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Základné informácie 
 

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a Odborom mládeže Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR, v spolupráci s Úniou miest SR zorganizovalo v dňoch 18. – 19. marca 

2014 v Bratislave v hoteli Bôrik Konferenciu o mládeži. Podľa údajov Štatistického úradu 

Slovenskej republiky, k 30. júnu 2013 mala Slovenská republika 5 410 836 obyvateľov, z toho 

1 963 986 ľudí vo veku do 30 rokov. Viac ako 36% obyvateľov Slovenska patrí do kategórie 

mládež a tejto cieľovej skupiny sa dotýkala konferencia. 

 

Cieľom konferencie bolo predstaviť zistenia zo Správy o mládeži 2014, ktorá popisuje, v akej 

situácii sa nachádzajú mladí ľudia na Slovensku vo viacerých oblastiach ich života a aké sú 

v týchto oblastiach aktuálne výzvy. Zároveň bol na konferencii priestor podrobnejšie sa 

oboznámiť so Stratégiou Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020, ktorá 

popisuje ciele, ku ktorým je potrebné sa do konca roku 2020 v oblasti mládeže dopracovať, 

ktorej prijatie je plánované v apríli 2014. V súvislosti so Stratégiou bol na konferencii 

vytvorený priestor v pracovných skupinách, ktoré sa v prvej časti venovali tematicky 

jednotlivým oblastiam stratégie a prvému návrhu možných indikátorov a v druhej časti sa 

podľa regionálneho členenia účastníci konferencie venovali otázke, ako začať aplikovať 

Stratégiu na regionálnej úrovni.  

 

V oblasti starostlivosti o mládež je nevyhnutná spolupráca partnerov z rôznych oblastí 

a sektorov a zapojenie miest a obcí sa javí ako kľúčové. Potvrdzujú to aj viaceré ciele 

navrhnuté v Stratégii. S prihliadnutím na tieto skutočnosti bola zostavená i účastnícka 

skupina konferencie. Na konferencii sa zúčastnilo cez 150 zástupcov mládežníckych 

organizácií, regionálnych samospráv, miest a obcí ako i ďalších inštitúcií, ktorých sa 

problematika mládeže priamo dotýka.  
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Program konferencie 
 

UTOROK, 18.3.2014  

10:30-11:00   Príchod a registrácia  

11:00-12:00   Otvorenie konferencie a úvodné príhovory  

 Dušan Čaplovič, Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR 

 Tomáš Malatinský, Minister hospodárstva SR 

 Mário Mikloši, riaditeľ sekcie zdravia Ministerstva zdravotníctva SR 

 Magdaléna Lacko-Botošová, štátna tajomníčka Ministerstva pôdohospodárstva SR 

 Petra Nagyová Džerengová, námestníčka primátora mesta Bratislava 

 Viliam Michalovič, generálny riaditeľ organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže 

12:00-13:00   Obed  

13:00-15:00   Úvodný vstup k Stratégii a Správe o mládeži  

 Predstavenie zistení zo Správy o mládeži 2014 

 Predstavenie príkladov dobrej praxe  

 Predstavenie Stratégie pre mládež 2014 – 2020 

15:00-15:30   Prestávka  

15:30-17:30   Pracovné skupiny k indikátorom Stratégie - práca v skupinách  

 Ako zistíme, že sme naplnili ciele Stratégie v roku 2020? 

 9 tém Stratégie:  Vzdelávanie, zamestnanosť, tvorivosť a podnikavosť, participácia, 

dobrovoľníctvo, mládež a svet, sociálne začleňovanie, zdravie a zdravý životný štýl, práca 

s mládežou 

17:30-18:00   Prestávka  

18:00-19:00   Zhrnutie výstupov z pracovných skupín a záver prvého dňa konferencie  

19:00-20:00   Večera  

20:00-22:00  Múdry utorok – neformálny kvíz 

 

STREDA, 19.3.2014  

08:30-09:00   Otvorenie druhého dňa konferencie  

09:00-10:30   Pracovné skupiny - Implementácia Stratégie na regionálnej úrovni  

10:30-11:00   Prestávka  

11:00-12:00   Zhrnutie výstupov z pracovných skupín a záver konferencie  

 Katarína Neveďalová, poslankyňa Európskeho parlamentu za SR 



 

Záverečná správa, Konferencia o mládeži, 18. – 19. 3. 2014, Hotel Bôrik, Bratislava 5 

12:00-13:00   Obed  

 

Najzaujímavejšie zistenia zo Správy o mládeži 2014 
 

Predložené údaje sú vybrané z kapitol Správy o mládeži 2014. Kompletnú správu alebo jej skrátenú 

verziu môžete nájsť na stránke IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže, www.iuventa.sk.  

Slovenská republika mala k 30. júnu 2013 5 410 836 obyvateľov: 51,3% tvorili ženy a 48,7% muži. 

Z celkového počtu obyvateľov tvorila 36,3% mládež do 30 rokov t. j. 1 963 986 ľudí (51,2% mužov 

a 48,8% žien). Teda takmer 2 milióny občanov SR, dva milióny budúcností. Deti a mladí ľudia majú 

špecifické potreby, ktoré je potrebné brať do úvahy v procese ich prípravy na spoločenský  

a pracovný život.  Patria k najzraniteľnejším skupinám v spoločnosti a zároveň sú cenným zdrojom  jej 

rozvoja.   

VZDELÁVANIE 

Najväčší problém zamestnať sa mali absolventi odborov nábytkárskej výroby, manažéri výroby 

a kontroly v automobilovom priemysle, krajčíri a prevádzka obchodu – propagácia, kde bola miera 

nezamestnanosti dosahujúca až 100 %. Problém zamestnať sa mali aj krajčíri dámskych odevov, 

komerční pracovníci v doprave – dopravná logistika, absolventi odborov cestovný ruch, 

elektrotechnika a inštalatér vodovodných zariadení, kde sa miera nezamestnanosti pohybovala 

v rozmedzí od 80 do 97 %. 

Dosiahnutá úroveň našich žiakov v čitateľskej gramotnosti v teste PISA je považovaná iba za základnú 

úroveň čitateľskej gramotnosti. Na najnižšej úrovni výkonu, ktorá je pokladaná za rizikovú, sa 

umiestnilo až 53,5 % dievčat a 67,5 % chlapcov stredných odborných učilíšť bez maturity.  

Praktické vyučovanie v súčasnosti absolvuje priamo u zamestnávateľov len 3,8 % žiakov stredných 

odborných škôl (pred 2 rokmi to bolo 5,75 %), čím sa znižuje pripravenosť žiakov na požiadavky 

zamestnávateľov.  

Najviac nezamestnaných absolventov za obdobie rokov 2010 – 2012 mala Stavebná fakulta 

Technickej univerzity v Košiciach (10,4 %), Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity 

v Bratislave (8,68 %), Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach (7,32 %) a Fakulta 

priemyselných technológií Trenčianskej univerzity A. Dubčeka. (7,29 %). 

http://www.iuventa.sk/


 

Záverečná správa, Konferencia o mládeži, 18. – 19. 3. 2014, Hotel Bôrik, Bratislava 6 

ZAMESTNANOSŤ 

Slovensko sa nachádza na šiestom mieste krajín Európskej únie s najvyššou mierou nezamestnanosti 

mladých ľudí (33,6 %). 

Skutočne varovným je podiel mladých ľudí, ktorí už dlhšie nepracujú, neštudujú, ani sa inak 

nevzdelávajú. Označujú sa ako tzv. NEET (not in education, employment or training). Slovensko má 

jeden z najvyšších percentuálnych podielov NEET – 18,7 %, v porovnaní s európskym priemerom 15,4 

% v roku 2011. 

