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Priebežné vyhodnotenie činnosti 

 Medzirezortnej pracovnej skupiny pri TSK 

k 31.8.2011 
 

 

Od roku 2008 platí na Slovensku Zákon o podpore práce s mládežou (282/2008 Z. z.). Vytvoril 

podmienky na nové, moderné a európske ponímanie problematiky mládeže a života mladých ľudí. 

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 

Štátna politika vo vzťahu k deťom a mládeži integrovaným spôsobom podporuje a zlepšuje život 

mladých ľudí, ich vzdelávanie, prístup k informáciám, bývanie, zamestnanosť, zdravie či aktívne 

využívanie voľného času. Najdôležitejším prvkom je podpora účasti mládeže na riadení spoločnosti 

a ich výchova k aktívnemu občianstvu a vlasteneckému cíteniu.  Opatrenia v akčných plánoch, ktoré  

napĺňajú koncepciu štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži sa týkajú agendy ministerstiev ...ale 

štátna politika vo vzťahu k deťom a mládeži sa realizuje aj prostredníctvom opatrení samosprávnych 

orgánov na úrovni krajov, miest a obcí, ktoré vykonávajú túto politiku najbližšie k deťom a mládeži. 

Štát v rámci svojej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži vytvára partnerské vzťahy s mimovládnymi 

organizáciami, ktoré sa venujú deťom a mládeži.  

 

Na konci roku 2009 boli ukončené práce nad textom a úlohami Akčného plánu (AP) štátnej politiky 

voči mládeži na roky 2010 - 2011. Je dôležité, aby sa úlohy AP, z ktorých mnohé majú význam len 

vtedy, ak sa dostanú aj na úroveň regionálnych politík, prediskutovali na úrovni regiónov a 

zapracovali do opatrení regionálnej samosprávy. Zároveň sa dostáva do popredia aj potreba účasti 

širšieho spektra organizácii, inštitúcií aj ľudí z praxe a výskumu na tvorbe a realizácií týchto opatrení. 

Rok 2010 je zároveň rokom tvorby Správy o mládeži. Táto aktivita má potenciál vyvolať diskusiu o 

kvalite života mladých ľudí na Slovensku a ich ďalšej perspektívy. Plánom je, aby sa pravidelné 

regionálne diskusie stali trvalou súčasťou regionálnej politiky voči mládeži podobne ako pravidelné 

národné konferencie (zamerané na rôzne témy) v zmysle Otvorenej metódy koordinácie.  

 

10. – 11. februára 2010 zasadlo politické zhromaždenie „Výbor regiónov“1 k téme európskej stratégie 

„investovanie do mládeže“. Výstupom tohto zasadnutia je dokument, ktorý svojimi hlavnými závermi 

podporuje myšlienku širšej regionálnej mládežníckej politiky. Medzi najdôležitejšie závery patrí, že sú 

to práve regionálne a miestne samosprávy, ktoré sú bližšie mladým ľuďom a teda zohrávajú kľúčovú 

úlohu v príprave a implementácii zodpovedných mládežníckych politík. Ich hlavným cieľom by malo 

byť vytvorenie vhodných podmienok, aby všetci mladí ľudia mohli plne využiť svoj talent a potenciál. 

Myslia sa tým lepšie podmienky na život a bývanie, prácu i aktívnu účasť na živote spoločnosti. Je 

teda potrebné, aby sa mládežnícka politika vytvárala v širšom kontexte (medzisektorovo) a do jej 

vytvárania sa zapájali i odbory a oddelenia v rámci jednotlivých samospráv. Konkrétne o tom hovorí 

bod 8, kde „Výbor regiónov uznáva, že mládežnícku politiku treba vnímať v širšom kontexte a preto 

súhlasí s prístupom EÚ, zakomponovať tému mládeže do širšieho rámca politík (medzisektorový 

                                                           
1 Výbor regiónov je poradným orgánom Európskej únie v otázkach legislatívy, ktoré majú vplyv na regionálnu a miestnu 
úroveň. Členmi slovenskej delegácie sú predsedovia samosprávnych krajov a zástupcovia niektorých miest a obcí Slovenska. 
Podrobnejšie informácie môžete nájsť v plnom znení správy „Draft opinion of the Committee of the Regions on a renewed 
European strategy „Investing in youth““. 
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prístup) a popri tom rozvíjať i špecifickejšie politiky mládeže zamerané napríklad na prácu 

s mládežou.“ 

 

 

V januári 2010 generálny riaditeľ  Iuventy – Slovenského inštitútu mládeže Ing. Viliam Mihalovič 

oslovil predsedu TSK  MUDr. Pavla Sedláčka, MPH na spoluprácu pri vytváraní alebo zveľaďovaní 

regionálnej politiky voči mladým ľuďom.  

Činnosť medzirezortnej pracovnej skupiny na úrovni kraja školský rok 2009/2010: 

 

Následne 2.2.2010 pán predseda MUDr. Pavol Sedláček, MPH vymenoval „medzirezortnu 

pracovnú skupinu na úrovni kraja“ v nasledovnom zložení:  

Predseda: PaedDr. Daniel Beníček 

 Členovia: Ing. Radoslav Ondráš – odbor školstva TSK 

     MUDr. Marián Brídik -  odbor zdravotníctva a humánnej farmácie TSK 

     Ing. Lenka Imrišková – odbor sociálnej pomoci TSK 

     Ing. Matej Tinka – odbor dopravy TSK 

     Mgr. Róbert Galko – odbor regionálneho rozvoja TSK 

     Mgr. Martina Heglasová – odbor kultúry TSK 

     Ing. Silvia Štefániková – KCVČ – Regionálne centrum mládeže Trenčín 

     Kpt. Mgr. Danka Adámiková – Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne. 
 

Dňa 18.2.2010 sa uskutočnilo prvé úvodné stretnutie medzirezortnej pracovnej skupiny. Hlavným 

cieľom bolo predstavenie významu a cieľov činnosti skupiny. Hosťom stretnutia bol aj Ing. Tomáš 

Pešek z Iuventy Bratislava, ktorý predstavil význam, ciele a výstupy činnosti medzirezortnej pracovnej 

skupiny na národnej úrovni a podklady pre činnosti medzirezortných pracovných na úrovni kraja.  Ing. 

Silvia Štefániková predstavila prítomným činnosť KCVČ – Regionálneho centra mládeže v súvislosti 

s prácou mládeže v Trenčianskom kraji a podklady a dokumenty súvisiace s politikou mládeže na 

úrovni EÚ, zákony a koncepcie na národnej úrovni a dokumenty súvisiace priamo s regionálnou 

politikou mládeže. Taktiež boli v skratke predstavené neformálne skupiny a občianske združenia 

tretieho sektora zaoberajúce sa participáciou mládeže v Trenčianskom kraji. V diskusii vystúpil Mgr. 

Róbert Galko a navrhol zapojenie odboru životného prostredia a medzinárodných vzťahov do 

medzirezortnej pracovnej skupiny. Taktiež navrhol predloženie výstupov skupiny na schválenie 

poslancom TSK. PaedDr. Daniel Beníček navrhol pravidelnosť stretávania sa medzirezortnej 

pracovnej skupiny minimálne 2 krát do roka za účelom zhodnotenia plnenia akčného plánu 

jednotlivých odborov. 

