivity (súťaže, mimoškolské aktivity – športové, kultúrne, atď.) 

Nástroje na podporu a sledovanie  napĺňania koncepcie: 

• rast kvality organizovania podujatí 

• zvýšený záujem mladých ľudí o ponúkané aktivity 
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Kultúra 

Zámer:  Mládež zapájajúca sa do kultúrneho diania  spoločnosti 

 

1. realizovať v spolupráci so strednými umeleckými školami aktivity na propagáciu a vyhľadávanie 

nadaných a talentovaných detí 

Z: R SŠ, OŠ KSK 

T: 30.12.2011 

Výstup: aktivity 

Nástroje na podporu a sledovanie  napĺňania koncepcie: 

• počet detí prijatých na umelecké školy 

 

2. podporiť iniciatívy smerujúce k vytváraniu účinného vplyvu s cieľom ochrany detí a mládeže pred 

negatívnymi vplyvmi 

Z: R SŠ, R ŠZ 

T: 30.12.2011 

Výstup: aktivity 

Nástroje na podporu a sledovanie  napĺňania koncepcie: 

• kvalitný systém informovania o negatívnych vplyvoch 

 

Zdravie a zdravý životný štýl. 

Zámer: Zdravá aktívna  a zdravo sa stravujúca mládež  

1. vytvoriť na stredných školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej  pôsobnosti KSK 

systém informovania mládeže o zdravom životnom štýle a ochrane zdravia 

 Z: CVČ - RCM , R SŠ, R ŠZ 

T:  30.12.2011 

Výstup: web stránky SŠ, CVČ  

  Nástroje na podporu a sledovanie  napĺňania koncepcie : 

• moderný informačný portál školy, zahŕňajúci oblasť s informáciami o zdravom životnom štýle 

– 50 % 

 

2. organizovanie aktivít s využitím netradičných foriem vzdelávania o preventívnych 

opatreniach a opatreniach zameraných na  minimalizáciu užívania omamných látok, 

psychotropných látok a alkoholu  

Z: CVČ - RCM , R SŠ, R ŠZ 

T:  30.12.2011 

Výstup: aktivity  

  Nástroje na podporu a sledovanie  napĺňania koncepcie : 

• počet aktivít s netradičnou formou vzdelávania – minimálne 2 na SŠ,ŠZ, CVČ 

• počet zúčastnených žiakov – 1000 

 

3. podľa zváženia predmetových komisií zaradiť do  predmetov školského vzdelávacieho 

programu informácie na tému:  prevencie detských úrazov a prevencie násilia na deťoch, 



94 
 

 

Slovenský inštitút mládeže                   Slovak Youth Institute 

obchodovanie s deťmi a komerčné sexuálne zneužívanie detí; školské zariadenia zorganizujú 

aktivity s touto témou 

Z: R SŠ, R ŠZ 

T:  30.12.2011 

Výstup: aktivity  

  Nástroje na podporu a sledovanie  napĺňania koncepcie: 

• počet predmetov  v stredných školách s touto problematikou – minimálne 1 v školskom 

vzdelávacom programe 

• počet aktivít v školskom zariadení – minimálne 2 na školské zariadenie 

 

4. zvýšiť počet akcií a opatrení znižujúcich rizikové správanie sa mládeže, za aké sa  považuje 

najmä     riskantné riadenie motorových vozidiel, promiskuita a nechránený sex, závislosti 

spojené s užívaním omamných látok, psychotropných látok, alkoholu, tabaku a zlá výživa 

Z: CVČ - RCM , R SŠ, R ŠZ 

T:  30.12.2011 

Výstup: aktivity  

  Nástroje na podporu a sledovanie  napĺňania koncepcie: 

• počet akcii s danou problematikou – minimálne 2 

 

5. zmapovať spoluprácu stredných škôl v oblastí spolupráce so Slovenským červeným krížom, 

Ligou proti rakovine a Ligou za duševné zdravie a tiež regionálnymi úradmi verejného 

zdravotníctva 

Z: R SŠ, R ŠZ, OŠ KSK 

T:  30.12.2011 

Výstup: spolupracujúce organizácie  

  Nástroje na podporu a sledovanie  napĺňania koncepcie: 

• počet študentov vyškolených v poskytovaní  prvej pomoci  a zapojených do súťaže družstiev 

v prvej pomoci. 