TVORIVOSŤ A PODNIKAVOSŤ 

Podľa výsledkov prieskumu by iba každý tretí obyvateľ Slovenska (33 %) v prípade možnosti výberu 

preferoval stať sa podnikateľom, ako byť zamestnanom. 

Takmer dve tretiny (65 %) respondentov zo Slovenska a 67 % respondentov v rámci EÚ27 považuje 

možnosť, že začnú v nasledujúcich piatich rokoch podnikať, za celkovo nereálnu. 

45 % respondentov zo SR súhlasí s tvrdením, že školské vzdelanie im dalo zručnosti a know-how 

potrebné na štart podnikania, no iba 32 % súhlasí s tým, že ich školské vzdelanie v nich vzbudilo 

záujem o kariéru podnikateľa. 

73,77 % respondentov si myslí, že pre mladého podnikateľa je dôležitejší kvalitný mentoring ako 

prístup ku zvýhodneným finančným zdrojom. 

Približne 19 z 20 mladých podnikateľov začína podnikať s kapitálom menším ako 15 000 eur. 

PARTICIPÁCIA 

Podľa profilu ľudí, ktorí sa nezúčastňujú volieb, na prvom mieste sa umiestnila generácia vo veku 18 – 

24 rokov, ktorá javí najväčší nezáujem o voľby. Za ňou by nasledovala veková skupina  25 až 29 rokov 

Záujem o politiku sa medzi mladými ľuďmi pohybuje na úrovni 25 %, pričom hlbší záujem o politiku 

prejavuje iba 3-4 % z nich. 

Hoci právo byť volený je podľa Ústavy SR priznané občanom už od veku 21 rokov, zastúpenie mladých 

ľudí je v parlamente dlhodobo nízke. Podiel poslancov mladších ako 30 rokov predstavoval v roku 

2012 len 5 ľudí z celkového počtu 150 poslancov (3,33 % všetkých poslancov NR SR). 

Viac ako 70 % mladých ľudí si myslí, že ich staršia generácia vôbec neakceptuje a nemá uáujem o ich 

názory. 

MLÁDEŽ A SVET 

Za ostatných sedem rokov realizácie Programu celoživotného vzdelávania Národná agentúra na 

Slovensku poskytla vyše 90 miliónov eur na 3 775 medzinárodných vzdelávacích projektov a mobilít, 

v  rámci ktorých do zahraničia vycestovalo na štúdium, praktické stáže alebo na výmenu skúseností 
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vyše 60-tisíc pedagogických zamestnancov, žiakov a študentov 

Na realizáciu projektov v rámci programu Mládež v akcii Národná agentúra v SR poskytla vyše 14 

miliónov eur. Z uvedenej sumy bolo možné podporiť vyše 1 000 projektov medzinárodných výmen, 

Európskej dobrovoľníckej služby, mládežníckych iniciatív a školenia a semináre pre pracovníkov 

s mládežou v neformálnom vzdelávaní. 

Vyše 70 % mladých ľudí (zo vzorky 1 012 respondentov) uvažuje o odchode zo Slovenska. 

ZDRAVIE A ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL 

Napriek tomu, že 90 % školákov vo veku 11, 13 a 15 rokov hodnotí svoje zdravie ako vynikajúce alebo 

dobré, takmer každé druhé dievča a každý tretí chlapec trpí najmenej dvoma zdravotnými ťažkosťami 

minimálne raz za týždeň. 

Na Slovensku trpí nadváhou a obezitou až 10 % detí predškolského veku (2 až 6-ročných). Výskyt 

nadváhy a obezity u detí školského veku (7 až 18-ročných) sa pohybuje od 17 do 26 %, u dievčat od 

15 do 23 % v závislosti od veku. Nadváhou alebo obezitou trpí aj každá tretia žena (31 %) a takmer 

každý druhý muž (49 %) vo veku 18 až 30 rokov. 

Výskyt každodenného raňajkovania sa v detskej populácii so stúpajúcim vekom znižuje (60 % u 11-

ročných, menej ako 50 % u 15-ročných). 

Ovocie konzumuje každý deň len každé druhé dieťa vo veku 11 rokov a len každé tretie dieťa vo veku 

13 a 15 rokov. Každodennú konzumáciu zeleniny udáva len tretina detí. Dve z piatich detí konzumujú 

sladkosti každý deň a takmer každé tretie dieťa pije denne sladené nápoje. 

Kým v roku 2006 bol denne fyzicky aktívny každý druhý chlapec a takmer každé tretie dievča, v roku 

2009 to už bol len každý tretí chlapec a menej ako každé piate dievča. 

Doterajšiu skúsenosť s fajčením má viac ako polovica 15-ročných školákov,  pričom viac ako tretina 

fajčí aspoň raz za mesiac a takmer pätina fajčí aspoň raz za týždeň. Takmer každý tretí mladý človek 

vo veku 18 až 30 rokov je denný fajčiar 

Viac ako polovica 15-ročných školákov udáva, že konzumovala alkohol aspoň raz v priebehu 

uplynulého mesiaca, pričom takmer tretina chlapcov konzumuje alkohol aspoň raz za týždeň. Ťažké 

epizodické (nárazové) pitie v posledných 30 dňoch uviedla takmer polovica školákov, čím sme vysoko 

prevýšili európsky priemer. 

Skúsenosti s užitím marihuany má takmer štvrtina 15-ročných školákov, s užitím iných nelegálnych 

drog  7 %. 

Viac ako 70 % respondentov nemalo problém s kúpou alkoholu vzhľadom na vek, pričom  vnímaná 

dostupnosť marihuany je medzi slovenskou mládežou taktiež veľmi vysoká. 

V porovnaní s inými krajinami je na Slovensku zaznamenaný nízky výskyt skúseností s pohlavným 

stykom u 15-ročných (13 %). Avšak nepoužívanie kondómu, ktoré bolo zistené u 40 % sexuálne 

aktívnych školákov, predstavuje pomerne vysoké riziko možnej nákazy sexuálne prenosnými 
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chorobami. 

V roku 2009/2010 viac ako polovica chlapcov a asi pätina dievčat priznala účasť na fyzickej bitke 

aspoň raz v priebehu uplynulého roka. Za závažný možno považovať dvojnásobný nárast výskytu 

agresívneho správania u 11 a 13-ročných dievčat v porovnaní s rokmi 2005/2006. 

So sexuálnymi narážkami a komentármi na internete má skúsenosť 37 % dievčat a 2 % chlapcov. 

SOCIÁLNE ZAČLENENIE 

Miera rizika chudoby medzi mladými ľuďmi bola v roku 2012 na úrovni 21,9 %. V praxi to znamená, že 

takmer každý štvrtý mladý človek do 18 rokov je ohrozený sociálnym vylúčením. 

Kým v Bratislavskom kraji sa riziko chudoby pohybovalo v priemere na úrovni 6,3 %, naopak, 

najhoršie čísla zaznamenal Prešovský kraj, kde miera rizika chudoby dosiahla až 19,9 % 

V roku 2007 bolo zamestnaných 54,79 % mladých ľudí po ukončení starostlivosti v detských 
domovoch, zatiaľ čo v roku 2012 bolo zamestnaných len 34,17 % mladých ľudí. 
 
Podľa výskumných prognóz sa na Slovensku počet príslušníkov rómskeho etnika dlhodobo zvyšuje a 

tento trend sa zachová ešte zhruba štyri desaťročia. V roku 2025 bude podľa prognóz žiť na Slovensku 

viac ako pol milióna Rómov. Nakoľko vývoj nerómskeho obyvateľstva bude opačný, bude sa podiel 

Rómov v populácii Slovenska zvyšovať. Zo súčasných približne 7 % vzrastie na necelých 10 % v roku 

2025. 

