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Regionálne centrum mládeže -  školský rok 2012/2013 
 

 

 

 

 

Regionálne centrum mládeže (ďalej len RCM)  ako samostatný úsek Krajského centra 

voľného času začalo aktívne činnosť od septembra 2005.  

Medzi hlavné náplne centra patrí: 

 Koordinovať smerovanie štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži na území 

Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len TSK) 

 Fungovať ako medzičlánok medzi TSK a ostatnými subjektami, ktoré plnia koncepciu 

štátnej politiky 

 Orientovať sa na vzdelávacie aktivity vo vzťahu k dobrovoľným a profesionálnym 

pracovníkom s deťmi a mládežou 

 Vytvárať informačnú databázu o centrách voľného času (ďalej len CVČ)  a ďalších 

subjektoch zaoberajúcich sa neformálnym vzdelávaním mládeže  

 Mapovať potreby mladých ľudí v Trenčianskom kraji 

 Vytvárať predpoklady pre spoluprácu subjektov zaoberajúcich sa problematikou detí a 

mládeže v regióne 

 Podporovať aktívnu participáciu mladých ľudí na príprave a realizácii aktivít 
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RCM pomáha administratívne a poradensky tomuto občianskemu združeniu, ktoré zastrešuje 

zástupcov žiackych školských rád (ďalej len ŽŠR)  stredných škôl na území TSK.  

Študentská rada stredných škôl vznikla 18.10.2005 ako reprezentatívna organizácia študentov 

stredných škôl. Hlavným cieľom je zastrešovať, chrániť a obhajovať záujmy stredoškolákov, 

podporovať aktivity zametané na budovanie občianskej spoločnosti a ovplyvňovanie vecí 

verejných. V roku 2011 zmenila a rozšírila Študentská rada stredných škôl svoje stanovy a 

tým pádom rozšírila svoju pôsobnosť aj na ďalšie kraje.  
 

Snem delegátov KC Trenčín, 10. 06. 2013  

Dňa 10. júna 2013 sa v priestoroch Kongresovej sály Úradu Trenčianskeho samosprávneho 

kraja konalo zasadnutie Snemu delegátov Krajského centra Študentskej rady stredných škôl 

Slovenskej republiky so sídlom v Trenčíne, ktoré bolo realizované najmä za účelom voľby 

nového predsedníctva krajského centra. Doterajší predseda KC Andrej Barborka, ktorý je 

zároveň prezidentom združenia sa vzdal funkcie predsedu KC z dôvodu platnosti nového 

znenia Stanov ŠRSŠ SR. Riadny koniec funkčného obdobia, november 2013, si odchádzajúce 

predsedníctvo v zložení Andrej Barborka, predseda; Lenka Martišková, podpredsedníčka; 

Michaela Gallová, podpredsedníčka, urýchlilo o niečo skôr a to k 10. 06. 2013. Počas 

zasadnutia odchádzajúci predseda KC posledný krát odprezentoval správu o činnosti 

krajského centra. Účastníkov informoval aj o strategických plánoch ŠRSŠ SR na 

nadchádzajúce obdobie. Podstatnú časť programu zasadnutia tvorili voľby nového 

predsedníctva krajského centra. Do určeného času zaslali kandidátky 3 osoby, ktoré boli vo 

voľbách i úspešné. Zloženie novozvoleného predsedníctva: Branislav Gigac, predseda; Julián 

Gardlík, podpredseda a Martin Morávek, podpredseda. Všetci členovia novozvoleného 

predsedníctva KC pochádzajú z Prievidze, čo je jednoznačným dôkazom aktivity mladých 

ľudí v meste Prievidza. Veríme, že novozvolené predsedníctvo KC bude pokračovať v 

kvalitnej práci, zanietenosti a výborných výsledkov svojich odchádzajúcich kolegov, ktorí 

však organizáciu neopúšťajú – Andrej Barborka zostáva pracovať vo funkcii prezidenta ŠRSŠ 

SR do konca funkčného obdobia; Lenka Martišková bola vymenovaná za vedúcu Oddelenia 

podpory práce s mládežou Kancelárie ŠRSŠ SR. Na zasadnutí sa zúčastnil i predseda Komisie 

školstva, kultúry, mládeže a športu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja p. 