 

6. podporiť program „Školské mlieko“. Zvýšiť spotrebu mlieka a mliečnych výrobkov u žiakov SŠ 

a prostredníctvom podujatí a aktivít 

Z: R SŠ 

 T:  30.12.2011 

Výstup: podujatia a aktivity  

  Nástroje na podporu a sledovanie  napĺňania koncepcie: 

• zvýšená  spotreba mlieka a mliečnych výrobkov u žiakov SŠ 

 

Deti a mládež, čeliaca zložitým životným situáciám a pochádzajúca zo znevýhodneného  prostredia. 

Zámer:  Škola ako inštitúcia mapujúca rôzne rizikové  faktory životnej situácie žiakov, vychádzajúc  

z prostredia  a podmienok,  z ktorých pochádzajú 

 

1. na pracovné porady  pedagógov zaradiť aktivity (prednášky, diskusie) o vplyve prostredia, 

z ktorého pochádza žiak na jeho školské výsledky 
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Z: R SŠ, R ŠZ 

T:  30.9.2011 

Výstup: opatrenia v pláne práce školy  

  Nástroje na podporu a sledovanie  napĺňania koncepcie: 

• vývoj záujmu pedagóga o prostredie, z ktorého pochádza žiak. 

 

2.  do plánu práce školy zaradiť aktivity zamerané na  prevenciu a elimináciu šikanovania v zmysle 

Metodického usmernenia MŠ SR c. 7/2006-R k prevencii a riešeniu šikanovania, opatrenia na  

predchádzanie a riešenie šikanovania jasne vymedziť v komplexnej stratégii školy 

Z: R SŠ, R ŠZ 

T:  30.9.2011 

Výstup: opatrenia v pláne práce školy  

  Nástroje na podporu a sledovanie  napĺňania koncepcie: 

• počet aktivít  prevencie  šikanovania na školách – minimálne 2 

 

3. spropagovať  využívanie  národnej  web - stránky  www.prevenciasikanovania.sk 

Z: R SŠ, R ŠZ 

T:  30.9.2011 

Výstup: opatrenia v pláne práce školy 

  Nástroje na podporu a sledovanie  napĺňania koncepcie: 

• počet aktivít  prevencie  šikanovania na školách – minimálne 2 

 

4. zintenzívniť spoluprácu škôl s pedagogicko-psychologickými poradňami, zintenzívniť spoluprácu 

škôl so školskými zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie – centrami pedagogicko-

psychologického poradenstva a prevencie, s centrami špeciálno-pedagogického poradenstva 

Z: R SŠ, R ŠZ 

T:  30.12.2011 

Výstup: spolupracujúce organizácie 

  Nástroje na podporu a sledovanie  napĺňania koncepcie: 

• počet SŠ spolupracujúcich s uvedenými inštitúciami – 80 %  

 

Deti a mládež, sociálno-patologické javy a ich prevencia 

Zámer:  Mládež s pozitívnym sociálnym správaním a zdravým životným štýlom 

Ciele: 

1. zaradiť do školského vzdelávacieho programu rozvoj  kompetencií  vedúcich k  vytvoreniu 

a upevňovaniu morálnych hodnôt,  zvyšovaniu sociálnych kompetencií detí a mládeže, 

rozvoju znalostí, skúseností, ktoré vedú k odmietaniu všetkých foriem sebadeštrukcie, 

prejavom agresivity a porušovaniu zákona, 

Z: R SŠ, R ŠZ 

T:  30.12.2011 

Výstup: kompetencie v školskom vzdelávacom programe 

  Nástroje na podporu a sledovanie  napĺňania koncepcie: 

• počet škôl s upraveným šk. vzdelávacím programom – 80 % 
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2. organizovať aktivity zamerané na predchádzanie kriminality mládeže alebo na ich 

eliminovanie 

  Z: R SŠ, R ŠZ 

T:  30.12.2011 

Výstup: aktivity 

  Nástroje na podporu a sledovanie  napĺňania koncepcie: 

• počet  aktivít na zamedzenie a predchádzanie prejavov kriminality 

• zmeny postojov žiakov  k prevencií  

• zmeny v rôznych sociálnych  a sociálno-psychologických  charakteristikách  mládeže (sociálna 

súdržnosť žiakov, prehĺbenie vzájomnej pomoci medzi nimi atď.). 