DOBROVOĽNÍCTVO 
 

Kým v celej populácii miera dobrovoľníckej angažovanosti bola 27,5 %, u mladých ľudí dosiahla 25,7 

%. Najnižšia miera angažovanosti bola zaznamenaná vo vekovej kategórii 15 až 19-ročných. 

 

Z celkového počtu mladých ľudí sa 49,2 % angažovalo aspoň v jednej forme dobrovoľníctva. Pritom až 

21,1 % mladých ľudí je aktívnych vo formálnych aj v neformálnych dobrovoľníckych aktivitách. 

 

Najväčšou oblasťou pôsobenia mladých dobrovoľníkov je oblasť sociálnych služieb pre rôzne cieľové 

skupiny. V tejto oblasti pôsobí 28,6 % formálnych dobrovoľníkov. Druhou najčastejšou oblasťou 

pôsobenia mládeže sú detské a mládežnícke organizácie, kde je mládež významne častejšie aktívna. 

V tejto oblasti pôsobilo 22,6 % mladých dobrovoľníkov. Tretími najčastejšími oblasťami sú oblasť 

kultúry a umenia a oblasť ochrany životného prostredia, v ktorých sa angažovalo rovnako 11,9 % 

mladých dobrovoľníkov. 

 

Účasť na dobrovoľníckej práci sa pohybuje okolo 29 percentuálnych bodov. Viac ako dve tretiny 

mladých ľudí v Slovenskej republike nie sú dobrovoľníkmi. Krajiny s najväčším počtom dobrovoľníkov 

sú obvykle v severnej časti EÚ (Holandsko – 57 %, Dánsko – 43 %, Fínsko – 39 %) 

 

PRÁCA S MLÁDEŽOU 
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Práca s mládežou (ďalej len „PsM“) nie je vnímaná verejnosťou ako vzdelávanie a výchova, ale často 

je považovaná len za činnosť, realizovanú pre zábavu a relax detí a mládeže. PsM nemá na Slovensku 

status ,,profesionálnej práce“. Dôvodom je to, že PsM nie je kurikulárne upravená a neexistujú 

stredné školy a univerzity, po absolvovaní ktorých by sa zo študentov stali pracovníci s mládežou. 

Podľa stránky Ministerstva vnútra SR, na Slovensku existuje 340 detských, 68 študentských, 132 

mládežníckych, 175 vysokoškolských organizácií. Tie dopĺňajú rôzne iné mimovládne organizácie 

(vrátane informačných centier mladých), v počte 1074. Spolu je to 1 789 registrovaných organizácií, 

ktoré svoju činnosť orientujú na deti a mládež. 

Štátne zdroje sú v praxi najčastejšie vynakladané na aktivity mimo vyučovania a pravidelnú krúžkovú 

činnosť len pre mládež do 15 rokov. 

Mládež ako skupina je ovplyvňovaná opatreniami rôznych ministerstiev a samosprávnych orgánov. 

Oproti Nemecku, kde existuje ministerstvo zaoberajúce sa komplexne mládežou, sú podmienky na 

Slovensku výrazne nepriaznivejšie. Práca s mládežou, ako špeciálna forma pôsobenia na mladých 

ľudí, je úzko viazaná len s agendou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ale je treba 

naďalej posilňovať v tejto oblasti medzirezortnú a medzisektorovú spoluprácu.  

 

 

Výstupy z pracovných skupín k jednotlivým tematickým oblastiam  

Stratégie SR pre mládež 2014 – 2020 
 
Cieľom pracovných skupín bolo využiť potenciál účastníkov Konferencie o mládeži 2014 a začať 
verejnú diskusiu o navrhovaných opatreniach a merateľných ukazovateľoch, ktoré majú zabezpečiť 
monitoring implementácie Stratégie do praxe.   

Vzdelávanie 

 
Kľúčovými slovami pracovnej skupiny boli: flexibilita, priechodnosť systémov a partnerstvo všetkých 
poskytovateľov vzdelávania ako strategický cieľ tejto témy.  
 
Aktuálna situácia a jej príčiny1: 

 neinformovanosť a nedôvera v nové vzdelávacie prostredia a príležitosti, 

                                                           
1
 Uvádzame len také podnety a informácie, ktoré neboli zahrnuté v texte Správy o mládeži 2014.  
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 nedostatočná propagácia príkladov dobrej praxe (na úrovni organizácií) a vzorov (na 
 úrovni jednotlivcov),  

 absencia dlhodobého záujmu zo strany politikov - záujem politikov je vnímaný ako 
 vykalkulovaný (napr. len v predvolebnom období a pod.). 
 
Skupina intenzívnejšie diskutovala o navrhovanom opatrení „národná platforma pre spoluprácu 
a partnerstvo vo vzdelávaní“ a pribudli ešte ďalšie podnety, ktoré boli neskôr identifikované ako 
prípravné opatrenia súvisiace s poslaním, postavením a nástrojmi národnej platformy) napr. zmena 
systému prípravy edukátorov v širokom zmysle slova, zavedenie systému KomPraxu (t.j. učenie sa 
zážitkom, realizáciou malého projektu) ako súčasť štátnych vzdelávacích programov, zmena 
financovania jednotlivých typov vzdelávania a štruktúrovaná osveta smerom k rodičom.  
 
Indikátory, ktoré by umožnili merať postup pri dosahovaní strategického cieľa, boli rozdiskutované 
a skupina sa zhodla na hlavnom ukazovateli, ktorý je „počet jednotlivcov, ktorým bude na základe 
nového systému uznateľnosti kompetencií získaných v rôznych prostrediach vydaný certifikát, na 
základe ktorého budú môcť vykonávať kvalifikovanú činnosť“. 
 
Skupina navrhla aj sadu ďalších ukazovateľov, ktoré vyplývajú z činnosti budúcej platformy:  

 vznik akreditačných požiadaviek na subjekty, ktoré budú súčasťou alebo spolupracovať 
 s národnou platformou pre vzdelávanie,  

 vznik systému pre potreby uznateľnosti získaných vedomostí, zručností a kompetencií 
 z rôznych prostredí, v ktorých prebieha vzdelávanie, 

 počet zapojených (akreditovaných) subjektov (resp. medziročný rast a pod.),  

 prieskum spokojnosti s novým vzdelávaním na konci sledovaného obdobia,  

 výsledky testovania nového systému – a ich odraz v testoch vzdelanostnej úrovne SR 
 v porovnaní s ostatnými štátmi EÚ,  

 zníženie percenta nezamestnaných absolventov ako jeden z priamych dôsledkov zmeny 
 systému vzdelávania.  

 

Zamestnanosť 

 
Skupina diskutovala o jednotlivých strategických cieľoch tejto témy a navrhovaných opatreniach 
a priniesla ďalšie podnety k opatreniam aj merateľným ukazovateľom.   
 
Podnety k oblasti: Orientácia na trhu práce 

 potreba profesionálnej podpory kariérových poradcov na školách (zníženie úväzku, 
 vzdelávanie a i.),  

 zlepšiť kontakt kariérnych poradcov a rodičov, ktorí ovplyvňujú výber školy svojich detí, 

 priblížiť mladým ľuďom napr. formou videí, exkurzií a i. jednotlivé povolania/profesie.  
 
Indikátory pre tento cieľ súvisia s počtom kariérových poradcov na počet žiakov.  
 
Podnety k oblasti: Verejné služby zamestnanosti 
Skupina upozornila na problém s termínom „verejné“, pretože bol chápaný ako niečo iné než 
„štátne“ služby zamestnanosti, ktoré sa ponúkajú cez ÚPSVaR.  
 