Mgr. Peter Bulík, ktorý vo svojom výstupe prezentoval možnosť kvalitnej spolupráce medzi 

krajským centrom Trenčín a Zastupiteľstvom TSK. Jednoznačne poukázal, že názory mladých 

ľudí budú vypočuté, čo je výborným signálom pre novozvolené predsedníctvo KC, ktorému 

prajeme veľa úspechov v práci! Odchádzajúcim funkcionárom patrí obrovské poďakovanie za 

ich kvalitnú, namáhavú, dobrovoľnícku prácu!  

Ciele ŠRSŠ SR 

1.) zvyšovanie hodnoty názoru mládeže 

2.) zlepšovanie podmienok pre štúdium 

3.) rozvoj neformálneho vzdelávania 

4.) podpora mobility mládeže 

5.) zvyšovanie informovanosti mládeže 

6.) rozvoj projektového manažmentu 

7.) spolupráca s ďalšími organizáciami  
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Výhody členstva v ŠRSŠ SR 

1.) rešpektovanie vášho názoru 

2.) možnosť sebarealizácie 

3.) využitie vašich kompetencii 

4.) možnosť ovplyvniť študentské záležitosti 

5.) pomoc pri činnosti ŽŠR a MP 

6.) možnosť zapojenia sa do všetkých aktivít 

7.) ukážeme vám, ako nestrácať čas! 

 
 

 

 

 

Kancelária ŠRSŠ SR / sídlo organizácie 
    

Karola Šmidkeho 2628/9, 911 08 Trenčín srss@srss.eu +421 915 287 979 

Aktualizácia údaojov, zasielanie reg. formulárov clenstvo@srss.eu   

Medzinárodný sekretariát a projekty projects@srss.eu   

    

    

Prezídium / najvyšší výkonný orgán 
    

Andrej Barborka prezident andrej.barborka@srss.eu  +421 915 287 979 

Alexandra Šarinová viceprezidentka alexandra.sarinova@srss.eu +421 905 635 568 
    

Kancelária prezidenta   

kancelariaprezidenta@srss.eu +421 907 304 505 Branislav Oršula vedúci kancelárie prezidenta 

    

Snem predsedov / najvyšší orgán 
    

Andrej Barborka predseda KC Trenčín andrej.barborka@srss.eu  +421 915 287 979 

Alexandra Šarinová predsedníčka KC Žilina alexandra.sarinova@srss.eu +421 905 635 568 

Tomáš Gliviak predseda KC Trnava tomas.gliviak@srss.eu +421 908 634 768 
    

    

Kontrolná komisia / kontrolný orgán 
    

Bc. Andrea Tittelová predsedníčka 

kontrolnakomisia@srss.eu 
 

Ľubica Rozborová členka  

Ľuboš Fabo člen  
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Volebná a mandátová komisia / zriadený orgán s národnou pôsobnosťou  
    

Bc. Zuzana Halušová predsedníčka volebnakomisia@srss.eu +421 908 550 304 
    

    

Právny poradca / zriadený orgán s národnou pôsobnosťou 
    

Bc. František Kűffer právny poradca frantisek.kuffer@srss.eu +421 918 478 290 
    

    

IT manažér / zriadený orgán s národnou pôsobnosťou 
    

Martin Štěpánek IT manažér martin.stepanek@srss.eu +421 911 325 292 

    

    

Marketingový manažér / zriadený orgán s národnou pôsobnosťou 
    

Tomáš Mališka marketingový manažér tomas.maliska@srss.eu +421 907 480 549 

    