Členovia pracovnej skupiny pripravili na základe daných podkladov návrhy akčných plánov 

a dokumenty ako podklady ku Koncepcii práce s deťmi a mládežou TSK. Tieto výstupy zapracovala 

Ing. Silvia Štefániková v spolupráci so zamestnancami Iuventy Bratislava a boli poslané jednotlivým 

členom na skonzultovanie. Výstupom boli dokumenty:  

Koncepcia rozvoja práce s mládežou Trenčianskeho samosprávneho kraja do roku 2013 

Návrh akčného plánu politiky mládeže na roky 2010-2011 
 

Dňa Následne Medzirezortná skupina zorganizovala :  

Regionálne stretnutie tvorcov a realizátorov politiky voči mládeži 

Toto stretnutie sa uskutočnilo 14. apríla 2010 v Kongresovej sále Trenčianskeho samosprávneho kraja 

v Trenčíne za účasti zástupcov mládežníckych organizácií, škôl a školských zariadení, expertov 

a zástupcov výskumu mládeže. Za TSK účastníkov privítal druhý podpredseda TSK PaedDr. Jozef 

Božik. Pozvanie prijalo 46 zástupcov:  

 

http://www.rcmtn.sk/stranky/rcm/files/Koncepcia_TN_kraj.doc
http://www.rcmtn.sk/stranky/rcm/files/navrh%20akcneho%20planu_TNkraj%20%2021%206%202010-2.doc
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Rada mládeže Trenčianskeho kraja 

 Gymnázium Púchov 

 Študentská rada stredných škôl 

 Študentské fórum mesta Trenčín 

 Stredná odborná škola Trenčín 

 Keramiklub Dubnica nad Váhom 

 Stredná odborná škola J.Ribaya, Bánovce nad Bebravou 

 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Trenčín 

 Fórum mesta Prievidza 

 Mesto Handlová 

 Združenie obcí Handlovskej doliny 

 Detský a mládežnícky parlament Handlová 

 Detská organizácia Fénix 

 Obec Trenčianska Teplá 

 Gymnázium Bánovce nad Bebravou 

 Verejná knižnica MR v Trenčíne 

 MsÚ Bánovce nad Bebravou 

 Iskra nádeje n.o. 

 Domov sociálnych služieb Adamovské- Kochanovce 

 Europe Direct Trenčín 

 Iuventa Bratislava 

 Osvetové centrum Rómov Nové Mesto n/V 

 Krajské centrum voľného času Trenčín 

 

 

Cieľmi stretnutia bolo: 

 Konzultácia plánov a stratégií Úradu samosprávneho kraja a ďalších partnerov (MVO, školské 

zariadenia, inštitúcie...). 

 Prepojenie dokumentov mládežníckej politiky v samosprávnom kraji s aktuálnymi opatreniami 

a iniciatívami Slovenskej republiky a Európskej únie.  

 Nastavenie systému pravidelného štruktúrovaného dialógu medzi tvorcami politiky a ich 

realizátormi.  

 Prezentácia zistení oficiálnej Správy o mládeži 2010 a ich reflexia v podmienkach Trenčianskeho 

kraja. 

 

V júli 2010 prevzal činnosť Medzirezortnej pracovnej skupiny pri TSK  pod svoju záštitu druhý 

podpredseda TSK PaedDr. Jozef Božik, PhD. a taktiež nastala zmena v personálnom zastúpení odboru 

školstva TSK: Ing. Radoslava Ondráša nahradila PaedDr. Miriam Barániková.  

Dňa 26.7.2010 sa uskutočnilo 2. stretnutie Medzirezortnej pracovnej skupiny. PaedDr. Božik navrhol 

preformulovať roky v návrhu Akčného plánu regionálnej politiky mládeže Trenčianskeho kraja  2010 – 

2011 na roky 2010 – 2013. Návrh bol schválený. Zároveň sa prejednávali ďalšie návrhy a úpravy akčného 

plánu.  

 

 

 

Činnosť medzirezortnej pracovnej skupiny na úrovni kraja školský rok 2010/2011: 

 

Dňa 6.9.2010 sa uskutočnilo 3.stretnutie Medzirezortnej pracovnej skupiny. Vzhľadom k vecným 

nedostatkom Návrhu akčného plánu regionálnej politiky mládeže Trenčianskeho kraja na roky 2010 – 2013  

materiál pôjde do októbrového zastupiteľstva TSK iba ako informatívna správa o činnosti. Taktiež okrem 

iného bolo navrhnuté rozšírenie pracovnej skupiny aj o zástupcu Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Návrh bol schválený.  
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Medzirezortná pracovná skupina sa na svojom rokovaní zhodla na prioritách umožňujúcich  napĺňanie 

programových zámerov akcentujúcich význam mládežníckej politiky na úrovni kraja. 

 

Dňa 27.10.2010 predseda Medzirezortnej pracovnej skupiny PaedDr. Jozef Božik, PhD. predložil na 

rokovanie zastupiteľstva informatívnu správu o činnosti Medzirezortnej pracovnej skupiny pri TSK, 

ktorú zastupiteľstvo TSK prerokovalo a zobralo na vedomie.  

 

Dňa 13.12.2010 sa uskutočnilo 4.stretnutie Medzirezortnej pracovnej skupiny. Na stretnutí sa 

prerokovali jednotlivé úlohy akčného plánu a ich plnenie. Účastníci diskutovali o priebehu plnenia 

jednotlivých úloh a možnú spoluprácu. 

 

Dňa 1.3.2011 sa uskutočnilo 5.stretnutie Medzirezortnej pracovnej skupiny. Programom stretnutia bola 

diskusia o priebehu plnení jednotlivých úloh akčného plánu.  

 

Dňa 17.5.2011 sa uskutočnilo 6.stretnutie Medzirezortnej pracovnej skupiny. Stretnutia pracovnej 

skupiny sa zúčastnili aj dve nové zamestnankyne Regionálneho centra mládeže pri Krajskom centre 

voľného času Mgr. Miriam Olešáková a Jana Klemensová, ktoré priebežne budú preberať niektoré úlohy 

Regionálneho centra mládeže. Zároveň sa účastníci dohodli, že do 20.8.2011 zašlú vyhodnotenie činnosti 

za svoje odbory Ing. Silvii Štefánikovej, ktorá tieto podklady zosumarizuje za celú Medzirezortnú skupinu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 - 5 - 

 

 

 

Vyhodnotenie Akčného plánu regionálnej politiky mládeže  

Trenčianskeho kraja na roky 2010 – 2013 k 31.08.2011  
 

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.  

 

 

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.  

Vyhodnotenie:  

 Stredná odborná škola v Trenčíne v spolupráci s TSK zorganizovala 5. ročník 

medzinárodnej súťažnej prehliadky tvorivosti žiakov „Trenčiansky robotický deň“ za účasti 

zahraničných tímov z Českej republiky, Nemecka, Dánska, Rumunska a Fínska. 

 Zorganizoval sa 12. ročník podujatia „Učeň – Stredoškolák“, ktoré slávnostne otvoril 

predseda TSK MUDr. Pavol Sedláček, MPH. Výstava „Učeň – Stredoškolák“ sa zrealizoval 

v priestoroch výstaviska Expo center v Trenčíne za účasti 50 škôl a školských zariadení.          

K Trenčianskemu a Žilinskému samosprávnemu kraju sa v podpore tohto podujatia pripojil 

aj Banskobystrický samosprávny kraj. K odborným garantom sa pridalo aj Centrum 

pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Trenčíne. Medzinárodný rozmer 

podujatiu dodali vystavujúce školy z Nemecka a Česka. 
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Naše stredné školy sa v školskom roku 2010/2011 aktívne zapájali do medzinárodnej 

spolupráce najmä v rámci národných programov Leonardo da Vinci – Mobility, Comenius 

a ACES. Pedagógovia a žiaci škôl si v zahraničí (aj v mnohých krajinách Európskej únie) 

vymieňali skúsenosti, zoznamovali sa s podmienkami života a štúdia v družobných školách,                 

kde získali aj neoceniteľné jazykové znalosti a prezentovali sa svojimi kvalitnými projektmi. 

      Skúsenosti s výmennými stážami v zahraničí majú aj žiaci stredných odborných škôl 

obchodu a služieb, ktoré pozostávajú z  odbornej praxe v hotelových zariadeniach,   na 

prevádzkach reštaurácií a kuchýň. 