 

3. viesť diskusiu so žiakmi o hľadaní nových foriem aktivít, ktoré by viedli k zmysluplnému 

zapojeniu mládeže do voľno-časových aktivít, a tým odvracať ich pozornosť od „únikových“ 

foriem správania 

Z: R SŠ, R ŠZ 

T:  30.12.2011 

Výstup: nové formy aktivít 

  Nástroje na podporu a sledovanie  napĺňania koncepcie: 

• počet aktivít, ktoré organizujú žiaci 

 

4. realizovať besedy so študentmi najmä stredných škôl o rizikách práce v zahraničí, v súlade 

s Národným programom boja proti obchodovaniu s ľuďmi 

Z: R SŠ, R ŠZ 

T:  30.12.2011 

Výstup: besedy 

  Nástroje na podporu a sledovanie  napĺňania koncepcie: 

• zmeny postojov žiakov  k prevencií  

 

5. zapojiť mládež v rámci prevencie HIV/AIDS do celoslovenskej kampane „Červené stužky“ 

Z: R SŠ, R ŠZ 

T:  30.12.2011 

Výstup: aktivity mládeže  v rámci kampane 

  Nástroje na podporu a sledovanie  napĺňania koncepcie: 

• počet škôl, ktoré sa zameriavajú na  vytváranie nových foriem práce s mládežou (aktivity 

vychádzajúce z podnetu študentov), 

• rast záujmu žiaka o pozitívne stránky života 

 

6. podporiť programy na SŠ  " Zdravé školy“ a  „ Zdravie v školách“. 

Z: R SŠ, R ŠZ 

T:  30.12.2011 

Výstup: spolupracujúce organizácie 

  Nástroje na podporu a sledovanie  napĺňania koncepcie: 
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• zvýšiť percento úspešnosti pri predkladaných projektoch 

 

 

Ďalšie oblasti práce s mládežou v Košickom samosprávnom kraji sú rozpracované v Koncepcii rozvoja 

odborného vzdelávania na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a Koncepcii rozvoja 

športu KSK, ktoré boli schválené Zastupiteľstvom KSK. 

 

 

 

Akčný plán KSK z pohľadu IUVENTY19: 

 

Za pozitíva akčného plánu považujeme jasné pomenovanie úloh spolu s merateľnými ukazovateľmi, 

ktoré majú jasne stanovené termíny plnenia ako aj konkrétne výstupy. Za výzvu v budúcnosti 

považujeme zvýšenie miery zapojenia ďalších odborov KSK, inštitúcií a organizácií ako partnerov  

a garantov jednotlivých úloh na podporu medzi sektorového a medziodborového princípu 

v mládežníckej politike ako aj podobne ako v niektorých krajoch iniciovať schválenie akčného plánu 

zastupiteľstvom. 

 

 

 

                                                           
19 IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže dlhodobo pôsobí v oblasti štátnej politiky voči mládeži. Z tejto oblasti máme 

množstvo medzinárodných skúseností, spolupracovali sme na viacerých akčných plánoch na národnej i miestnej úrovni a 

máme možnosť porovnania s ostanými krajmi Slovenskej Republiky. Z týchto dôvodov uvádzame na tento akčný plán aj náš 

názor, ktorý veríme že bude užitočný pri realizácii akčných plánov v oblasti politiky mládeže v budúcnosti.  
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SPRÁVA O MLÁDEŽI 2010 A ODPORÚČANIA PRE REGIONÁLNE 

MLÁDEŽNÍCKE POLITIKY 
 

Správa o mládeži 2010 je dokument, ktorý mapuje aktuálne podmienky života mladých ľudí na 

Slovensku, informuje o ich životných situáciách a uvádza aktuálne výzvy v špecifických oblastiach 

politiky vo vzťahu k mládeži, ktoré vyplynuli z opatrení prijatých v období 2007 – 2009. Cieľom správy 

je zabezpečiť kontinuitu v oblasti stanovovania cieľov štátnej politiky pre oblasť detí a mládeže. 

Koordináciu prípravy správy zabezpečoval Odbor detí a mládeže Ministerstva školstva SR v spolupráci 

s IUVENTOU – Slovenským inštitútom mládeže. Počas tvorby odborníci z radov pracovníkov 

ministerstiev  a rôznych štátnych inštitúcií, výskumníci a praktici zadefinovali niekoľko opatrení 

vhodných pre realizáciu na úrovni regionálnych politík.  