    

Pracovná skupina pre projektový manažment / zriadený orgán s národnou pôsobnosťou 
    

Veronika Cibulková predsedníčka veronika.cibulkova@srss.eu +421 902 170 747 

Samuel Štefánek podpredseda samuel.stefanek@srss.eu +421 917 378 005 

Mário Krajči člen   

    

Centrálny e-mail pre komunikáciu o projektoch  projects@srss.eu   

    

    

TRENČÍN 
Krajské centrum ŠRSŠ SR so sídlom v Trenčíne 
    
Sídlo KC: Karola Šmidkeho 2628/9, 911 08  
Trenčín  

 

    

Centrálny kontakt   trencin.srss@srss.eu +421 915 287 979 

    

Predsedníctvo KC Trenčín / najvyšší výkonný orgán KC 
    

Andrej Barborka predseda andrej.barborka@srss.eu +421 915 287 979 

Lenka Martišková podpredsedníčka lenka.martiskova@srss.eu +421 949 177 617 

Andrej Bonko podpredseda andrej.bonko@srss.eu +421 915 031 484 
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Regionálni koordinátori pre okres ... / zriadený orgán s pôsobnosťou pre KC Trenčín 
    

Anton Svitok Prievidza anton.svitok@srss.eu +421 905 164 908 

Tomáš Mališka Partizánske, Bánovce n. B. tomas.maliska@srss.eu +421 907 480 549 

 Pov. Bystrica, Púchov, Ilava   

Klára Tomášiková Trenčín klara.tomasikova@srss.eu +421 908 037 049 

Rudolf Tichák Nové Mesto n. V., Myjava rudolf.tichak@srss.eu +421 915 228 097 

    

    

TRNAVA 
Krajské centrum ŠRSŠ SR so sídlom v Trnave 
    

Sídlo KC: Botanická 16, 917 08  Trnava   
    

Centrálny kontakt   trnava.srss@srss.eu +421 908 634 768 
    

Predsedníctvo KC Trnava / najvyšší výkonný orgán KC 
    

Tomáš Gliviak predseda tomas.gliviak@srss.eu +421 908 634 768 

Marcela Žgančíková podpredsedníčka marcela.zgancikova@srss.eu +421 949 238 638 

Samuel Štefánek podpredseda samuel.stefanek@srss.eu +421 917 378 005 

    

    

Regionálni koordinátori pre okres ... / zriadený orgán s pôsobnosťou pre KC Trnava 
    

Filip Šuran Trnava filip.suran@srss.eu +421 919 036 150 

    

    

ŽILINA 
Krajské centrum ŠRSŠ SR so sídlom v Žiline 
    

Sídlo KC: Školský internát, Rosinská cesta 4, 010 01 Žilina  
    

Centrálny kontakt   zilina.srss@srss.eu +421 905 635 568 
    

Predsedníctvo KC Žilina / najvyšší výkonný orgán KC 
    

Alexandra Šarinová predsedníčka alexandra.sarinova@srss.eu +421 905 635 568 

Miroslav Gašpárek podpredseda miroslav.gasperek@srss.eu +421 918 767 045 
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Odpočet činnosti: 

 

1. Nadviazanie spoluprác: 

 

Dňa 27. novembra 2012, Študentská rada stredných škôl Slovenskej republiky v zastúpení jej 

prezidenta, Andreja Barborku; Študentská rada vysokých škôl v zastúpení jej predsedníčky, 

Kataríny Stolárikovej a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v zastúpení ministra, 

Jána Richtera medzi sebou slávnostne podpísali 2 memorandá – Memorandum o spolupráci, 

ktoré ma za cieľ vyjadriť spoločnú snahu signatárov zabezpečiť budúcu aktívnu spoluprácu 

pri vytváraní koncepcií sociálnej a pracovnej politiky týkajúcej sa žiakov stredných škôl, 

študentov vysokých škôl a mládeže; Memorandum o zásadách právnej úpravy povinného 

dôchodkového poistenia fyzických osôb v právnom vzťahu na základe dohody o brigádnickej 

práci študentov podľa §227 Zákonníka práce. 