      V rámci uvedených programov organizovali naše stredné školy recipročné stáže so 

zahraničnými partnermi na Slovensku so snahou oboznámiť ich s našou kultúrou a krásami našej 

krajiny. 

      Za zmienku stojí spomenúť konkrétny prípad zapojenia Strednej odbornej školy sklárskej 

Lednické Rovne do projektu celoživotného vzdelávania v podprograme Leonardo da Vinci – 

Mobility s názvom „Odborná sklárska stáž študentov a pedagógov v oblasti sklenej vitráže“. Prvá 

časť projektu jedinej strednej školy na Slovensku zameranej na sklársku výrobu bola zrealizovaná 

v  2 spoločnostiach Českej republiky, kde žiaci získali nové skúsenosti a zdokonalili    sa 

v technikách  (vysoký smalt a brúsenie zvnútra). Druhá časť projektu prebiehala v spoločnosti 

Benvenuto mastri vetrai v Taliansku, kde hlavným zameraním bolo umelecké spracovania skla. 

Tretia časť projektu sa uskutočnila v spoločnosti Vetropack GmBH v Kremsmunstri v Rakúsku, 

kde spoločnosť poskytuje možnosti pre odbornú stáž zameranú na obsluhu sklárskych automatov. 

Študenti Strednej odbornej školy v Pruskom realizovali v rámci projektu „Medzinárodná 

zdatnosť študentov FLORNETu v európskej floristike 2010“ odborné stáže u svojich európskych 

partnerov v Slovinsku, Rakúsku a Česku. Pre účastníkov projektu bolo dôležité získanie a nové 

chápanie zručností a inovácií vo floristike. Okrem odborných vedomostí a zručností si študenti 

rozšírili znalosť odborného jazyka, poznali nové kultúry. 

      Žiaci Gymnázia Považská Bystrica ako jeden z víťazov súťaže Euroscola 2010 boli za 

odmenu navštíviť sídlo Európskeho parlamentu v Štrasburgu.                                                          

V Strednej zdravotníckej škole v Trenčíne sa 04.05.2011 začal posledný z mítingov 

medzinárodného projektu „Zdravá európska škola prostredníctvom zdravotníckych kompetencií“ 

v rámci programu Comenius – multilaterálne školské partnerstvá, do ktorého sa škola zapojila 

pred dvomi rokmi. Partneri projektu pobudli v Trenčíne do 06.05.2011. Účastníkov projektu 

privítal na pôde Trenčianskeho samosprávneho kraja predseda TSK MUDr. Pavol Sedláček, MPH 

spolu s vedúcimi pracovníkmi odboru medzinárodnej spolupráce a cestovného ruchu a odboru 

školstva. V medzinárodnom projekte spolupracuje  od roku 2009 jedenásť partnerov z Českej 

republiky, Slovenska, Poľska, Maďarka, Holandska, Nórska, Talianska, Grécka, Turecka, Litvy, 

Lotyšska. Májový míting v Trenčíne bol posledným stretnutím projektových partnerov, na ktorom 

sa zúčastnili štyri susedné štáty - Česká republika, Poľsko, Maďarsko a hostiteľská Slovenská 

republika. 

      Do medzinárodnej debaty na jednu z tém Európskej jari 2010 „Zmena klímy a biodiverzia“ 

sa zapojili aj žiaci Strednej odbornej školy, Bzinská, Nové Mesto nad Váhom, ktorí sa zúčastnili 

online diskusie so žiakmi škôl z Grécka, Portugalska, Rakúska, Rumunska, Slovinska, Španielska 

a Talianska. 

 

Odbor školstva TSK zverejnil v roku 2010 výzvu a podmienky na poskytovanie sociálnych 

štipendií vlády SR pre žiakov stredných škôl, pričom sa uskutočnil výber žiakov zo škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, na základe ktorého Ministerstvo školstva SR pridelilo našim 

žiakom sociálne štipendia v zahraničí (viď tabuľku). 

 

Školský rok 2010/2011 -  sociálne štipendia 

Jazyky 

Počet pridelených miest MŠ SR pre 

TSK 

Anglický jazyk 10 
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Nemecký jazyk 5 

Ruský jazyk 1 

Francúzsky jazyk 4 

Španielsky jazyk 2 

Taliansky jazyk 1 

SPOLU: 23 

 

      Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK dôstojne a úspešne reprezentovali naše  

školy, mestá a región nielen na krajských, celoslovenských, ale aj na medzinárodných súťažiach 

(olympiádach, súťažiach SOČ, vedomostných, odborných, umeleckých a športových súťažiach). 

      Počas výstavy CONECO 2010 v Bratislave sa konala medzinárodná súťaž zručností žiakov 

v stavbárskych profesiách, na ktorej získali žiaci Strednej odbornej školy Považská Bystrica dve  

1. miesta a obdržali finančnú odmenu 333 €. Ako víťazi reprezentovali Slovensko                                

na medzinárodnom veľtrhu v Brne, kde v súťaží učebných odborov pokrývač a klampiar obsadili 

1. miesto.  

      Na 18. ročníku celoštátnej výstavy „Mladý tvorca 2010“ kde sa prezentovalo 97 

vystavovateľov získali žiaci Strednej odbornej školy Považská Bystrica za svoj výstavný exemplár 

„Čestné uznanie ministra hospodárstva SR“. 

      Krajské centrum voľného času v Trenčíne (ďalej len „KCVČ“) zorganizovalo  pod záštitou 

predsedu TSK MUDr. Pavla Sedláčka, MPH  5. ročník súťaže v populárnej piesni „MY 

POPSTÁR“, ktorého sa v okresnom kole zúčastnilo 105 žiakov a 18 finalistov v krajskom kole. 

     Zvýšenú pozornosť si zaslúžia žiaci Strednej odbornej školy Handlová, ktorí v prestížnej 

medzinárodnej súťaži budúcich profesionálov pre oblasť IT so zameraním na počítačové siete 

NAG 2010 získali v maďarskom Debrecíne 2. miesto. 

      01.09.2010 bolo na Športovom gymnáziu v Trenčíne zriadené „Centrum olympijskej 

prípravy“ (ďalej len „COP“) v individuálnych olympijských športoch: cyklistika, kanoistika, 

triatlon, vzpieranie a v kolektívnych športoch: hádzaná – dievčatá a volejbal – chlapci                          

a na Gymnáziu v Dubnici nad Váhom bolo zriadené COP v olympijskom športe: atletika. 

      Už v roku 2010 bola zúročená kvalitná práca v COP Trenčín ziskom titulu juniorských 

majstrov Slovenska vo volejbale mužov.  

      Ešte výraznejší úspech dosiahli žiaci Športového gymnázia Trenčín zaradení do COP na 

Majstrovstvách Európy juniorov v rýchlostnej kanoistike v disciplíne K2 na 200 m a Tomáš 

Zigo, Marek Virga a člen K4 na 1 000 m Mário Janča získali bronzové medaily. 

      TSK v spolupráci s KCVČ Trenčín a CVČ Prievidza zorganizovalo 4. ročník krajskej 

orientačno – vedomostnej súťaže „KALOKAGATIA 2010“, ktorej sa zúčastnilo osem stredných 

škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Víťaz súťaže Gymnázium Nováky úspešne reprezentoval 

TSK na celoslovenskom kole v Turanoch, kde získalo 2. miesto.   

Medzinárodné ocenenie ziskom 3. miesta v stredoškolskej kategórii, 4. a 5. miesta                 

v zmiešaných kategóriách spolu s vysokoškolákmi do 26 rokov sa študenti Strednej odbornej 

školy Handlová dňa 10.06.2011 zaradili medzi najúspešnejších v medzinárodnom kole súťaže 

NAG 2011 – Networking Academy Games v Bukurešti v Rumunsku v súťaži informatikov, 

zameranej  na počítačové siete.  