Diskutovaný ukazovateľ v tejto oblasti súvisel s počtom mladých, ktorí prešli systematickým 
procesom supervízie alebo mentoringu a dĺžka ich udržania sa na trhu práce (sledovanie do určitého 
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času napr. 24 mesiacov).  
 
Podnety k oblasti: Dôraz na odborné vzdelávanie 

 zvážiť zmenu financovania škôl(odborov) podľa uplatnenia absolventov na trhu práce. 
 
Podnety k oblasti: Motivácia zamestnávateľov 
Pre túto oblasť bol navrhnutý ukazovateľ odrážajúci počet mladých, ktorí ostali zamestnaní aj po 
skončení rôznych projektov na podporu zamestnávania mladých. 

 

Tvorivosť a podnikavosť 

 
Diskusia pracovnej skupine prebiehala v menších skupinkách podľa jednotlivých cieľov. Žiadna zo 
skupín sa hlbšie nevenovala oblasti Podnikanie pre budúcnosť, kde ide najmä o zmenu vnímania 
profesie podnikateľ/podnikateľka. Zo všeobecnej diskusie vzišiel podnet stanoviť tzv. hodnotový 
rámec, ktorý by mali spĺňať podnikatelia, ktorí budú prezentovaní verejnosti a mládeži ako príklady 
úspešného podnikateľa a ako vzory pre mládež.   
 
Podnety k oblasti: Informácie o možnostiach  

 stanoviť kompetencie pre odborníka na poradenstvo v oblasti podnikavosti, jeho 
 zaradenie na vertikálnej aj horizontálnej úrovni a spôsob financovania, 

 z diskusie vznikli aj návrhy na dve nové opatrenia:  
a) on-line platforma s informáciami k začatiu podnikania, ako aj tipy na start-up projekty, 
b) možnosť odvádzať 2%-3% daní pre SZČO a zamestnávateľov na podporu podnikania 

mládeže (možnosť financovať takto aj platformu aj odborníka v oblasti podnikavosti). 
 
Navrhované ukazovatele sa orientovali na výšku financií z % daní.  
 
Podnety k oblasti: Podnikateľská gramotnosť 

 zaradiť do vzdelávania edukátorov aj tému podpory podnikania a podnikavosti, 

 zaviesť samostatný predmet v rámci osnov na základných a stredných školách alebo ako 
 prierezová téma „podnikateľská výchova, 

 šíriť už existujúce know-how od firiem a organizácií, ktoré sa venujú výchove  k podnikaniu 
napr.  Junior Achievement  http://www.jasr.sk/ 

 
Navrhované ukazovatele: 

 záujem mladých ľudí o začatie podnikania,  

 sledovanie vplyvu škôl na zvýšenie záujmu o podnikanie2  
 
Podnety k oblasti: Spolupráca s podnikateľmi  

 zmapovať aktuálne mentoringové programy a vytvoriť nové mentoringové programy  podľa 
potreby, 

 všetky mentoringové programy zverejňovať v on-line platforme/databáze. 
 
Skupina navrhla aj ďalšie merateľné ukazovatele: 

                                                           
2
 Zo skupiny informácia, že iba u 32% mladých ľudí vzbudila škola záujem o podnikanie. 

 

http://www.jasr.sk/
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 počet vytvorených podnikateľských subjektov založených ľuďmi, ktorí absolvovali 
 programy, 

 počet absolventov mentoringových programov, ktorí uprednostnili zamestnanie pred 
 podnikaním.  

 

Zdravie a zdravý životný štýl 

 
Podnety k oblasti: Vzdelávanie v oblasti zdravia 

 do vzdelávacích osnov predmetu Výchova k zdraviu zaradiť sexuálnu výchovu ako aj  tému 
prevencie v tejto téme,  

 podporovať v zvýšenej miere projekty v oblasti dodržiavania ľudských práv a slobôd,  ktoré 
súvisia so zdravím,  

 zavádzanie nových trendov na hodinách telesnej výchovy, ktoré by zvýšili  záujem 
 mládeže o fyzickú aktivitu a športovanie,  

 zabezpečiť aj nové športové pomôcky a vybavenie pre školy na hodinách telesnej 
 výchovy spojené so zavádzaním nových trendov,  

 objektivizovať hodnotenie telesnej výchovy medzinárodnými testami.  
 
Podnety k oblasti: Spolupráca v zdraví 

 Sprístupniť školské ihrisko pre verejnosť, resp. pre mládež aj mimo vyučovania. Ošetriť 
 zamestnanca školy súvisiaci s dozorom, vydávaním pomôcok, otváraním a zatváraním  atď.  
 
Pre budúce dokumenty typu Správa o mládeži zaoberajúce sa zdravím mládeže: zapracovať aj 
informácie o nelátkových závislostiach, zmonitorovať ich percentuálne zastúpenie u mládeže 
(závislosť na internete, závislosť na mobiloch, sociálnych sieťach, nakupovaní, gambling, 
workoholizmus, poruchy príjmu potravy a i.) 
 
Uvedená tematická oblasť má pomerne dobre ošetrené indikátory a ich sledovanie3. V tejto 
súvislosti boli navrhnuté ďalšie ukazovatele ako napr. počet raňajkujúcich detí, konzumentov ovocia 
a zeleniny, konzumentov drog, počet žiakov oslobodených od telesnej výchovy, výskyt obéznych detí 
a mládeže, výskyt nelátkovo závislých.  

 

Dobrovoľníctvo 

 
Podnety k oblasti: Mladí v dobrovoľníctve  

 vypracovanie metodického materiálu pre učiteľov na tému ako zvyšovať záujem 
 o dobrovoľníctvo,  

 udržiavať regionálne a miestne aktivity prezentujúce dobrovoľníkov ako pozitívne vzory, 

 nezávislé hodnotenie podmienok pre dlhodobé dobrovoľnícke programy z pohľadu 
 MVO.  
 
Odporúčanie pre implementačné projekty Stratégie: uskutočniť prieskum o aktuálnej situácií pre 
porovnanie progresu do roku 2020.  
 

                                                           
3
 Ujasniť si, ktoré ukazovatele sa aktuálne sledujú a podľa toho sa rozhodnúť v ďalšej fáze práce nad 

implementovaním Stratégie.  
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Z diskusie vyplynuli návrhy na merateľné ukazovatele ako počty aktivít s touto témou na školách, 
metodické materiály, nové publikácie, počet nových dobrovoľníkov, počet dobrovoľníckych 
programov MVO a i.  

 

Mládež a svet  

 
Pracovná skupina sa venovala dvom oblastiam spadajúcim tematicky do tejto oblasti: jednou bola 
globálna výchova (rozvojové vzdelávanie) a druhou bola téma mobility ako neoddeliteľnej súčasti 
témy Mládež a svet. Treťou oblasťou je  ochrana životného prostredia, ale táto nebola bližšie 
diskutovaná vzhľadom na časové obmedzenie pracovnej skupiny.  
 
Podnety pre oblasť: Motivácia pre globálne témy 
Aktuálna situácia a jej príčiny:   

 vo formálnom vzdelávaní stále absentujú vzdelávacie osnovy pre lepšie začlenenie tejto 
 témy, 

 existujúca legislatíva, ale slabá politická podpora,  

 pomerne málo cudzincov, žijúcich na Slovensku ako nositelia témy, verejnosť má obavy 
 z tejto témy, chýbajúce osobné skúsenosti, slabšia orientácia v rôznych informáciách, 
 nedôvera v overenie týchto informácií a i.  
 
Podnety na aktivity a opatrenia:  

 zapracovanie globálneho vzdelávania do osnov a školských vzdelávacích plánov,  

 systém spolupráce škôl a MNVO venujúcim sa daným témam 

 otvorenejšia politika voči prijímaniu cudzincov v SR. 
 