 

Dňa 16. novembra 2012, Študentská rada stredných škôl Slovenskej republiky spoločne so 

Študentskou radou vysokých škôl absolvovali meeting s ministrom školstva, vedy, výskumu 

a športu SR, Dušanom Čaplovičom, ktorý sa realizoval pri príležitosti osláv Dňa študentstva.  

 

Dňa 11. októbra 2012 sa  prezident ŠRSŠ SR, Andrej Barborka spoločne so zástupcami 

Študentskej rady vysokých škôl stretol s prezidentom SR, Ivanom Gašparovičom; ministrom 

práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Jánom Richterom; ministrom školstva, vedy, výskumu 

a športu SR, Dušanom Čaplovičom a štátnym tajomníkom rezortu financií Petrom 

Pellegrinim. Témou stretnutia bolo zvýšenie odvodového zaťaženia vysokoškolákov ale 

i stredoškolákov pri práci na dohodu, ktoré priniesla novela zákona o sociálnom poistení. Po 

sérií rokovaní Študentská rada stredných škôl SR a Študentská rada vysokých škôl prijali 

ponuku kompromisu ministra.  

 

Veronika Cibulková, predsedníčka Pracovnej skupiny pre projektový manažment ŠRSŠ SR sa 

v termíne od 9. do 31. júla 2012 zúčastnila programu pre mladých lídrov zo Strednej 

Európy, ktorý bol vytvorený pre lídrov zo Slovenska, Slovinska, Maďarska 

a Srbska. Program bol realizovaný v USA, začínal vo Washingtone D.C, hlavnom 

meste, stretnutím s prezidentom USA, Barackom Obamom. Počas celého programu 

Veronika reprezentovala nielen svoju rodnú krajinu ale aj Študentskú radu stredných škôl 

Slovenskej republiky. 
 
 

 Žiacka školská rada 
 

Fungujúca žiacka školská rada je významným miestom učenia sa aktívnej participácii 

mladých ľudí na živote svojej školy, obce, komunity a prispieva tak k rozvoju osobnostnému 

i spoločenskému. Významným mediátorom na tejto ceste je koordinátor Žiackej školskej 
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rady. Cieľom aktivít je podporiť fungovanie žiackych školských rád formou podpory práce 

koordinátorov – tútorov z radov učiteľov a zástupcov  ŽŠR. Tieto podporné akcie 

nadväzujú na predchádzajúce aktivity IUVENTY, Regionálnych centier mládeže, Krajských 

rád mládeže, UIPŚ a Slovenskej spoločnosti pre výskum mládeže (výskum, dotazníkové 

zisťovanie, fokusové skupiny, vzdelávanie študentov so ŽŠR, vydávanie metodických 

publikácii Aj nás sa to týka a Tretia vlna).  

 

V roku 2013 Ing. Silvia Štefániková podala žiadosť na akreditáciu specializovaného školenia  

v oblasti práce s mládežou pod názvom „Refresh kurz: nové trendy a prístupy v ŽŠR“, 

ktoré bude určené pre  koordinátorov žiackej školskej rady. Tento modul bol úspešne 

akreditovaný a od septembra 2013 sa uskutočnia minimálne 2 školenia.   

8. Vzdelávacie osnovy 

Úvod do školenia a teórie participácie.  

Participácia a jej miesto na rôznych úrovniach v spoločnosti. Definícia, podmienky 

participácie. Zhrnutie teórie súvisiacej so ŽŠR (založenie, legislatíva, funkcia 

koordinátora a jeho role a i. ). Analýza pozitívnych a negatívnych príkladov z praxe. 

Metódy: výklad, prezentácie, práca v skupinách a skupinová diskusia, prípadové štúdie, 

simulácie.  