V dňoch 07-08.06.2011 organizovala Stredná odborná škola Handlová Školské 

majstrovstvá SR v basketbale chlapcov za účasti víťazov krajských kôl. Družstvo hostiteľskej 

školy po získaní titulu majstra kraja skončili na druhom mieste. 

      Aj stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK sa zapojili do realizácie 4. ročníka 

Olympijského festivalu detí a mládeže Slovenska, ktoré vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu SR. Záštitu nad týmto projektom prevzal prezident SR. 

      

     Tak ako školy v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK robia svojimi výsledkami dobré meno 

TSK, aj jednotlivci zaznamenali v školskom roku 2010/2011 veľa úspechov v individuálnych 

vedomostných, odborných, kultúrnych a športových súťažiach: 
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      Žiačka Gymnázia J. Jesenského Bánovce nad Bebravou Magdaléna Mináriková                 

sa zapojila do súťaže „EKOLÓGIA V OBJEKTÍVE“ a za snímok „Usmiata obloha“ získala                  

1. miesto na Slovensku.   

      V priestoroch Bratislavského kultúrneho a informačného strediska sa konala celoslovenská 

prezentačná výstava výrobkov a služieb žiakov Stredných odborných škôl JUVYR 2010, na ktorej 

ŠIOV Bratislava pripravil súťaž žiakov v odbore inštalatér. Súťaž vyhrali žiaci Strednej odbornej 

školy Považská Bystrica Tomáš Plšičík a Ján Grepiniak. 

      O vynikajúci úspech sa zaslúžil žiak Strednej odbornej školy Nováky Patrik Ďurnik, ktorý 

v celoslovenskom kole súťaže „Zenit v strojárstve“ zvíťazil a získal 1. miesto. 

      V Galérii M.A. Bazovského v Trenčíne sa uskutočnilo krajské kolo súťaže „Môj nápad  

pre región“, ktorej organizátorom bola organizácia Junior Achievement Slovensko, s partnermi 

TSK a Slovenská agentúra cestovného ruchu. Za svoju kvalitnú prezentáciu „Svet  v  hline“ 

udelila porota prvenstvo Barbore Valkovej z Obchodnej akadémie Prievidza. 

 

      100 stredných škôl, 40 fakúlt a vyše 70 firiem z celého Slovenska sa zapojilo                    

do projektu „CSR Trendy“, ktorý hodnotil inovatívne a udržateľné prepájanie výučby s praxou, 

rozsah a dopad spolupráce školy s firmami pri rozvoji vzdelávania. Za prítomnosti ministra 

školstva, vedy, výskumu a športu SR, desiatok popredných manažérov domácich a zahraničných 

firiem, rektorov slovenských univerzít, profesora londýnskej univerzity a ďalších osobností 

ekonomického, bankového a vzdelávacieho sektora bola za svoj projekt ocenená Stredná odborná 

škola  J. Ribaya Bánovce nad Bebravou. 

      Pri príležitosti Dňa učiteľov ocenil predseda TSK  20 zamestnancov stredných škôl 

a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK za ich tvorivú pedagogickú prácu, ktorou 

prispeli k všestrannému rozvoju mladých ľudí v trenčianskom kraji.  

      Už po 6. raz zorganizoval TSK v spolupráci s KCVČ Trenčín a KŠC Trenčín ocenenie 

najlepších športovcov, trénerov a športových funkcionárov za ich príkladnú reprezentáciu 

Trenčianskeho kraja. 

      Výzva Slovenského červeného kríža dobrovoľne darovať krv oslovila aj žiakov 

a pedagógov Strednej zdravotníckej školy Trenčín, Strednej odbornej školy Nováky, Gymnázium 

Bánovce nad Bebravou, Strednej odbornej školy, Farská, Bánovce nad Bebravou a Strednej 

odbornej školy J. Ribaya Bánovce nad Bebravou, ktorí túto vzácnu tekutinu darovali pre chorých 

ľudí. 

 

 

 

 

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.  

 

Vyhodnotenie : 

 

        V dôsledku dlhodobého poklesu demografickej krivky a potreby efektívnejšiemu 

vynaloženiu finančných prostriedkov na výchovno-vzdelávací proces pristúpil Odbor školstva 

TSK k optimalizácii siete stredných škôl a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej 

pôsobnosti. Na základe uvedeného Odbor školstva TSK v spolupráci so strednými školami 

a Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava vypracoval a dňa 27.04.2011 predložil 

Zastupiteľstvu TSK „Koncepciu stredoškolského vzdelávania a prípravy Trenčianskeho 

samosprávneho kraja“. V dokumente sa reaguje na nepriaznivý demografický vývoj,                              

na nedostatočné normatívne financovanie stredných škôl, obmedzené zdrojové možnosti 

financovania školských zariadení v rámci originálnych kompetencií, na nedostatočné využívanie 

kapacít škôl a školských zariadení, vysokú energetickú náročnosť niektorých objektov v správe 

stredných škôl, ako aj meniace sa potreby trhu práce.  
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„Koncepcia stredoškolského vzdelávania a prípravy Trenčianskeho samosprávneho kraja“ tvorí 

prílohu tejto správy. 

 

V priebehu roka 2010 odbor školstva TSK zároveň spolupracoval pri spracúvaní 

strategického dokumentu „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho 

samosprávneho kraja pre oblasť školstva a športu (PHSR TSK) na roky 2010 – 2020. 

 

 

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. 

 

Vyhodnotenie: 

Úloha splnená 

 

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. 

 

Vyhodnotenie: 

Vykonávalo sa priebežne počas školského roka 2010/2011 na poradách riaditeľov 

stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. 

 

Na poslednej porade v školskom roku 2010/2011 Ing. Silvia Štefániková informovala 

o stave a spolupráci ŽŠR v Trenčianskom kraji a nových výzvach na najbližšie  obdobie v oblasti 

participácie. Riaditelia stredných škôl v Trenčianskom kraji vyslovili svoju podporu a otvorenosť 

ďalšej spolupráci v tejto oblasti. Na záver bola dohodnutá spolupráca o priebežnom informovaní 

prostredníctvom porád riaditeľov na TSK o stave a zapojenosti študentov do mimoškolských 

akcií.   

 

 

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

vedúcich.  

Gestor: RM TN K, RCM pod záštitou Ú TSK . 
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4.3 S cieľom zvýšiť možnosti mladých ľudí ovplyvňovať veci verejné, zabezpečiť účasť dvoch 

mladých ľudí vo vybraných komisiách Ú TSK. 

Gestor: PaedDr. Jozef Božik 

 

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: PaedDr. Jozef Božik 

 

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. 

Odbor školstva - vyhodnotenie:  

Databáza stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti                           

TSK je vytvorená a prístupná širokej verejnosti na webovej stránke TSK: 

http://www.tsk.sk/sk/ovzptsk/vzdelavanie-5.html 

 

Odbor sociálnych vecí – vyhodnotenie: 

 

Predmetný materiál bol už predtým spracovaný. Nachádza sa na web stránke TSK v časti odboru 

sociálnej pomoci, zariadenia sociálnych služieb ako dva pdf súbory, a to registrovaní 

poskytovatelia sociálnych služieb a zariadenia sociálnych služieb (ZSS) v zriaďovateľskej 

pôsobnosti TSK. Súbor registrovaní poskytovatelia sociálnych služieb je aktualizovaný vždy k 

ôsmemu dňu po skončení predošlého štvrťroka teda k 08. 01.; 08. 04.; 08. 07.; 08. 10. Sú v ňom 

uvedené všetky registrované zariadenia poskytujúce sociálne služby so sídlom na území TSK. 

Zoznam je verejný a dostupný verejnosti. Rovnako je pravidelne zasielaný na adresu Ing. Silvii 

Štefánikovej. 

 

Všetky zoznamy a databázy sú kompletizované a priebežne aktualizované. 

 

 

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. 