 

Prevencia sociálno-patologických javov 

• Spolupráca samosprávy, obecných a mestských polícií so štátnou správou v oblasti prevencie 

kriminality mládeže a to najmä v oblasti tvorby miestnych preventívnych projektov so 

zameraním hlavne na problém požívania alkoholu mladými ľuďmi ( a to najmä neplnoletými) 

a následne konanými trestnými činmi pod jeho vplyvom tak ako aj pod vplyvom ostatných 

omamných a psychotropných látok. 

 

Podpora podnikania mládeže 

• Odborné školy sú primárnym zdrojom budúcich malých a stredných podnikateľov. Záujem 

o odborné školy závisí od spolupráce školy a zamestnávateľov v regióne ale aj od podpory 

miestnej či regionálnej samosprávy. Podnikateľské vzdelávanie sa môže vyučovať na všetkých 

školách (povinný alebo voliteľný predmet), ale musí mať podporu aj zriaďovateľa. 

Zriaďovatelia by mali zvážiť udelenie súhlasu s otvorením takých stredných škôl v regiónoch, 

ktoré nemôžu pripraviť podnikateľov pre charakter toho ktorého regiónu.  

• Zákon o odbornom vzdelávaní síce dáva zamestnávateľom kompetencie vstupovať do obsahu 

vzdelávania (Krajské rady pre odborné vzdelávanie), no na množstvo úloh spojených 

s reálnou (nie len formálnou) aplikáciou zákona si majú zabezpečiť finančné prostriedky 

z vlastných zdrojov. Potrebné podporiť prognostické štúdie pre potreby zamestnanosti  

v regióne.  

• Regionálne média by mali viac propagovať vzory a príklady najmä mladých úspešných 

podnikateľov v regióne.  

 

Formálne vzdelávanie 

• Podporovať spoluprácu škôl a tretieho sektora pri zabezpečovaní konkrétnych projektov 

v rámci školských vzdelávacích programov.  

 

Zdravie a zdravý životný štýl 

• Podporiť činnosť poradní zdravia, ktoré pôsobia pri Regionálnych úradoch zdravia, ako vo 

vhodných prípadoch alternatíva k návštevám psychológa či psychiatra. 
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• Vyskúšať fungovanie školského psychológa ako pilotný projekt a podporiť aj realizáciu takých 

projektov, ktoré budú zamerané na vzdelávanie rodičov v oblasti zdravia detí 

prostredníctvom psychológov, pôsobiacich na školách  

• Zabezpečiť prednášky o duševnom zdraví mládeže pre širokú verejnosť, najmä však rodičov 

(vyzvať magistráty, mestské a miestne zastupiteľstvá). 

• Väčšia podpora riaditeľov škôl o možnosti realizovať na školách aktivity v oblasti mentálneho 

zdravia (Liga za duševné zdravie organizuje aktivity v oblasti mentálneho zdravia, zamerané 

na skupinu žiakov 1. – 4. ročníkov stredných škôl. Podporiť rozšírenie takýchto aktivít aj na 

vysokoškolákov).  

• Iniciovať spoluprácu s vedením škôl a podporovať fungovanie Peer programov zameraných 

na zdravie mládeže v školách a školských zariadeniach. 

• Propagovať zdravé stravovanie na školách, podporiť projekty z EÚ (mlieko, zelenina – VÚC 

ako iniciátor takýchto projektov v školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti). 

 

Kompletný text Správy o mládeži 2010 je možné stiahnuť zo stránky IUVENTY  v časti 

Legislatíva/Správa o mládeži. 
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POĎAKOVANIE 
 

Do celého projektu sa v rámci jednotlivých krajov zapojilo vyše 260 zástupcov rôznych organizácií, 

inštitúcií a úradov, ktorých agenda sa dotýka mladých ľudí. Veľmi oceňujeme ich aktívny prístup 

a podnetné pripomienky ako i dúfame, že v budúcnosti sa ich spolupráca s úradmi samosprávnych 

krajov v oblasti otázok týkajúcich sa mladých ľudí bude prehlbovať.  

 

V prípade otázok či pripomienok prosím kontaktujte: 

Tomáš Pešek, tomas.pesek@iuventa.sk, (+421) 908 979 939 


