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Dôvodová správa 
 

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 deťom a mládeži 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 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Návrh Akčného plánu regionálnej politiky mládeže  

Trenčianskeho kraja na roky 2010 – 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 ZŚ (napr: UČEŇ, 

STREDOŠKOLÁK a i.). 

Gestor: Odbor školstva TSK, CPPPaP Trenčín.  

 

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. 

Gestor: OŠ TSK.  

 

1.3  Urobiť prieskum o počte začínajúcich učiteľov na školách v Trenčianskom kraji,     zvýšiť 

informovanosť mladých učiteľov o možnostiach kontinuálneho vzdelávania .  

Gestor: Regionálne pracovisko Metodicko-pedagogické centrum Trenčín. 

 

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. 

Gestor: odbor školstva TSK v spolupráci s úradmi práce, soc. vecí a rodiny  a zamestnávateľmi. 

 

 

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. 

Gestor: Odbor regionálneho rozvoja TSK. 

 

 

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.  

Gestor : TSK v spolupráci s KCVČ – RCM. 

 

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

vedúcich.  



Gestor: RM TN K, RCM pod záštitou Ú TSK . 

 

4.3 S cieľom zvýšiť možnosti mladých ľudí ovplyvňovať veci verejné, zabezpečiť účasť dvoch 

mladých ľudí vo vybraných komisiách Ú TSK. 

Gestor: druhý podpredseda Ú 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. 

Gestor: KCVČ – RCM v spolupráci s TSK a ŠR SŠ TN kraja. 

 

4.5  Vypracovať odporúčania pre obce a mestá na podporu žiackych rád na ZŠ a vznik  

mládežníckych parlamentov.  

Gestor: druhý podpredseda TSK. 

 

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

s mládežou. 

Gestor: KCVČ RCM + odbor školstva TSK + odbor kultúry TSK + odbor sociálnej pomoci TSK. 

 

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

koordinátorov.  

Gestor: odbor školstva TSK v spolupráci so strednými školami vo svojej zriaďovateľskej           

pôsobnosti, KCVČ – RCM. 

 

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.  

Gestor: TSK, RMTK, KCVČ – RCM,  Europe Direct Trenčín. 

 

5.2 Zorganizovať odborné stretnutie o rozvoji a podpore činnosti stredoškolských médií. 

Gestor: TSK odbor školstva + KCVČ. 

 

 

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. 

Gestor: OK TSK v spolupráci s KCVČ – RCM. 

 

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. 

Gestor: odbor školstva TSK v spolupráci s miestnymi organizáciami tretieho sektora. 

 

7.2  V Trenčianskom kraji podporovať zdravotnícku osvetu v oblasti prevencie obezity. 

Gestor: odbor zdravotníctva a humánnej farmácie TSK v spolupráci so všeobecnými lekármi pre 

deti a dorast. 

 



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. 

Gestor: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Trenčín. 

 

8.2 Prezentovať činnosť chránených dielní a zamestnávateľov zamestnávajúcich osoby so ZTP. 

Gestor: ÚPSVaR. 

 

8.3 Zmonitorovať prácu klientov zariadení sociálnych služieb v územnom obvode TSK (do 30 

rokov). 

Gestor: odbor sociálnej pomoci TSK. 

 

 

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. 

Gestor: Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne. 

 

9.2 Realizovať preventívne aktivity a preventívne programy zamerané na prevenciu kriminality 

mládeže.   

Gestor: Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Návrh na uznesenie 

 

 
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 

25. 8. 2010 prerokovalo a 

 

 

      schvaľuje návrh Akčného plánu regionálnej politiky mládeže Trenčianskeho kraja na roky 

2010 – 2013. 

 