 

Vyhodnotenie: 

 

Dňa 10.5.2011 sa uskutočnil v Domove mládeže Trenčín workshop koordinátorov a zástupcov 

ŽŠR Trenčianskeho kraja  s cieľom:  

 Prezentácia aktivít jednotlivých žiackych školských rád,2 naplnenie realizácie akčných 

plánov. 

 Úspechy, prekážky a výzvy v aktivitách žiackych školských rád.  

 Formy spolupráce (s vedením školy, s TSK, s mládežníckymi parlamentmi v mestách).  

 Novinky z mládežníckej politiky a predstavenie projektu KOMPRAX  

 Študentská rada stredných škôl SR 

 Potreby a obsah aktivít ŽŠR na školský rok 2011/2012 
                                                           

 

http://www.tsk.sk/sk/ovzptsk/vzdelavanie-5.html
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Cieľová skupina boli koordinátori ŽŠR, predsedovia a podpredsedovia ŽŠR. Celkovo sa 

zúčastnilo 42 účastníkov z 37 škôl: SOŠ NM, P G TN, SOŠ Pruské, G Nováky, SOŠ Nováky, 

SUŠ TN, SOŠ PB, šport.G TN, SZŠ TN, SOŠ Stará Turá, G PA, H Handlová, SOŠ Handlová, G 

DCA, SOŠ MY. 

 

Výstupy  z aktivity : 
Workshop koordinátori/ koordinátorky ŽŠR – výstupy: 

Nové výzvy pri práci ŽŠR: 

- reprezentácia osobnosti – potreba vyhľadávania mladých lídrov spomedzi prirodzených 

osobností v škole 

- kvalita vyučovania – viac zapojiť žšr  

- aktivity s inými školami ŽŠR 

- spolupráca s mestom 

- pomoc s disciplínou 

To čo funguje 

- organizácia (triedy, predsedníctvo, hovorcovia) 

- krádeže, šikana, dochádzka 

- hodnotenie – obľúbenosť 

- šport, kultúra, charita, tradície 

- komunikácia (ŽŠR koordinátori) 

 

Workshopy zástupcov/zástupkýň ŽŠR: 

ŽŠR – zlepšiť komunikáciu v ŽŠR či už vo vnútri, ale aj navonok, zabezpečiť komunikáciu 

a prenos informácií zvonku a von) 

- participácia na škole (stretnutie s vedením a pedagogickým  zborom) 

- motivácia členov 

 

ŠR SŠ SR 

- stretnutia na miestnej úrovni (spolupráca, motivácia, propaganda, participácia) – 

zabezpečenie v spolupráci s mestom a regionálnymi koordinátormi ŠR SŠS 

RCM 

- okrúhle stoly so zástupcami TSK 

- častejšie pravidelné stretnutia 

- 2 dňové stretnutia (začiatkom školského roka) – výmena know - how medzi starými 

a novými členmi ŽŠR 

TSK  

- podpora vedenie škôl 

okrúhle stoly na témy na podnet členov/koordinátorov ŽŠR 

 

Výstupy zo stretnutia sú spracovávané priebežne ako podklady na tvorbu stratégie rozvoja 

žiackych školských rád a podporu práce koordinátorov.  

 

 

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. 

 

KCVČ – RCM s Europe Direct Trenčín spolupracovalo pri príprave a realizácii akcie Open Days 

2010, ktorá sa uskutočnila v dňoch 25.-26.10.2010 v priestoroch úradu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja, kde bolo cieľom akcie prezentovať činnosť mládežníckych organizácií. Na 

akcii spolupracovali organizácie:  
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 Europe Direct Trenčín,  

 Euro Info Centrum,  

 Regionálne centrum mládeže – KCVČ,  

 Mládež v akcii, Eurodesk,  

 Rada mládeže Trenčianskeho kraja,  

 Študentská rada stredných škôl,  

 Študentské fórum mesta Trenčín,  

 Detský a mládežnícky parlament mesta Handlová,  

 Žiacka školská rada pri Gymnáziu N.Mesto n/V.,  

 Verejná knižnica M.Rešetku Trenčín,  

 Hvezdáreň Partizánske 

Akcie sa zúčastnilo 165 účastníkov zo škôl: Obchodná akadémia Považská Bystrica, SOŠ 

podnikania Trenčín, Gymnázium Trenčín, SOŠ O a S Trenčín, Bilinguálne španielsko-slovenské 

gymnázium Nové Mesto n/V.  

Akcia prebehla úspešne, študenti mohli získať mnoho nových informácií o činnosti 

zastúpených organizácií, v tomto ročníku boli zastúpené aj organizácie v zriaďovateľskej 

pôsobnosti odboru kultúry. Celkovo účasť bola nižšia ako predošlý ročník, ale kvalita a forma 

podávaných informácií bola lepšia. V rámci hodnotenia sme sa zapodievali aj myšlienkou ako 

zapojiť aj školy z okresov, pre ktoré cestovné náklady na túto akciu sú vyššie. Propagácia akcie 

bola dostatočná. Zúčastnili sa TV Považan, TN TV, TV Pohoda.  

 

Okrem tejto akcie prebehlo množstvo iných podujatí, na ktoré boli prizývané média, 

a účastníci, organizácie mali možnosť propagovať svoju činnosť.  

 

5.2 Zorganizovať odborné stretnutie o rozvoji a podpore činnosti stredoškolských médií 

Gestor: TSK odbor školstva + KCVČ. 

Vyhodnotenie: 

 

Dňa 12.5.2011 sa v priestoroch Verejnej knižnice M.Rešetku v Trenčíne uskutočnila akcia „v 

novom šate“ Prehliadka stredoškolských časopisov, ktorej cieľom bolo informovať o:  

 Novinkách na TSK –podpredseda TSK PaedDr. Jozef Božik,  

 novinkách v programe Mládež v akcii –s regionálnou konzultantkou programu Mládež 

v akcii s Ing. Silviou Štefánikovou a dobrovoľníkom Paulom Henrique de Carvalho 

z Brazílie a Jouanom Manuelom Cedresom z Uruguaja.  

 národnom projekte Komprax – Mgr. Dávid Králik 

 informačnom centre Europe Direct Trenčín– s  Ing. Radkou Halušicovou 

 obsahová a grafická forma Študentských časopisov:   

Mgr. Vlasta Henčelová – predsedníčka poroty – hovorkyňa TSK 

PhDr. Peter Toman - TSK 

Eva Mišovičová – redaktorka My Trenčianske noviny 

Michal Bujna – redaktor TV Markíza 

 

Cieľovou skupinou boli mladí redaktori stredoškolských časopisov. Akcie sa zúčastnilo celkom 

25účastníkov z 9 stredných škôl trenčianskeho kraja:  SOŠ Pruské, SZŠ TN, SPŠ DCA, OA IL, G 

TN, G BN, G PB, SOŠ PB, P G TN.  

Požiadavky na profil účastníkov boli: práca v stredoškolskom časopise.  

Zúčastnené časopisy: 

Akademik, Stem, Pruščo, Veget, Na ceste, Rozhľad, Chameleón, Študentské ňúz, Cellula, SOS 

VÝSTUPY A NÁSLEDNÉ AKTIVITY  

Úlohou účastníkov je následne spracovať podané informácie a do 20.5.2011 zaslať regionálnej 

konzultantke krátky článok pohľadom mladých – čo je to EDS. Po uzávierke budú najlepšie 

články vyhodnotené a ocenené propagačnými materiálmi programu MvA, ale hlavne zverejnením 
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tých najlepších. V súťaži najviac zaujali články troch študentiek, ktoré boli aj ocenené vecnými 

cenami: 

Ria Gehrerová – Gymnázium J. Jesenského Bánovce nad Bebravou 

Mária Micháliková a Mária Šumichrastová z Piaristického gymnázia v Trenčíne.  