Podnety pre oblasť: Uznávanie prínosu mobility 
Aktuálna situácia a jej príčiny:   

 viaceré dôvody mladých ľudí pre neúčasť v mobilitných aktivitách napr.  
 nesamostatnosť, strach opustiť zázemie, zlá povesť/stereotypy o mobilite, jazyková 
 bariéra, nedostatok financií, prehnané očakávania, obavy z byrokracie a i.  
 
Podnety na aktivity a opatrenia:  

 cielená propagácia možností mobility, prispôsobená profilu rôznych cieľových skupín, 
 (propagácia príkladov dobrej praxe, prínosov pre jednotlivca i pre zamestnávateľov)  

 mentoringové projekty pre účastníkov mobilitných aktivít z citlivého prostredia.  
 
Navrhované ukazovatele: 

 účastníci na vzdelávacích mobilitách, 

 prieskumy zamerané na zisťovanie postojov ku globálnym témam pred a po vzdelávaní 
 (vzdelávacej mobilite),   

 počet aktivít v globálnych témach so zapojením cudzincov, 

 projekty, ktoré inovujú formálne vzdelávanie (spolupráca školy a MVO v globálnych 
 témach)  

 akreditované vzdelávacie programy resp. akreditácia organizácií venujúcich sa  globálnemu 
vzdelávaniu,  

 nástroje na meranie kompetencií v súvislosti s účasťou na mobilitnej aktivite,  

 limity pre akreditáciu vysokých škôl s udaným % študentov na mobilitnej vzdelávacej 
 aktivite,  
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 štandardizácia procesu prípravy mládeže na mobilitné aktivity,  

 celospoločenská kampaň zameraná na prezentáciu príkladov a prínosov mobility,  

 rozvoj medzinárodných partnerstiev obcí a miest. 
 

Participácia  

 
Skupina venovala pozornosť všetkým strategickým cieľom a priniesla niekoľko podnetov v oblasti 
aktivít aj merateľných ukazovateľov.4  
 
Podnety pre oblasť 

 zavádzať participatívne rozpočty na podporu kompetencií mestských mládežníckych 
 parlamentov a obecných rád mládeže,  

 organizovať simulované voľby pre neplnoletých (16.-17.ročných), 

 v prípade zavedenia elektronického systému volieb zvážiť aj možnosť voliť žiacke školské 
 rady cez takýto systém ako súčasť prípravy budúcich voličov, 

 prijatie legislatívy na úrovni samosprávy, v ktorej bude jasne pomenovanie poslanie 
 mestských mládežníckych parlamentov a okresných rád mládeže, zodpovednosti, systém 
 koordinácie, financovanie a pod.,  

 vstupy pracovníkov s mládežou na hodinách občianskej náuky o možnostiach   participácie 
v obci, 

 zavedenie voliteľného predmetu do základných a stredných škôl: mládež a verejnosť 
 (škola participácie), 

 reálny odpočet aktivít samosprávy voči mládeži,  

 hodnotenie kvality poskytovaných informácii mladým ľuďom na web stránkach obce, 

 webové stránky obce pre mladých spravované mladými ľuďmi.  
 
Poznámka: väčšina účastníkov nesúhlasila so znížením veku na volebné právo. 
 
Navrhované ukazovatele: 

 samosprávy so samostatnou pozíciou pracovník s mládežou,  

 počet mladých ľudí ako členov komisií pri zastupiteľstve,  

 elektronický systém volieb, 

 spokojnosť mladých ľudí s informáciami im určených weboch obcí, 

 počet vytvorených sekcii pre mládež na weboch obcí.  

 

Sociálne začlenenie 
 
Pracovná skupina sa venovala dvom strategickým cieľom v tematickej oblasti. Išlo o oblasť 
mapovania potrieb a nových služieb. Skupina nemala dostatok času na prerokovanie oblasti 
prevencie, vzhľadom na finančnú dotáciu pracovnej skupiny. 
 
Podnety pre oblasť: Mapovanie potrieb 
Aktuálna situácia a jej príčiny:   

 chýba zmapovanie vnímania kvality sociálne vylúčenými,   

                                                           
4
 Poznámka: väčšina účastníkov workshopu nesúhlasila so znížením veku na volebné právo. 
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 absentujúce systematické mapovanie príkladov dobrej praxe, 

 chýbajú kvalitní výskumníci a zároveň je slabá interpretácia výskumov, 

 slabé sieťovanie poskytovaných služieb, na základe ktorých je možné efektívnejšie 
 poskytovať služby,  
 
Podnety na aktivity a opatrenia:  

 vznik zákona o sociálnom vylúčení,  

 posilnenie sieťovania: stretnutia, konferencie, workshopy a i.,  

 kvalitné výskumy,  

 analýza znakov znevýhodnenia v komunitách, 

 vznik pracovnej pozície, ktorá by bola zodpovedná za partnerstvá a siete na národnej a 
 regionálnej úrovni (s grantom na odbornosť v jednotlivých témach),  

 vznik kontaktných centier – priestor pre sieťovanie, informačné zdroje  a i.,  
 
Navrhované ukazovatele: 

 medzinárodné hodnotenie vznikajúcich výskumov, 

 príklady  dobrej praxe, 

 funkčné medzirezortné partnerstvá. 
 
Podnety pre oblasť: Nové služby  
Aktuálna situácia a jej príčiny:   

 nedostatočná komunikácia medzi ziskovým a neziskovým sektorom,  

 nízka motivácia mladých ľudí zapojiť sa do dobrovoľníckej práce (málo centier  
 dobrovoľníctva) 

 nedostatok aktivít pre znevýhodnených mladých ľudí, 

 absentujúca agentúra osobnej asistencie v každom regióne/mikroregióne.  
 
Podnety na aktivity a opatrenia:  

 rozšíriť sieť dobrovoľníckych centier ako aj ich činnosť zameraná na znevýhodnené 
 skupiny najmä mladých ľudí,   

 uznanie dobrovoľníckej činnosti ako absolventská prax (napr. vedená dobrovoľníckym 
 „mentorom“ a ukončená kvalifikačnou skúškou),  

 kvalitné vzdelávanie (neformálne) pedagógov, sociálnych pracovníkov a ľudí, ktorí 
 pracujú alebo chcú pracovať so znevýhodnenými skupinami,  

 súkromné personálne agentúry rozšíria svoje portfólio služieb o informácie pre 
 znevýhodnených mladých ľudí. 
 
Navrhované ukazovatele: 

 dobrovoľníci v práci so znevýhodnenými mladými ľuďmi,  

 detí v sociálnych triedach,  

 školy s inkluzívnym alebo integrovaným vzdelávaním, 

 pedagógovia, sociálni pracovníci a pracovníci s mládežou, ktorí prešli neformálnym 
 vzdelávaním a praxou.  

 

Práca s mládežou 

 
V pracovnej skupine sa venovala pozornosť najmä strategickým cieľom súvisiacimi s hodnotu 
a spoločenským dopadom práce s mládežou. Opatrenia navrhované v Stratégií boli považované za 
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kľúčové. V diskusii vzniklo niekoľko zaujímavých myšlienok a odkazov.   
 
Podnety na aktivity a opatrenia:  

 zadefinovať pozíciu práce s mládežou v systémoch: sociálna práca, vzdelávanie  a výchova?  