Nové výzvy pre rozvoj participácie na pôde školy  

Generácia Y a Z a jej špecifiká, novovynárajúce sa potreby, delegovanie/splnomocňovanie 

ako téma v práci koordinátora, vedenie tímov koučingovým prístupom. Aktivity na 

posilňovanie delegovania, reprezentácie, spoločných rozhodnutí a i.  

Metódy: prezentácia, diskusia, praktický nácvik situácií a vhodných reakcií, reflexia.  

Strategický rozvoj ŽŠR a príprava tréningovej aktivity  

Pomenovanie  prekážok  pri rozvoji ŽŠR. Prevencia problémov, modelové situácie zo 

strany koordinátora, vedenia školy a žiakov. Definovanie cieľa tréningovej aktivity. 

Definovanie výstupov, dopadov. Tvorba projektu podľa intervenčnej logiky.  

Metódy: diskusia, analýza, individuálna a skupinová práca, reflexia.  

Tréningová prax koordinátora ŽŠR 

Príprava a realizácia konkrétnej aktivity zameranej na rozvoj ŽŠR. Priebežné konzultácie 

so školiteľmi.  

Reflexia a hodnotenie úlohy z akčného plánu rozvoja ŽŠR 

Rôzne možnosti analýzy dopadu rôznych opatrení vo všeobecnosti a meranie dopadov, 

hodnotenie výstupov.  

Metódy: prezentácia teórie,  prezentácie projektov účastníkov, spätná väzba v skupine, 

zovšeobecnenie jednotlivých zistení (diskusia).   

Posilňovanie postavenia ŽŠR, akčný plán rozvoja ŽŠR.  
Definovanie argumentov potvrdzujúcich význam vzniku a fungovania ŽŠR pre rozvoj 

aktívneho občianstva (hľadanie prínosov pre školu, vedenie, učiteľov a žiakov na 

konkrétnych školách účastníkov). Vypracovanie akčného plánu rozvoja ŽŠR.  

Plán rozvoja kompetencií koordinátora ŽŠR v budúcnosti 

Základné kompetencie koordinátora ŽŠR. Analýza profilu účastníkov, akčný plán rozvoja. 

Prezentácia možností rozvoja v rámci vzdelávacieho systému na Slovensku (Zákon 

o pedagogických zamestnancoch a Zákon o podpore práce s mládežou). 
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Vyhodnotenie vzdelávacieho modulu.  

Metódy: práca v skupinách, brainstorming, individuálna práca, prezentácia pred 

skupinou, reflexia, slovné a vizuálne evalvačné metódy.  

 

 

 

Medzirezortná skupina pri Trenčianskom samosprávnom kraji 
 

Dňa 18. 09. 2012 sa uskutočnila Medzirezortná pracovná skupina pri TSK, ktorej sa 

zúčastnili:  PaedDr. Jozef Božik, PhD.,  František Koronczi,   Ing. Lenka Imrišková, Ing. 

Silvia Štefániková,   kpt. Mgr. Danka Adámiková, :,  Bc. Ján Pevný, Mgr. Renáta Robotová, 

Ing. Radka Halušicová, Ing. Norbert Kucharík, Andrej Barborka. Mgr. Božena Hájková 

Neprítomní: MUDr. Marián Brídik, Ing. Matej Tinka, Ing. Marta Šajbidorová, Mgr. Miriam 

Olešáková, PaedDr. Mária Dreisigová 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Informácia o plnení úloh a plánovaných úlohách do roku 2013 

3. Diskusia, rôzne 

4. Záver 

                

Ing. Štefániková informovala o plnení úloh akčného plánu Medzirezortnej pracovnej skupiny 

Trenčianskeho kraja. Účastníci informovali o priebežnom plnení jednotlivých úloh. Zároveň 

navrhli úlohy do konca roka 2013.  

