
Medzisektorová pracovná skupina pre mládež 
Trenčianskeho samosprávneho kraja 

 

Medzisektorová pracovná skupina pre mládež TSK (MSPS TKS), ktorá vznikla s cieľom otvorenia 

sa spolupráci viacerých aktérov v oblasti a efektívnejšie napĺňanie cieľov stanovených v 

Koncepcii rozvoja práce s mládežou TSK, sa v školskom roku 2020/2021 stretla 29.9.2020 

v zasadačke Krajského centra voľného času – Regionálnom centre mládeže v Trenčíne na 

stretnutí Okrúhleho stola. Stretnutie prebiehalo za prísnych hygienických pravidiel. Stretnutia 

sa zúčastnilo 9 účastníkov.   

Programom stretnutia bolo: 

 plnenie jednotlivých cieľov Koncepcie rozvoja práce s mládežou TSK do roku 2020 

 predstavenie návrhu Koncepcie rozvoja práce s mládežou na roky 2021 – 2027 

 novinky a informácie z regionálnej a národnej úrovne v oblasti práce s mládežou 

 diskusia a pripomienkovanie návrhov 

 

Na úvod okrúhleho stola Medzisektorovej pracovnej skupiny pre mládež Trenčianskeho 

samosprávneho kraja privítala Ing. Silvia Štefániková, koordinátorka práce s mládežou 

Trenčianskeho kraja, všetkých prítomných. Stretnutie bolo zamerané predovšetkým na nový 

návrh Koncepcie rozvoja práce s mládežou na roky 2021 – 2028. 

Ing. Štefániková predstavila počas okrúhlych stolov výstupy a štatistiky plnenia cieľov Koncepcie 

rozvoja práce s mládežou TSK za posledné obdobie. Keďže bola situácia na Slovensku 

i v ostatných krajinách z dôvodu koronavírusu veľmi nepriaznivá, niektoré projekty boli 

pozastavené alebo dokonca zrušené. Online forma rozvoja práce s mládežou žiaľ nemá taký 

dopad na rozvoj kompetencií zúčastnených ako „offline“ forma a práve výskumy v oblasti práce 

s mládežou a nová Stratégia Európskej únie pre mládež do roku 2027 poukazujú na dôležitosť 

spájania sa mládeže pri ich rozvoji. 

Následne sa spolu s prítomnými zamerali na hlavné ciele koncepcie a z toho vyplývajúce 

pripomienkovanie a komentovanie všetkých zúčastnených. Koordinátorka prijala všetky 

nápady a návrhy, ktoré ocenila, pretože predovšetkým takéto stretnutia sú prínosom pre väčší 

rozvoj spolupráce medzi všetkými aktérmi rozvoja práce s mládežou.  

Na tomto stretnutí bol predstavený nový návrh Koncepcie rozvoja práce s mládežou TSK do 

roku 2028 a jej 2 hlavné ciele regionálnej politiky: 

 Rozvoj kompetencií kľúčových aktérov a všetkých multiplikátorov v oblasti práce 

s mládežou 

 Rozvoj a zvyšovanie kvality práce s mládežou  

 

Nový návrh koncepcie rozvoja práce s mládežou je doplnený najmä o rozvoj kompetencií 

kľúčových aktérov, čo v predchádzajúcej koncepcii bolo zadefinované len čiastočne, a preto sa 

bude koordinátor práce s mládežou TSK spolu s ostatnými koordinátormi a pracovníkmi s 

mládežou snažiť rozvíjať túto oblasť. Rovnako bol predstavený systém implementačného 



procesu v rámci práce s mládežou, činnosť koordinátorov, jej prepojenie a ovplyvňovanie sa 

navzájom medzi všetkými aktérmi a multiplikátormi. Koordinátorka PsM TSK informovala o tom, 

že do tohto systému bude veľkým prínosom stretnutí Medzisektorovej pracovnej skupiny 

zapojiť práve koordinátorov práce s mládežou na miestnej úrovni. Zdôraznila význam ich 

prítomnosti na Okrúhlych stoloch, čo následne ovplyvňuje celkový výsledok rozvoja práce s 

mladými ľuďmi. Ich práca prináša aktuálne informácie a analýzu potrieb našej mládeže, keďže 

pracovníci sú v neustálom styku s mladými. 

Nasledovala diskusia medzi všetkými prítomnými, v ktorej sa mnohí zhodli na tom, že kariérové 

poradenstvo na školách patrí medzi veľmi významnú súčasť celkovej vzdelanosti a príprave 

mladých na budúce povolanie. Čo sa týka jednotlivých tematických oblastí pre rozvoj s mládežou, 

zúčastnení sa venovali na tomto stretnutí najmä kľúčových oblastí: vzdelávanie, práca 

s mládežou, zdravie, sociálne začlenenie, dobrovoľníctvo.  

Prítomní boli podľa programu informovaní aj o novinkách z regionálnej a národnej úrovne 

v oblasti práce s mládežou.  

Na záver sa koordinátorka práce s mládežou pre TSK, Ing. Silvia Štefániková poďakovala všetkým 

zúčastneným za ich účasť na okrúhlych stoloch. Ocenila ich názory a prínos v jednotlivých 

oblastiach a taktiež ich aktívnu prácu na tomto stretnutí. 

 

Zasadnutie Komisie pre pripomienkovanie návrhu Koncepcie rozvoja práce s mládežou 

TSK do roku 2028 

 

Dňa 16.4.2021 sa uskutočnilo online formou Zasadnutie Komisie pre pripomienkovanie návrhu 

Koncepcie rozvoja práce s mládežou TSK do roku 2028. Prítomných bolo 8 účastníkov. Ing. Eva 

Žernovičová, poverená riadením odboru školstva a kultúry TSK, oboznámila účastníkov s 

procesom schvaľovania predmetného materiálu.  

 

Komisia pre pripomienkovanie návrhu Koncepcie rozvoja práce s mládežou TSK do roku 2028 

vyhodnotila nasledovné: 

Počet pripomienok: 0 

Zhodnotenie pripomienok: 0 

Pripomienkové konanie zahájené dňa: 31.3.2021 

Pripomienkové konanie ukončené dňa: 15.4.2021 

  

 