 štandardy a predpoklady pre vykonávanie práce s mládežou, kompetenčný profil 
 pracovníka s mládežou,  

 definovať garanta vzdelávania a certifikácie pracovníka s mládežou,  

 kampane  na zvýšenie povedomia v spoločnosti o hodnote a prínose  práce s mládežou,  

 systém financovania práce s mládežou pokrýva inštitucionálnu podporu,  

 zadefinovať zdroje financovania napr. neformálne skupiny mladých ľudí do 15 rokov  - 
 dotácia od samosprávy, mládež nad 15 rokov – kto? 

 Spolupráca úradov práce s inkubátormi – výchova mladých podnikateľov (riešenie výziev 
 aj prostredníctvom práce s mládežou),  

 Vzdelávanie pre pracovníkov obecných samospráv. 
 
Navrhované merateľné ukazovatele: 

 zákon o financovaní práce s mládežou nad 15 rokov,  

 výstupy v národných a regionálnych médiách propagujúce tému práce s mládežou,  

 povolanie pracovník s mládežou zaradený do národnej sústavy klasifikácii, 

 certifikáty vzdelávacích inštitúcií zameraných na vzdelávanie pracovníkov s mládežou, 

 vydané certifikáty individuálnym pracovníkom,  

 predmet  „práca s mládežou“ je začlenený do obsahu vzdelávania na vysokých školách, 

 absolventi vzdelávania na vysokých školách,  

 uplatnenie absolventov na trhu práce v pozícii pracovník s mládežou.  
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Výstupy z pracovných skupín k implementácii Stratégie SR pre mládež 

2014 – 2020 v jednotlivých regiónoch Slovenska 
 

Cieľom pracovných skupín bolo využiť príležitosť a začať odbornú diskusiu o regionálnych prioritách 
Stratégie SR pre mládež 2014 – 2020, zmapovať kapacity jednotlivých organizácií, inštitúcií alebo 
skupín pri implementácií strategických cieľov a pripraviť prvý návrh implementačných projektov, 
akčných plánov alebo iných dokumentov zaznamenajúcich ciele, proces a zodpovednosti 
regionálnych štruktúr.  
 

Bratislavský kraj 

 
Pracovná skupina sa uzhodla na nasledujúcich záveroch. Koordináciu pracovnej skupiny resp. 
projektu implementácie bude v zodpovednosti pracovníčok Odbor školstva Úradu Bratislavského 
samosprávneho kraja. 
 
Prioritné oblasti regionálnej Stratégie pre mládež sú: vzdelávanie, zamestnanosť, dobrovoľníctvo, 
zdravie a zdravý životný štýl ak aj sociálne začleňovanie.   
 
Najbližšie kroky boli identifikované ako definitívne pomenovanie kľúčových hráčov v regióne 
v jednotlivých témach a nastavenie systému spolupráce. 
 
Z diskusie vplynuli tieto výzvy, ktoré je potrebné ošetriť v jednotlivých témach: 
 
Témy: Vzdelávanie,  Zamestnanosť a Dobrovoľníctvo 

 nízka motivácia mladých ľudí zúčastňovať sa dobrovoľníctva ako aj neformálneho 
vzdelávania. K tomu boli navrhované opatrenia ako napr. zaviesť dobrovoľníctvo do školských 
osnov na strených školách, pre vysokoškolských študentov zase možnosť získať kredity 
dobrovoľnícku činnosť alebo vytvorenie databázy s ponukou praxe, dobrovoľníctva, stáží 
a pod. od firiem a mimovládnych organizácií.  

 študijné odbory, ktoré produkujú „nezamestnateľných“ absolventov.  K tomu boli 
 navrhované opatrenia v oblasti kariérneho poradenstva, prepojenie požiadaviek 
 a prognóz vývoja pracovného trhu s vývojom škôl, tried, odborov,  nastaviť objektívne 
 ukazovatele na hodnotenie kvality škôl a realisticky informovať rodičov  o uplatniteľnosti 
absolventov na trhu práce. 
 
Téma: Zdravie a zdravý životný štýl 

 chudoba rodín ale aj uzavreté športoviská, vyhýbanie sa cvičeniu na telesnej výchove, 

 závislosti mladých ľudu ako fajčenie, alkohol, drogy, nelátkové závislosti 

 zlé stravovanie detí a mládeže spôsobené kvalitou alebo výberom jedál v školských 
 jedálňach, alebo nesprávne typy desiat, 

 chýbajúce pozitívne vzory 
 
K uvedeným výzvam navrhnuté možné riešenia na úrovni regiónu ako napr. zosieťovanie 
a komunikácia kľúčových hráčov, regionálne kampane, využívanie technológií k motivácii účastníkov  
k fyzických činnostiam.  
 
Téma: Sociálne začlenenie 
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 nedostatočná komunikácia a profesionalita  zodpovedných (úrady a pod.) 

 nedostatok financií na platy pracovníkov, ktorí vykonávajú samotnú sociálnu prácu, 

 málo terénnych a nízko prahových programov, 
  
Navrhované opatrenia smerovali k prepojeniu subjektov verejnej správy s mimovládnym sektorom a  
podpora terénnych programov. 

 

Banskobystrický kraj 

 
V Banskobystrickom kraji koordináciu projektu implementácie Stratégie pre mládeže zabezpečujú tri 
spolupracujúce subjekty: Rada študentov mesta Banská Bystrica, Tematické centrum mládeže (p. 
Mihalicová) a Centrum voľného času JUNIOR (p. Trubanová). 
 
Prvým krokom bude zvolanie prípravného výboru v TCM, kde sa dohodnú kroky a zodpovednosti. 
 
Pracovná skupina sa uzhodla na potrebe zorganizovať regionálnu Konferenciu o mládeži (možná 
lokalita - Žiar nad Hronom), s cieľom dohodnúť s predstaviteľmi samosprávy systém implementácie 
Stratégie pre mládež. Následne regionálne okrúhle stoly, zabezpečujúce podporu spolupráce 
organizácií detí a mládeže a samospráv ako predpokladu zavádzania zmien v jednotlivých okresoch. 
K tomu dôležité identifikovať, kontaktovať a priviesť k spolupráci koordinátorov v okresných mestách 
ako aj pokračovať v sieťovaní (dobrá príklad sieťovanie zo strany TCM) v kontexte cieľov Stratégie.  
 

Košický kraj 

 
Prevažná časť diskusie bola po dohode venovaná identifikácii kľúčových tém vzhľadom  
na špecifiká regiónu.  
 

 Ako základná priorita bola identifikovaná téma sociálne začlenenie.  

 Ako druhá kľúčová oblasťou bola identifikovaná participácia a mládež a svet.  

 Treťou identifikovanou oblasťou bolo vzdelávanie  - v rámci ktorého bude potrebné zamerať 
sa aj na niektoré časti tém zamestnanosť a tvorivosť a podnikavosť.  
 

Témy zamestnanosť a tvorivosť a podnikavosť boli identifikované ako pridružené, keďže v regióne 
s vysokou nezamestnanosťou ide o citlivo vnímanú diskusiu, kde panuje všeobecné presýtenie 
teóriou.  
 

 Témy práca s mládežou a zdravie a zdravý životný štýl boli označené za prierezové. 

 Téma dobrovoľníctva vyvolala väčšiu diskusiu, ktorá v rámci workshopu nebola uzatvorená.   
 
V záverečnej časti vznikli dve „akčné“ skupiny, ktoré sa rozhodli  v rámci tém sociálne začlenenie a 
participácia (+ mládež a svet) na nasledovné kroky: 

 Zdieľanie informácií (databáza užitočných informácií) – existujúce a pripravované projekty 
v rámci Košického samosprávneho kraja, organizácie a inštitúcie aktívne v danej téme a pod. 

 Zdieľanie „potrieb“ – kto s čím potrebuje pomôcť vzhľadom na projekty, v ktorých je aktívny. 