 

Ďalšie Medzirezortné skupiny boli zrušené z dôvodu malej účasti členov Medzirezortnej 

pracovnej skupiny.  

 

Ostatné aktivity RCM: 

 

 Vyhľadávanie a kontaktovanie mimovládnych organizácií, občianskych združení 

a iných organizácií pôsobiacich v oblasti detí a mládeže na území TSK 

 Vyhľadávanie a štúdium všetkých materiálov, webových stránok a publikácií, 

ktoré súvisia s činnosťou RCM, štátnou koncepciou v oblasti detí a mládeže, 

politikou EÚ v tejto oblasti a iných relevantných organizácií 

 Spolupráca a rozvoj spolupráce s európskou informačnou kanceláriou Europe 

Direct Trenčín 

 Spolupráca na organizovaní a realizácii „Open days TSK“ Trenčín (5.-6.11.2012) 

 10.12.2013 

 Prehliadka stredoškolských časopisov (VKMR Trenčín, 20.6.2012) 
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 „Bližšie k Vám“ akcia, ktorá sa uskutočnila v troch mestách v roku 2012 

v Bánovciach n/B 10.12.2012, Partizánskom 11.12.2012 a Handlovej 12.12.2012 

v spolupráci s mládežníckymi parlamentmi   

 Európsky týždeň mládeže 24.5.-2.6.2013 – v rámci tejto udalosti sme v 

 Trenčianskom kraji zorganizovali  udalosti  až v 5 mestách – Prievidza, Handlová, 

Dubnica nad Váhom, Púchov a Nové Mesto n/V.   

Bližšie informácie o niektorých aktivitách Regionálneho centra mládeže  

September 2012 – júl 2013 

 
 

 

Open Days 2012  
 
 

Organizátor: Europe Direct Trenčín + KCVČ - RCM Trenčín 

 

V dňoch 5.-6. Novembra 2012 sa v priestoroch Úradu TSK v Kongresovej sále konalo 

podujatie s názvom OPEN DAYS pre študentov stredných škôl z celého Trenčianskeho kraja. 

Celé podujatie sa počas dvoch dní nieslo v znamení poskytovania nových informácií, ktorých 

cieľom bola snaha ukázať študentom možnosti, ktoré sa im ponúkajú a ktoré môžu ovplyvniť 

ich smerovanie do budúcnosti. Prvý deň otvorila podujatie poslankyňa Európskeho 

parlamentu pani Katarína Neveďalová, ktorá svojim energickým príhovorom študentov 

povzbudila nielen v ich štúdiu, ale aj v snahe rozvíjať potenciál, ktorý v sebe majú. Po 

príhovore pani poslankyne postupne prebiehali prezentácie jednotlivých organizácií a niektoré 

boli naozaj nielen poučné, ale aj zábavné. Ako prvá odznela prezentácia o Úrade TSK 

v podaní Bc. Márie Serišovej. Nasledovala dynamická prezentácia zástupcu Eurodesk Miloša 

Ondrášika. Ďalej okrem Europe Directu Trenčín sa predstavili aj mnohé ďalšie organizácie: 

KomPrax, Mládež v akcii (Silvia Štefániková), Kúltúrne centrum Aktivity (Marta Rajnincová, 

Joana Detoni), Trenčianska nadácia (Danka Adamusová), Verejná knižnica Michala Rešetku 

(Martina Zobková a kol.), Študentská rada stredných škôl (Miška Gallová), ŽŠR BN (René 

Tkáč), Manageria Leadership program (Andrea Tittelová), ICM Púchov (Iveta Drobná), ICM 

PE, Mládežnícky parlament PE (Tomáš Mališka) a RM TN kraja (Martin Labudík) 

 

Po skončení všetkých prezentácií nasledovalo vyhodnotenie súťažného vedomostného kvízu. 