 

 

INFORMÁCIE O MIESTE KONANIA AKTIVITY  

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne vyšla veľmi v ústrety na spolupráci pri tejto aktivite 

a prenájom priestorov poskytla bezplatne. Jej sídlo je veľmi dostupné a jeho umiestnenie v centre 

mesta je výhodná poloha hlavne v prípade, že organizujeme aktivitu s účastníkmi, ktorí 

dochádzajú.   

 

HODNOTENIE ÚČASTNÍKMI  

V hodnotiacej časti školenia účastníci ocenili vytvorenú atmosféru a vysokú motiváciu všetkých 

účastníkov. Očakávania účastníkov smerovali hlavne do oblasti získania informácií z rôznych 

oblastí.  Naplnenosť očakávaní účastníkov tohto školenia bola v škále 4,5 boda (max. 5).  

Účastníci vyjadrili veľkú spokojnosť so samotným workshopom (98%). Stopercentná spokojnosť 

bola v oblasti zrozumiteľnosti prezentovanej témy, 75% účastníkov sa vyjadrilo, že malo dostatok 

priestoru na svoje otázky a 75% bolo spokojných s kvalitou vedenia aktivity, 100% účastníkov 

ocenili materiály a podklady z aktivity.  Za najužitočnejšiu časť programu účastníci považovali 

workshopy, kedy si mohli aj sami vyhľadávať informácie.  

 

Diskusia s odborníkmi o ich časopisoch, ako tvoriť a tvoriť štruktúru časopisu, aké informácie 

v nich podávať, aké fotky používať,... 

Vyhodnotenie najlepších stredoškolských časopisov: 

1. Miesto časopis Rozhľad, G PB 

2. Miesto časopis Chameleón, SOŠ NM 

3. Miesto časopis Veget, G TN 
 

 

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. 

 

Vyhodnotenie: 

Odbor školstva TSK v spolupráci so školami v priebehu decembra 2010 na základe 

grantového systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky zrealizoval pre žiakov                       

a pedagogických zamestnancov stredných škôl program "Kultúrne poukazy", na základe ktorého 

sa v roku 2011 umožní žiakom a pedagogickým zamestnancom vstup do divadiel, múzeí, galérií, 

knižníc a niektorých ďalších kultúrnych inštitúcií realizujúcich kultúrne podujatia a aktivity pre 

deti a mládež prostredníctvom štátom dotovaných kultúrnych poukazov.  

 

 

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 



 

 - 14 - 

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

deti a dorast. 

 

Vyhodnotenie: 

Odbor školstva TSK v spolupráci so Slovenskou nadáciou srdca, Bárdošova 2/A, 831 01 

Bratislava 37  v rámci spolupráce a podpory plnenia Národného programu prevencie ochorení 

srdca a ciev oslovil listom predsedu TSK stredné školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti                  

o podporu „Svetového dňa srdca“ uskutočnením nasledujúcich aktivít na prelome 

septembra/novembra 2010: 

 v školských jedálňach sa pripravil pre stravníkov „Deň zdravej výživy“ k podpore národného 

programu prevencie ochorení srdca a ciev; 

 zabezpečili sa prednášky spojené s besedami k tematike o význame správneho životného štýlu 

zamerané na prevenciu kardiovaskulárnych ochorení; 

 v rámci podpory zdravia detí a mládeže sa uskutočnili športové a zábavné zdravotno-výchovné 

podujatia (beh zdravia, futbalový turnaj, a pod.); 

 prostredníctvom pedagogických zamestnancov našich škôl sa zabezpečilo v rámci telesnej 

výchovy precvičovanie poskytovania prvej pomoci; 

 v školách, ktoré vydávajú školské časopisy, sa publikovali ku dňu Svetového dňa srdca           

články o dôležitosti pohybovej aktivity, boja proti obezite, o dôležitosti pohybu, života              

bez drog a fajčenia, ako i správneho životného štýlu v rámci prevencie kardiovaskulárnych 

ochorení; 

 uskutočnila sa aktualizáciu školských násteniek k uvedenej problematike; 

 prostredníctvom školských rozhlasov pre žiakov a pracovníkov škôl sa odvysielali informácie 

o hrozbe srdcových ochorení, o dôležitosti správneho životného štýlu pre zdravé srdce                       

a o prevencii proti rizikovým faktorom spôsobujúcim ochorenie srdca a ciev. 

 

Zároveň stredné zdravotnícke školy v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK (Stredná zdravotnícka 

škola v Trenčíne a Stredná zdravotnícka škola v Považskej Bystrici) na báze dobrovoľníctva 

študentských hliadok v mestách Trenčín a Považská Bystrica pri príležitosti Svetového dňa srdca 

študenti uvedených škôl aktívne oslovovali laickú verejnosť a informovali okoloidúcich občanov 

o problematike srdcovo-cievnych ochorení vyplývajúcej z Národného programu prevencie 

ochorení srdca a ciev. Pri tejto príležitosti študenti povzbudzovali verejnosť k prevencii proti 

rizikovým faktorom spôsobujúcim ochorenia srdca, informovali o dôležitosti preventívnych 

zdravotných prehliadok, o zdravom životnom štýle  i o dôslednej liečbe kardiovaskulárnych 

ochorení. Záujemcovia si mohli dať zároveň u študentov zmerať krvný tlak, v prípade záujmu  

predviesť praktické ukážky prvej pomoci a nácvik poskytovania prvej pomoci. 

 

 

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. 

Vyhodnotenie: 
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Krátky monitor bol vypracovaný 15. októbra 2010 a zaslaný na adresu Ing. Silvii Štefánikovej. 

Zaoberá sa zariadeniami sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a ich prácou s 

prijímateľmi sociálnych služieb. V druhej časti verejnými a neverejnými poskytovateľmi 

sociálnych služieb a ich prácou. Tabuľková príloha uvádza názvy a miesta poskytovania 

sociálnych služieb, kontakty a pod. informácie o zariadeniach.  

 

Je dôležité pripomenúť, že veková hranica dieťaťa a mládeži sa líši u poskytovateľov sociálnych 

služieb od vekovej hranice uvádzanej v dokumentoch politiky mládeže. V zariadeniach 

poskytujúcich sociálne služby ide väčšinou o vekovú hranicu 18 rokov, po prekročení ktorej býva 

klient presunutý do skupiny dospelých a je zvolený iný spôsob práce s ním. Rovnako je deťom 

poskytovaná iná forma výučby, prípadne záujmovej činnosti ako deťom a mládeži, ktorá 

poskytovanie sociálnych služieb nevyžaduje. Je dôležité neustále sa prispôsobovať aktuálnym 

potrebám prijímateľov sociálnych služieb v zariadeniach a tým im  

zabezpečovať pre nich optimálny rozvoj ich schopností a zručností. 

 

 

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. 

Vyhodnotenie: 

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. 

 

 Nadnárodný projekt, ktorého hlavným cieľom je snaha o elimináciu trestnej činnosti pod 

vplyvom návykových látok a informovanie o škodlivosti ich užívania so zameraním na tabak, 

alkohol a marihuanu prebehla v jednotlivých mestách nasledovne: 

16.11. – 24.11.2010 Prievidza  

30.11. – 17.12.2010 Trenčín  

2.2. – 11.2.2011 Považská Bystrica 

Interaktívnej tvorivej dielne sa zúčastnilo 1483 detí. Zážitková forma prevencie sa deťom 

i pedagogickým pracovníkom páčila. Pohľad do zrkadla deťom ukázal, ako vidí opitý človek, 

mohli si vyskúšať „väzenie“ za prechovávanie marihuany a desivý pohľad na pľúca fajčiara ich 

mal odradiť od fajčenia. Na projekte s Krajským riaditeľstvom PZ a Okresnými riaditeľstvami PZ 

spolupracovali Regionálne úrady verejného zdravotníctva, Kultúrne centrum Dlhé Hony 

v Trenčíne, PX centrum, mesto Považská Bystrica, Regionálne kultúrne centrum Prievidza. 