 Návrh projektov, na ktorých by bola možná / potrebná spolupráca (rešpektujúc 
medzirezortnosť zdôrazňovanú v celej Stratégii).  

 Individuálne iniciované ďalšie stretnutia, o ktorých sa účastníci budú vzájomne informovať.  
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Nitriansky kraj 

 
Pracovná skupina pracovala na identifikovaní priorít regiónu a priorít na úrovni miest a obcí, v diskusii 
definovali kľúčových aktérov ako aj následné aktivity a postup:  
 
Ako kľúčové témy na regionálnej úrovni boli témy Vzdelávanie, Zamestnanosť, sociálne začlenenie, 
Mládež a svet a Participácia (špeciálne problematika žiackych školských rád). Pre miestnu 
mládežnícku politiku boli za priority označené témy Vzdelávanie, Participácia (špeciálne problematika 
mládežníckych parlamentov), Dobrovoľníctvo, Tvorivosť a podnikavosť, Sociálne začlenenie a 
Zamestnanosť. 
 
Kľúčoví hráči pri implementácii Stratégie pre mládež na regionálnej aj miestnej úrovni sú zástupcovia 
z komisií a rád úradov samosprávnych krajov, miestnych samospráv, rodičia, učitelia, 
zamestnávatelia, podnikatelia, nadácie a súkromné inštitúcie, pracovníci s mládežou  a zástupcovia 
tretieho sektora, cirkev, zástupcovia znevýhodnenie mládeže.  
 
Následné aktivity:  

 vyslanie zástupcu regiónu do pracovných skupín pri dopracovaní národnej stratégie 
(definovanie indikátorov),  

 predstavenie stratégie v regióne (informačné dni resp. konferencia), 

 posilniť sieťovanie, zvýšiť povedomie o regiosieti mládeže gesciou UNSK, 

 vystupovanie na verejných a online fórach,  

 vytvorenie pracovných skupín – formálne aj neformálne stretnutia, 

 konzultácia stratégie na regionálnej a lokálnej úrovni, 

 vytvorenie databázy – posilnenie komunikácie. 

 

Prešovský kraj 

 
Pracovná skupina definovala kľúčových aktérov implementácie Stratégie pre mládež. Id najmä o 
odbory Úradu Prešovského samosprávneho kraja (školstva, zdravotníctva, kultúry, sociálny, 
regionálneho rozvoja), Radu mládeže Prešovského kraja (RMPK), ktorá čiastočne zastupuje žiacke 
školské rady na stredných školách, Stredoškolský parlament Prešovského samosprávneho kraja (SP 
PSK), mestské mládežnícke parlamenty (MMP), obecné rady mládeže (ORM), občianske združenia 
vyvíjajúce aktivity v prospech detí a mládeže. 
 
Skupina sa predbežne dohodla, že aktivity súvisiace s prípravou regionálnej Stratégie pre mládež 
bude koordinovať Regionálne tematické centrum mládeže v Prešove. Následne príde k vytvoreniu 
expertnej pracovnej skupiny, kde budú zástupcovia vyššie spomenutých inštitúcií a organizácií, ktorí 
sa budú stretávať v pravidelných intervaloch. Výstupom pracovnej skupiny bude diskusia a rozdelenie 
úloh na určité časové obdobie, resp. vypracovanie regionálneho akčného plánu na implementáciu 
Stratégie pre mládež.     
 
Prioritnou témou pre regionálnu Stratégiu pre mládež označili účastníci workshopu najmä tému 
zamestnanosť mladých ľudí. 
 
RMPK pripravuje pod odbornou garanciou Odboru školstva Úradu prešovského samosprávneho kraja 
Koncepcie mládežníckej politiky, ktorá bude vychádzať zo Stratégie SR pre mládež 2014-2020. Ako 
špecifické oblasti regionálnej Koncepcie zadefinovali členovia pracovnej skupiny témy vidiecka 
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mládež a multikulturalizmus.     

 

Trenčiansky kraj 

  
Pracovná skupina sa uzhodla, že pre Trenčiansky kraj sú témy Zamestnanosť, Práca s mládežou 
a Dobrovoľníctvo také, ktoré zasluhujú špeciálnu pozornosť.  
 
Podnety a výzvy do témy Zamestnanosť: 

 zjednodušiť postup (alebo zabezpečiť sprevádzanie mladého človeka) pri začatí vlastného 
podnikania,  

 lepšia komunikácia a sieťovanie podnikateľov napr. cez okrúhle stoly a spolupráci 
s Združením podnikateľov Slovenska (ZPS) a Združením mladých podnikateľov (ZMPS). 

 
Podnety a výzvy do téma Práca s mládežou: 

 skvalitniť  grantový systém ÚTSK a mesta Trenčín upresnením, čo znamená podpora mládeže, 
rozvoj športu resp. alternatívne aktivity,  

 posilniť agendu samostatných pracovníkov s mládežou na úrovni samosprávy,  

 vytvoriť pozíciu koordinátorov (mentorov, koučov) práce s mládežou pre žiacke školské rady,  

 podporovať  účasť zástupcov ŽŠR na rokovanie a rozhodovanie samosprávy,  

 sieťovanie a posilnená spolupráca rôznych subjektov aktívnych v práci s mládežou.  
 
Dobrovoľníctvo: 

 zlepšiť verejnú mienku o dobrovoľníctve a dobrovoľníkoch,  

 zrušiť/premenovať dobrovoľníctvo v rámci Zákona o službách v zamestnanosti  

 zlepšiť verejné oceňovanie dobrovoľníkov na úrovni kraja.  
 
Ďalšie témy a návrhy: 
Sociálne začlenenie:   vznik a podpora chránených dielne,  
 
V téme Vzdelávanie ostáva prioritou zabezpečenie viac odbornej praxe pre študentov. 
Výzvou ostáva lepšie využitie potenciálu centier voľného času na zabezpečenie zapojenia do riešenia 
výziev vo viacerých oblastiach  (brzdou je legislatíva).  

 

Trnavský kraj 

 
Identifikovaní aktéri dôležití pre napĺňanie Stratégie pre mládež v kraji: Úrad samosprávneho kraja, 
Rada mládeže, Regionálne tematické centrum a ZPDM. 
 
Pracovná skupina definovala nasledujúce aktivity a opatrenia na zabezpečenie prípravy regionálneho 
plánu Stratégie pre mládež:  

 mapovanie a analýza koncepčných a strategických materiálov na úrovni kraja, 

 vytvoriť regionálny plán implementácie Stratégie pre mládež,  

 vytvorenie medzirezortnej pracovnej krajskej skupiny k regionálnemu plánu implementácie, 

 identifikovať prioritné strategické ciele v podmienkach kraja, príprava návrhu opatrení 
a určenie zodpovednosti,  

 predloženie návrhu poslancom samosprávneho kraja. 
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Žilinský kraj 

 
Účastníci pracovnej skupiny venovali čas najmä dohode na ďalšom postupe prípravy regionálneho 
plánu implementácie Stratégie SR. Za koordinátora procesu bola určená Rada mládeže Žilinského 
kraja, pričom strategické stretnutia sa budú odohrávať na Úrade Žilinského samosprávneho kraja. 
 
Skupina predbežne pomenovala hlavných aktérov. Z diskusii vyplynulo, že každý zo strategických 
cieľov Stratégie pre mládež je dôležitý pre potreby regiónu aj keď nevylúčili, že niektoré nové oblasti 
resp. ďalšie strategické ciele v aktuálnych oblastiach vyvstanú zo spoločných stretnutí.  
 
Dôležitým záverom bolo rozhodnutie uskutočňovať pracovné stretnutia aj v mikroregiónoch kraja  
(Orava, Liptov, Kysuce, Turiec, Horné Považie) a zabezpečenie zástupcov z rôznych rezortov 
a sektorov.  

