
Stretnutia koordinátorov žiackych školských rád základných a stredných škôl 

Trenčianskeho kraja  
 
 

Rozvoj participácie a demokracie nie je oddelený len na prostredie našich stredných škôl. Na 

stredné školy nám prichádzajú žiaci zo základných škôl, spolupracujeme a podporujeme aj 

aktivity študentov stredných škôl v inej zriaďovateľskej pôsobnosti. Po vyučovaní často 

spolupracujú na aktivitách vo svojom meste, často navzájom spolupracujú a vidíme ich 

významný prínos pre celú spoločnosť. Za týmto často stoja málo známi učitelia, ktorí sú tí, ktorí 

našim študentom pomáhajú, podporujú ich a radia im, keď nevedia, ako ďalej. Sú to koordinátori 

žiackych školských rád. Trenčiansky kraj je jedným z tých, ktorí už pred pridaním žiackych 

školských rád na základných školách do legislatívneho rámca v roku 2018 podporoval ich vznik a 

činnosť. Aj preto je prirodzeným vývojom, že naše pravidelné stretnutia s koordinátormi ŽŠR zo 

stredných škôl sme obohatili aj o výmenu skúseností s kolegami zo základných škôl.  

 

V dňoch 11. ‒ 13. 9. 2019 sa uskutočnili Stretnutia koordinátorov žiackych školských rád 

základných a stredných škôl (ŽŠR) Trenčianskeho kraja. Ing. Silvia Štefániková, koordinátorka 

práce s mládežou Trenčianskeho samosprávneho kraja, otvorila prvé stretnutie v Trenčíne 

v Krajskom centre voľného času dňa 11. 9. 2019. Stretnutie v Považskej Bystrici, ktoré sa 

uskutočnilo na Mestskom úrade dňa 12. 9. 2019, zahájil prednosta mestského úradu, Ing. Anton 

Martaus. V Prievidzi prebehlo stretnutie 13. 9. 2019 v Centre voľného času. Všetkých 

prítomných privítala riaditeľka Centra voľného času, Mgr. Miriam Bencová.   

 

Stretnutie koordinátorov ŽŠR organizovalo KCVČ -  Regionálne centrum mládeže v spolupráci 

Radou mládeže Trenčianskeho kraja v rámci plnenia Koncepcie rozvoja práce s mládežou 

Trenčianskeho samosprávneho kraj a v spolupráci s mestom Považská Bystrica a Centrom 

voľného času Prievidza.  

 

Školenia sa zúčastnilo celkovo 42 koordinátorov žiackych školských rád z Trenčianskeho kraja, 

z toho 28 zo stredných škôl a 14 zo základných škôl. Počas školenia odzneli informácie 

a novinky z regionálnej a národnej úrovne z oblasti práce s mládežou, informácie o podporných 

aktivitách pre žiacke školské rady na základných a stredných školách pre školský rok 2019/2020. 

Diskutovalo sa aj o situáciách v žiackych školských radách. Učitelia v rolách koordinátorov ŽŠR 

častokrát narážajú na úskalia akými sú vyťaženosť aktívnych žiakov, problém s vystupovaním 

a vyjadrovaním žiakov a pod.  

 

Počas stretnutia odzneli aj veľmi zaujímavé a pútavé prezentácie, týkajúce sa pripravovaných 

podujatí a aktivít pre mládež. Z Centra pre európsku politiku sme získali infomrácie od predsedu 

Mgr. Kamila Sládeka, Ing. Lenka Iľanovská z getCLIENTS s.r.o. nám predstavila možnosti, 

ktoré ponúkajú pre naše školy, Ing. Gabriela Kubelová, regionálny koordinátor pre Trenčiansky 

kraj zo Slovenského inštitútu pre mládež – IUVENTY ponúkla nové akreditované školenia pre 



koordinátorov ŽŠR a iné možnosti vzdelávania sa a zástupci z Rady mládeže Trenčianskeho kraja 

Roman Nemeček, v zastúpení Matejom Gelienom v Považskej Bystrici. V Prievidzi vystúpili 

s krátkym príhovorom a informáciami o pripravovaných aktivitách pre žiacke školské rady. Na 

stretnutí v Prievidzi bol obohatený program aj o informácie o pripravovaných 

podujatiach  Centra voľného času Prievidza, o ktorých informovala Mgr. Katarína Cifríková - 

koordinátorka práce s mládežou mesta Prievidza.  

 

 
 