Prví štyria v každom dni boli odmenení výhernými cenami, ktoré venovalo Europe Direct 

Trenčín.  
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Bližšie k Vám (Open Days v regióne) 
 

Dňa 10.12.2012 Europe Direct Trenčín s KCVČ - RCM zorganizovalo informačné dni pre 

študentov stredných škôl v Bánovciach nad Bebravou v 

Mestskom kultúrnom stredisku. Študenti z mesta Bánovce nad 

Bebravou mali možnosť vypočuť si prezentujúce sa organizácie 

ako: Europe Direct Trenčín, Komprax, Mládež v akcii, Eurodesk, 

Žiacku školskú radu Gymnázia J. Jesenského, Žiacku školskú radu 

SOŠ. J. Ribaya a Mládežnícky Parlament mesta. Podujatie nám 

prišiel otvoriť primátor mesta p. Marián Chovanec. Študenti 

mali možnosť si vypočuť prednášky, aktívne sa zapájať do aktivít, pozrieť si video z 

mládežníckej výmeny v Poľsku, video z Európskej dobrovoľníckej služby z Portugalska a 

mali možnosť sa zapojiť do vedomostného kvízu o vecné ceny. Víťazkou kvízu sa stala 

Barbora Schwarzová z Gymnázia J. Jesenského. Informačné dni v Trenčianskom kraji 

realizujeme za účelom zvýšenia povedomia informačných sietí v Trenčianskom kraji, aby 

študenti využili príležitosti na zapojenie sa do projektov, ktoré sú určené pre mladých a mohli 

tak nadobudnúť skúsenosti, ktoré môžu využiť v budúcnosti. 
 
 

Dňa 11.12.2012 pokračovala akcia v Partizánskom v Spoločenskej sále 

na Námestí SNP. Študenti z mesta Partizánske mali možnosť vypočuť si 

prezentujúce sa organizácie ako: Europe Direct Trenčín, Komprax, 

Mládež v akcii, Eurodesk a Mládežnícky Parlament mesta Partizánske. 

Podujatie nám prišiel otvoriť primátor mesta p. doc. PaedDr. Jozef 

Božík PhD.. Študenti mali možnosť si vypočuť prednášky, aktívne sa 

zapájať do aktivít a mali možnosť sa zapojiť do vedomostného kvízu o vecné ceny. Víťazkou 

kvízu sa stala Adriana Valášková zo SŠ o.z. OA, na druhom mieste sa umiestnil Jozef 

Klimant a na treťom mieste Marek Hrčka.  

 

Dňa 12.12.2012 pokračovala akcia v Handlovej v Centre voľného času Relax. Študenti z 

mesta Handlová mali možnosť vypočuť si prezentujúce sa organizácie ako: Europe Direct 

Trenčín, Komprax, Mládež v akcii, Eurodesk, Žiacku školskú radu SOŠ 

Handlová a Mládežnícky Parlament mesta Prievidza, Detský 

a mládežnícky parlament mesta Handlová. Podujatie nám prišiel otvoriť 

primátor mesta p. Ing. Rudolf Podoba. Študenti mali možnosť si 

vypočuť prednášky, aktívne sa zapájať do aktivít a mali možnosť sa 

zapojiť do vedomostného kvízu o vecné ceny. Víťazkou kvízu sa stala Petra Balnová z SOŠ 

Handlová, na druhom mieste skončil Lukáš Gregor a cenu za tretie miesto si odniesla Emília 

Halášková.  
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Európsky týždeň mládeže  

22. týždeň bol aj na Slovensku v znamení Európskeho týždňa mládeže. V Trenčianskom kraji 

sa nám podarilo zorganizovať až 6 podujatí a to:  

 