 

Zoznam účastníkov 
 

Číslo Priezvisko Meno Organizácia, mesto 

1 Andrášiková Karina  Mládež ulice 

2 Bardzaková Jana Mestský úrad Humenné 

3 Bariak Aladár  Mestský úrad Modrý Kameň 

4 Baťová Martina  MPSVR SR 

5 Bednárik Jakub  Hlavné mesto SR Bratislava 

6 Bernátová Klára  Amnesty Internationa Slovensko 

7 Bielik Ivan   Neformálna skupina mladých 

8 Bieliková Marcela CVTI SR 

9 Bitter Aurel   IMA 

10 Bocan  Miroslav Národní institut pro další vzdělávání 

11 Boršč Martin  IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže 

12 Bročka Peter  Lepšia Trnava 

13 Cingálková Daša  Slovenský skauting 

14 Čačová Zuzana   UNICEF Slovensko 

15 Čambal Ladislav MŠVVaŠ  SR 

16 Červinka Jaroslav   Dubnická internetová telka 

17 Čierniková Darina  IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže 
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18 Čižmárová Katarina  MsU BanskáBystrica 

19 Čopová Žofia  ZKSM 

20 Danko Juraj  YMCA MZ NITRA 

21 Deáková Kristína  Združenie mariánskej mládeže 

22 Dodok Jaroslav  Rada študentov mesta Banská Bystrica 

23 Drobný Karol  OZ Pre mládež - ICM Púchov 

24 Dúbravková Jana  Bratislavský samosprávny kraj 

25 Dudášová Miroslava Mladá Sereď 

26 Dvorska Lucia   YMCA MZ Nitra 

27 Fonodová Irena SAAIC 

28 Furiel Robert  Saplinq 

29 Gallíková Lucia IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže 

30 Gallo Ondrej  Rada mládeže Slovenska 

31 Gašaj  Tibor ÚV SR 

32 Gerka Vladimír 
Bratstvo pravoslávnej mládeže na Slovensku - 
SYNDESMOS, Rada mládeže Prešovského kraja 

33 Giláňová Adriana  Mesto Žiar nad Hronom 

34 Grék Kvetoslav Trnavský samosprávny kraj 

35 hagovska lea  ZKSM 

36 Hanuš Radek Univerzita Olomouc 

37 Haršányiová Katarína  Mesto Trnava 

38 Herian Karol Herian IUVENTA 

39 Hlavandová Katarína  SPDDD Úsmev ako dar 

40 Horak Martin  IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže 

41 Horníková Mária  Klub Detskej Nádeje 

42 Hoštáková Monika MAS Mikroregión Teplička 

43 Hradská Katarína  JEF Slovakia 

44 Hučková Monika   Klub Prieskumník - Pathfinder 

45 Hvizdoš Marek  OZ Priateľ  

46 Iró Tibor  Asociácia krajských rád mládeže 

47 Jakubková Viktória   Úrad verejného zdravotníctva SR 

48 Janechová Hana  Úrad verejného zdravotnícva SR 

49 Jedlicková Marta Trnavský samosprávny kraj 

50 Kalčevský Peter  Junior Achievement Slovensko, n.o. 

51 Karmanová Martina  RTVS - Rádio Slovensko 

52 Kasan Marián  KaF PROJEKT 

53 Kavečanská Mária  Mesto Košice 

54 Knappová Helena  MŠ ČR 

55 Kocan Dávid  AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku 

56 Kočiš Matej  Priatelia trstenskej prírody a Obec Trstené pri Hornáde 

57 Koprda Pavol  P-MAT, n.o. 

58 Kožuch Branislav  V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže 

59 Krajčovičová Miroslava IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže 

60 Krkošková Mária  IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže 

61 Kuba Vladimír  IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže 

62 Kubelová Gabriela  IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže 

63 Kulíková Terézia   Žilinský samosprávny kraj 

64 Labudík Martin  Rada mládeže Trenčianskeho kraja 

65 Lacko  Karol VUC Prešov 

66 Legátová Marta  Obec Hrušov 

67 Lenčo Peter  Nadácia pre deti Slovenska 
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68 Locek Marek  Rada mládeže mesta Brezna 

69 Lopušniaková Beáta   Mesto Košice 

70 Lukáč Milan  DO FÉNIX, o.z. 

71 Mačaj Peter  IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže 

72 Mačugová Lenka  Mesto Svit - Mestský úrad Svit - odbor školstva 

73 Maďarová Aneta  Aseneta Neformálna skupina mládeže 

74 Mandzáková Mária  
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva  a 
prevencie 

75 Marcinek Ľuboš  IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže 

76 Martinkovičová Jana  IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže 

77 Mäsiar Ondrej  Mladiinfo Slovensko 

78 Melicherčíková Linda  Neformálna skupina mládeže 

79 Mihalicová Lenka  IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže 

80 Mikleová Melinda   EUROtoner s.r.o. 

81 Minarovič Marián  ÚMS 

82 Molnárová Lucia  eRko - HKSD 

83 Moravčíková Daniela Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 

84 Motlová  Janette IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže 

85 Môťovská  Elena  MŠVVaŠ  SR 

86 Munková Erika  CVČ - Regionálne centrum mládeže 

87 Novák  Alexander ÚPSVaR Dunajská Streda 

88 Olšanská Petra  IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže 

89 Páleníková Mariana  Mesto Žiar nad Hronom 

90 Pavlová Jana  Rytierský rád sv. Gorazda,o.z. 

91 Perasin Dalibor  YMCA na Slovensku 

92 Pešek  Tomáš IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže 

93 Pétiová Marianna CVTI SR 

94 PIntérová Eva  DO FÉNIX, o.z. 

95 Podobova Jarmila  mesto Handlová 

96 Poláková Elena  Hlavné mesto SR Bratislava 

97 Poliačiková Anna   Bratislavský samosrávny kraj 

98 Porubská Katarína  Domka - Združenie saleziánskej mládeže 

99 Rapčanová Ľubica  Business for Breakfast Slovakia s.r.o. 

100 Rázusová Naďa  Strom života 

101 Ristvej  Jozef ZIPCeM 

102 Ristvejová Helena  ICM,n.o. Martin 

103 Rossová Lucia  IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže 

104 Savková Slávka   
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a 
prevencie Snina 

105 Schulcz Andrej  Slovenská debatná asociácia 

106 Skala  Andrej  IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže 

107 Skljarszka Hana  Rada mládeže Slovenska 

108 Straková Monika  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

109 Šebo Marek  Trojsten o. z. 

110 Šimonová Dominika  ZKSM 

111 Šimonová Veronika EFFETA - Stredisko sv. Františka Saleského 

112 Škrabský Tibor   SKok, s.r.o. 

113 Šolcová Janka  
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Centrum 
dobrovoľníctva, Klub Pathfinder- prieskumník 

114 Špoták Miloslav  IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže 

115 Štrbáková Alena   ÚPSVaR Martin 
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116 Šturek Martin  Rada mládeže Žilinského kraja 

117 Švekuš Marián  Rada Mládeže Košického kraja 

118 Švenková Emília Hlavné mesto SR Bratislava 

119 Tarabčáková Iveta VUC Prešov 

120 Trubanová Zlata  CVČ - JUNIOR 

121 Turancová Zora  Ministerstvo kultúry SR 

122 Vojteková Blanka  ÚPSVaR Martin 

123 Voláková Darina  Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja 

124 Zadžorová Helena  Expression o.z.; Mesto Spišská Belá 

125 Záhradníková Anna  Rytiersky rád sv. Gorazda, O.Z. 

126 Závacký Róbert IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže 

 