 

 

9.2 Realizovať preventívne aktivity a preventívne programy zamerané na prevenciu kriminality 

mládeže.   

Gestor: Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne. 

Vyhodnotenie: 

     V spolupráci s mestom Handlová bola poskytnutá na základe projektu pod názvom 

„Nástrahy života“ dotácia z Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity vo výške 3.320 

€. Hlavným cieľom projektu bolo  znížiť  mieru výskytu  sociálno-patologických  javov  

 

_______________________________________________________________________________

_____________________ 
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v rómskych komunitách v Trenčianskom kraji, ďalej zefektívniť a zintenzívniť spoluprácu 

terénnych sociálnych pracovníkov a policajných špecialistov v oblasti bezpečnosti a prevencie, 

zvýšiť právne vedomie v rómskych komunitách, zefektívniť prevenciu viktimácie obchodu 

s ľuďmi, eliminovať prostitúciu ako i násilnú a majetkovú trestnú činnosť, zvýšiť frekvenciu 

prevencie vzniku látkových i nelátkových závislostí a v neposlednom rade zvýšiť dôveryhodnosť 

Policajného zboru v rómskej komunite.  

 

     Aktivity spočívali v prednáškach a diskusiách pre dospelých a dospievajúcich rómskych 

spoluobčanov, ako i deti, ktoré boli zároveň zapojené do súťaže o najkrajšie vymodelovaného 

policajta a boli vykonané ukážky vyhľadávania omamných látok vo vybraných triedach. Samotná 

realizácia projektu prebiehala v mesiaci marec 2010. 

 

 Okrem vyššie uvedeného Krajské riaditeľstvo PZ získalo na základe nami spracovaného 

projektu prostredníctvom Športového klubu polície dotáciu z Rady vlády pre prevenciu 

kriminality vo výške 4.000 € na preventívny projekt pod názvom „Polícia deťom“, ktorý 

pozostával z nasledovných aktivít: 

 

„Detský semafor“ – 21. 9. v areáli ZŠ v Ilave a 29. 9. v areáli ZŠ Kubranská v Trenčíne. Obidve 

akcie sa vykonali v spolupráci s pracovníkmi Slovenského Červeného kríža. Cieľom bolo naučiť 

deti dodržiavať základné pravidlá v cestnej premávke, dokázať poskytnúť prvú pomoc a priblížiť 

prácu záchranných zložiek. Deti 3. a 4. ročníkov na bicykloch, kolieskových korčuliach 

a kolobežkách súťažili vo vedomostiach z danej oblasti a zručnosti na uvedených dopravných 

prostriedkoch. Následne bola zinscenovaná dopravná nehoda, pri ktorej dopravný policajt 

a pracovník SČK komentovali svoju činnosť. Súčasťou akcie bol simulátor nárazu, kde si deti 

i dospelí mohli vyskúšať tzv. kreštest a tak zistiť, čo sa stane s človekom pri náraze auta v 30 km 

rýchlosti. Cieľom bolo upozorniť na význam používania bezpečnostných pásov. 

„Najkrajší policajt“ – deti jednej piatej triedy z každej školy v meste Trenčín modelovali 

z moduritu  policajtov. Cieľom bolo získať dôveru detí v políciu a ukázať im, že policajti nie sú 

iba tí „zlí“, ktorí dávajú ich rodičom pokuty. Vyhodnotenie prebehlo dňa 26. novembra 2010. 

„Vedel si to?“ – projekt je určený pre deti a mládež od 14. roku veku, zameraný na znižovanie 

kriminality páchanej deťmi a mládežou a kriminality páchanej na nich (najmä násilnej 

a majetkovej povahy), elimináciu trestnej činnosti spojenej s drogami a prevenciu viktimácie. Tiež 

sú im odporučené isté zásady, aby sa nestali obeťou trestného činu. Besedy sú spestrené 

„alkoholickými“ okuliarmi, ktoré deťom a mladistvým majú pomôcť vidieť očami človeka pod 

vplyvom alkoholu v stave, keď si to dokážu uvedomiť. V rámci uvedenej aktivity bolo zistené 

šikanovanie v triede i v rodine, deti upozornili na konkrétnych vodičov jazdiacich pod vplyvom 

alkoholu. Uvedené skutočnosti sa ďalej riešili. V rámci jednotlivých aktivít je zo strany študentov 

záujem najmä veci bytostne sa ich týkajúce. 

„Nebezpečná výbušnina“ – aktivita vykonávaná v predvianočnom období, na  ktorej sa 

významným spôsobom podieľajú pyrotechnici z PPÚ. Cieľom je predchádzanie úrazom spojeným 

s používaním zábavnej pyrotechniky. Deti a mládež sú poučené o dôsledkoch nesprávneho 

zaobchádzania a zároveň si môžu pod odborným dohľadom najčastejšie používanú pyrotechniku 

„odpáliť“. Okrem toho sú upozornené na nebezpečenstvo, ktoré hrozí, keď pri hre v lese nájdu 

„zabudnutú“ muníciu z 2. svetovej vojny.  
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 Pre študentov končiacich ročníkov stredných škôl, resp. podľa požiadavky školy sa 

realizoval preventívny projekt „Nástrahy v cudzine“, ktorý je zameraný na viktimáciu obete 

obchodovania s ľuďmi. Študentom sú prostredníctvom dokumentu Medzinárodného migračného 

úradu „Mne sa to nemôže stať“ priblížené situácie, za ktorých sa ľudia ocitli v polohe obete 

obchodu s ľuďmi a následne sú im odporučené preventívne opatrenia a zároveň vysvetlený inštitút 

chráneného svedka a dostupné formy pomoci. Táto aktivita prebieha interaktívnou formou, t.j. 

priamo sú do aktivity zapojení i samotní študenti. 

 

 Počas minulého roka bolo políciou skontrolovaných 317 zariadení za účelom kontroly 

dodržiavania zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov 

a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov.  

 

 Oddelenie komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva PZ v Trenčíne bolo a je 

nápomocné študentom vysokých škôl pri spracovávaní seminárnych, záverečných a diplomových 

prác  z oblasti prevencie kriminality.  

 

 

 

 

 

Odbor školstva TSK: 

V oblasti prevencie kriminality a boja proti drogám za školský rok 2010/2011                      

sa v  rezorte stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja 

uskutočnili nasledujúce aktivity: 

 školy v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu a v rámci voľno - časových aktivít  (krúžková             

a záujmová činnosť) priebežne uskutočňovali osvetu žiakov v prevencii kriminality a pred 

legálnymi a nelegálnymi návykovými látkami. Priebežne sa sledovala aktívna ochrana žiakov 

pred nežiaducimi javmi, ako  sú záškoláctvo, agresívne prejavy, násilie, šikanovanie, fyzické 

alebo psychické týranie, delikvencia, zneužívanie návykových látok, sexuálne zneužívanie                

a pod.; 

 elementárnou prevenciou kriminality žiakov na stredných školách bolo dôkladne 

kontrolovanie školskej dochádzky; 