 24.5.2013 v Prievidzi za účasti 

europoslankyne Kataríny Neveďalovej  

 30.5.2013 v Púchove 

 30.5.2013  v Partizánskom 

 30.5.2013  v Handlovej 

 31.5.2013 v Dubnici n/Váhom za účasti 

Eduarda Kukana 

 31.5.2013 v Novom Meste n/Váhom za účasti Eduarda Kukana 

Hlavným cieľom Európskeho týždňa mládeže 2013 

je vyzdvihnúť program Mládež v akcii. V rámci 

podujatia existuje možnosť predviesť úspešné 

vykonávanie programu pred tým, ako ho v roku 2014 

nahradí nový program zameraný na mládež. Ďalšou 

témou Európskeho týždňa mládeže 2013 je aktívne 

občianstvo mladých, ktoré bude zamerané aj na účasť 

mladých na spoločenskom dianí a vo voľbách do 

Európskeho parlamentu v roku 2014. 

Európska komisia v Bruseli usporiadala aj konferenciu týkajúcu sa prebiehajúceho 

štruktúrovaného dialógu EÚ s mladými ľuďmi a 

mládežníckymi organizáciami. Znamenalo to začiatok 

zhodnotenia tohto jedinečného procesu a zúčastnili sa na 

nej zástupcovia všetkých národných pracovných skupín, 

ktoré riadia proces účasti v 27 členských štátoch EÚ.  

Okrem prezentácie možností pre mladých ľudí by sme 

chceli podporiť ich participáciu na občianskom živote aj 

formou aktívneho dialógu s poslancami 

Európskeho parlamentu, zástupcami ministerstva, 

samosprávy a občianskymi aktivistami. 

Dňa 24. Mája 2013 sa v Aule Žilinskej univerzity 

v Prievidzi konala študentská konferencia 

s názvom Sila v srdci Európy, na ktorej sa 

zúčastnili významní hostia a študenti z 5 stredných 
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škôl, ktorých bolo 400. Branislav Gigac (organizátor) otvoril konferenciu krátkym videom. 

Europoslankyňa Katarína Neveďalová predstavila mladým príležitosti a možnosti, ktoré môžu 

využiť ako občania EÚ a priblížila nový vzdelávací rámec na roky 2014-2020. Ďalej sa 

predstavili hostia ako poslanec NRSR Vladimír Jánoš, prezident ŠRSŠ SR Andrej Barborka, 

Miroslav Hajnoš (Európsky dialóg perspektívneho postoja), Silvia Štefániková (MPS TSK, 

KomPrax, MvA, KCVČ-RCM) a poslanci TSK. Na podujatí sa prezentoval aj Europe Direct 

Trenčín. Po skončení konferencie nasledovalo vytvorenie živej reťaze, ktoré sa uskutočnilo na 

Námestí slobody v Prievidzi. Živú reťaz v tvare srdca tvorili mladí ľudia spolu s hosťami. 

Celé podujatie organizovala Žiacka školská rada pri strednej odbornej škole obchodu 

a služieb. Bola to otváracia aktivita Európskeho týždňa mládeže.  

 

 
 

 

Prehliadka stredoškolských časopisov  
 

Organizátor: KCVČ Trenčín  

Dátum konania: 20.6.2013 

Miesto konania: Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne 

Cieľová skupina:  

Žiaci stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a KŠÚ 

Počet účastníkov celkom: 37 

Počet účastníkov zo škôl: 32 , 16 školských časopisov 

 

Vyhodnotenie akcie:  

Dňa 20. júna 2013 sa v priestoroch Verejnej knižnice M. Rešetku v Trenčíne  uskutočnila 

prehliadka stredoškolských časopisov organizovaná Krajským centrom voľného času v 

Trenčíne.  

 

Výsledky: 

1. miesto  Gymnázium Považská Bystrica    Rozhľad 

2. miesto  Stredná zdravotnícka škola Trenčín    Cellula 

3. miesto  Gymnázium J. Jesenského Bánovce nad Bebravou  SOS 

4. miesto  Gymnázium Myjava      TEENS 

Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín     Veget 

SOŠ, ul. Farská Bánovce nad Bebravou   Spektrum  