 školy v  prípadoch neospravedlnených absencií žiakov úzko spolupracovali so psychológmi             

z  pedagogicko-psychologických poradní a so špeciálnymi pedagógmi; 

 realizovali sa pohovory s rodičmi, ktorých deti mali vysokú absenciu, prípadne             

nevhodné správanie nezlučiteľné so školskými poriadkami; 

 priebežne sa poskytovali preventívno-výchovné konzultácie žiakom a ich zákonným 

zástupcom; 

 v rámci vyučovacieho procesu boli žiakom vštepované základné princípy morálky a význam 

dodržiavania zákonov predovšetkým na hodinách náuky o spoločnosti, občianskej náuky, 

etickej výchovy, náboženskej výchovy, slovenského jazyka, právnej náuky, psychológie, 

telesnej výchovy. Skvalitňovala sa príprava žiakov pre občiansky život, pričom sa kládol dôraz 

na právnu, protidrogovú, environmentálnu výchovu, výchovu k manželstvu a rodičovstvu, 

zvyšovalo sa právne vedomie žiakov prostredníctvom  výchovnej zložky predmetov náuka 

o spoločnosti, etická výchova, chémia, geografia, biológia,  zapájaním žiakov do práce 

krúžkov a mimoškolských aktivít; 

 na triednických hodinách sa k problematike prevencie kriminality  a užívania drog triedni 

učitelia venovali formou rozhovorov so žiakmi; 

 realizovali sa preventívne programy, ktoré zabezpečili pracovníci pedagogicko-

psychologických poradní samostatne v  každej triede; 

 uskutočňovali sa besedy, prednášky, semináre s  pracovníkmi policajného zboru, pedagogicko-

psychologických poradní, regionálnych úradov verejného zdravia, pracovníkmi mestských 

knižníc, centier voľného času, odbornými lekármi, právnikmi (na aktuálne témy: násilie                
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na ženách, sexuálne násilie, obchod s bielym mäsom, nebezpečenstvo prechovávania a šírenia 

drog, kriminogénne správanie sa mladých ľudí, šikanovanie, vandalizmus, záškoláctvo, 

primárna drogová prevencia a boj proti drogám); 

 v rámci výchovy mimo vyučovania a aktívneho využívania voľného času sa žiaci zapájali 

priebežne počas celého školského roka do akcií: mimoškolské záujmové činnosti, krúžkové 

činnosti, športové aktivity, súťaže a olympiády, charitatívne podujatia, turnaje.  V akcii „Deň 

zdravia“ pozvaní hostia prezentovali výcvik policajných psov k vyhľadávaniu drog 

a omamných látok, zásah hasičov, zoskok parašutistov. Školy aktívne spolupracovali                        

s policajným zborom -  s protidrogovými oddeleniami v pravidelne organizovaných akciách 

„PES“, kde sa vyhľadávali omamné látky a drogy (triedy, šatne, WC, spoločné priestranstvá 

škôl a školských areálov). Žiaci absolvovali preventívne programy:  „Svet bez násilia                       

a predsudkov“, „Efektívny životný štýl“; 

 žiaci škôl sa zapojili do „Olympiády ľudských práv“ zameranej na ochranu ľudských práv, 

 vzájomnú toleranciu, odstraňovanie xenofóbie a  neznášanlivosti v  záujme prevencie 

kriminality; 

 žiaci sa počas celého školského roka 2010/2011 aktívne zapájali do rôznych zbierok: Liga 

proti rakovine z príležitosti Dňa narcisov, do zbierky Biela pastelka, Týždeň modrého 

gombíka,  do zbierky Úsmev ako dar;  

 žiaci bezplatne darovali krv v rámci Valentínskej kvapky krvi.; 

 zriadili sa schránky dôvery zamerané na boj proti šikanovaniu; 

 využívali sa výchovné testy pod názvom „Ako byť sám sebou“; 

 dotazníkovou formou sa uskutočnili prieskumy, zamerané na zistenie prejavov  šikanovania 

v triedach a na škole. Následne sa uskutočnili spolu s triednymi                 učiteľmi pohovory 

so žiakmi a  besedy v  triedach, v  ktorých sa preukázali náznaky šikanovania; 

 monitorovali sa zmeny v správaní žiakov a v prípade oprávneného podozrenia             

z fyzického alebo psychického týrania, či ohrozenia, podozrenia zo šikanovania                       

sa bezodkladne riešili problémy v spolupráci s vedením školy, centrom výchovnej                    

a psychologickej prevencie, kontaktovali sa príslušné odbory sociálnych vecí, pediatri               

a príslušné oddelenia policajného zboru; 

 realizovali sa návštevy hudobno-výchovných programov; 

 uskutočnili sa literárne a výtvarné súťaže k téme: „Zmysel života mladej generácie“; 

 v školských rozhlasoch v rámci  boja proti násiliu a  prevencie kriminality boli odvysielané 

relácie, ktoré sa venovali uvedenej problematike; 

 v školských časopisoch boli pravidelne uverejňované články žiakov, výchovných poradcov 

k prevencii kriminality a k téme „Násilie vôkol nás“; 

 na príslušných vyučovacích hodinách sa premietali videofilmy s tematikou násilia 

a kriminality u mladistvých, kde následne po skončení premietania žiaci diskutovali                 

o premietnutých filmoch; 

 na školách pôsobia výchovní poradcovia, ktorí sa svojimi aktivitami venovali práci                 

so žiakmi, rodičmi a učiteľským zborom (prednášky, besedy, dotazníky o šikanovaní); 

 výchovní poradcovia pravidelne zverejňovali aktuálne informácie a propagačné           

materiály k boju proti násiliu a prevencie kriminality na webových stránkach škôl                      

a  na nástenkách výchovných poradcov; 

 výchovní poradcovia poskytovali osobné servisy a konzultácie jednotlivým žiakom                      

aj triedam, organizovali semináre a realizovali sa projekty: „Podajme si pomocnú ruku“, 

„Prečo som na svete rád?“, „Sila osobnosti“; 

 uskutočnili sa  olympiády ľudských práv, aktivity k Týždňu zdravia a  ku Dňu jablka; 

 žiaci absolvovali preventívne programy: „Závislosti“, „Životný štýl“, „Týždeň modrého 

gombíka“  organizovanou UNICEF; 

 uskutočnili sa besedy, prednášky, rozhlasové relácie a informačné tabule k Svetovému dňu 

duševného zdravia, Týždňu boja proti stresu, Svetovému dňu fajčenia,  Európskemu týždňu 
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boja proti drogám, Svetovému dňu prevencie HIV/AIDS, Európskemu týždňu bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri práci; 

 realizovali sa preventívne programy na podporu mentálneho zdravia žiakov, podporné 

programy zamerané na zdravý životný štýl a prevenciu obezity, užívania drog, programy             

a prednášky na ochranu žiakov  pred negatívnymi spoločenskými javmi; 

 niektoré školy viedli a vedú na svojich školách skupiny peer-aktivistov, ktorí realizovali 

besedy s mladšími žiakmi a prispievali k osvete drogovej problematiky; 

 do školských poriadkov sa do kapitoly „Základné kritériá hodnotenia správania žiakov“, 

zaradili informácie, ako budú školy postupovať pri porušení zásad v boji proti drogám; 

 na príslušných vyučovacích hodinách sa premietali videofilmy: „Alkohol je droga“, „Odysea 

nikotiana“, „Nový hrdina“, „Výťah do neba“, „Biele hroby“, „Dlaň plná snov“, „Aj takto            

to môže začať“, „Už včera bolo neskoro“, kde následne po skončení  premietania prebiehali               

so žiakmi diskusie o filmoch; 

 uskutočnili sa besedy s vyliečenými narkomanmi z organizácie PROVITAL, o. z., Koš 

(zariadenie pre abstinujúcich alkoholikov a narkomanov); 

 výchovní poradcovia poskytovali osobné servisy a konzultácie jednotlivým                    

žiakom aj triedam, organizovali semináre a realizovali sa projekty „Prečo som na svete rád?“, 

„Nefajčiarska trieda“, „Drogy a závislosť“, „Podajme si pomocnú ruku“, „Sila osobnosti“; 

 odborníci na drogovú problematiku sa zúčastňovali na triednych rodičovských združeniach,   

na ktorých boli rodičia informovaní o účinkoch drog na mladý organizmus, o zákonoch 

o drogách, indikovanie drogovo závislého. Tieto aktivity zo strany školy  pre informovanosť 

a osvetu rodičov k drogovej problematike boli rodičmi kladne hodnotené a bol o ne veľký 

záujem; 

 vypracovali sa letáčiky pre rodičov s návodom ako pristupovať k svojmu dieťaťu                      

aj s návodom indikovať drogovo závislého. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


