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Ciele „Mladí ľudia 

v Trenčianskych Tepliciach“
“

Cieľom projektu:

získať všetky relevantné údaje, informácie a podklady pre spracovanie komplexnej 

analýzy ţivota mládeţe v našom meste a v oblasti práce s mládeţou na miestnej 

úrovni, 11/2016 – 3/2017 

Postup: 

 Analýzy aktuálneho stavu existujúcich opatrení na miestnej úrovni

 Zisťovania a analýzy potrieb mladých ľudí od ML a od PSM

 Identifikácia najzávaţnejších problémov a výziev v oblasti PsM

 Porovnanie zistení s informáciami a údajmi na EÚ, SR a regionálnej úrovni

 Návrhy riešení, spracovanie analýzy

Zisťovania: 

 Workshopy s mladými ľuďmi – 79 účastníkov

 Workshopy s pracovníkmi s mládeţou – 27 účastníkov

 Dotazníkový prieskum – 134 respondentov 

89 mladých ľudí

33 pracovníkov s mládeţou

12 aktérov zodpovedných za mládeţnícku politiku v meste Tr. Teplice

SPOLU oslovených 240 mladých ľudí a pracovníkov s mládeţou



Východiská
Úlohy samosprávy

Úlohy obce na úseku starostlivosti o mládeţ definuje §6 zákona o podpore práce s mládeţou. Obec plní nasledovné úlohy: 

a) podporuje organizovanie práce s mládeţou,

b) podporuje aktivitu zdravotne postihnutej mládeţe,

c) utvára podmienky na rozvoj práce s mládeţou,

d) podporuje iniciatívy v rámci práce s mládeţou zamerané na

1. poznávanie historického a kultúrneho dedičstva svojej obce,

2. poznávanie historického a kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky,

3. ochranu ţivotného prostredia,

4. mobilitu mládeţe a medzinárodnú spoluprácu,

5. informačné a poradenské sluţby,

6. záujmové činnosti mládeţe,

7. oblasť ochrany a podpory zdravia,

e) spolupracuje s právnickými osobami a fyzickými osobami, ktoré pracujú s mládeţou,

f) podporuje zapojenie mládeţe do dobrovoľníckej sluţby,

g) podporuje spoluúčasť mládeţe.



Východiská

DOKUMENTY:

EU úroveň:

 Biela kniha o mládeţi, 

 Stratégia EU pre mládeţ: Investovanie a posilnenie postavenia mládeţe 2010 – 2018, Európsky rámec mládeţníckej politiky

 Európsky pakt mládeţe

SR úroveň:

 Stratégia Slovenskej republiky pre mládeţ na roky 2014 – 2020

 Koncepcia rozvoja práce s mládeţou na roky 2016 – 2020

 Národná správa o štátnej politike vo vzťahu k deťom a mládeţi v Slovenskej republike

 Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 Zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládeţou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o podpore práce s mládeţou”)

TN kraj:

 Koncepcia rozvoja práce s mládeţou v TSK do roku 2020

 Stratégia rozvoja stredného odborného školstva v TSK na roky 2013 – 2020



Východiská

Počet mladých ľudí v meste Trenčianske Teplice 

Porovnanie - počet mladých ľudí do 30 rokov v pomere s celkovým počtom obyvateľstva: Slovenská republika – 37,4% 

Trenčianske Teplice – 22,4%

Nezamestnanosť mladých ľudí do 26 rokov: Európska únia 15,4%

Slovenská republika 34% (do 29 rokov)  zdroj Stratégia SR pre mládeţ vychádzajúca zo štatistík z roku 2012

Trenčianske Teplice  32% (do 26 rokov) za rok 2016

Vekové kategórie

k 31.12.2016

spolu muţi ţeny

0 - 5 154 78 76

6 - 10 126 64 62

11 - 15 101 54 47

16 - 18 70 34 36

19 - 24 217 110 107

25 - 30 258 132 126

Spolu 926 472 454



Súčasný stav
Súčasný stav práce z mládeţou z pozície mesta

Komisia školstva, športu a kultúry

Komisia pre zdravotníctvo a sociálne veci

ktoré majú vo svojej kompetencii zaoberať sa potrebami mladých ľudí v Trenčianskych Tepliciach

Na mestskom úrade samostatný úsek pre školstvo, šport a kultúru

V jeho kompetencií pre oblasť mládeţe je plnenie nasledovných úloh za zriaďovateľa:

zabezpečuje vyučovaciu činnosť v školských zariadeniach z pozície a kompetencií zriaďovateľa 

vydáva súhlas na uskutočnenie mimoškolskej činnosti (napr. škola v prírode, prerušenie prevádzky v MŠ v ZUŠ...) 

Ďalej pod jeho kompetencie v súvislosti s deťmi a mládeţou spadá:

koordinovanie grantového programu mesta pre oblasť kultúry a športu, 

organizovanie podujatí (napr. vítanie občiankov, rozlúčka s deviatakmi, privítanie prvákov, Mikuláš, oceňovanie úspešných mladých 

reprezentantov mesta a iné príleţitostné udalosti), 

podpora iniciatív mládeţe bezodplatným zapoţičiavaním techniky, prenájmom priestorov, zabezpečovaním odmien, propagáciou 

aktivít,

podporovanie a vytváranie príleţitostí pre voľnočasové aktivity v oblasti športu, rekonštrukcie športovísk, vytváranie nových ihrísk 

pre deti a mládeţ a iné.



Súčasný stav
Úlohy Mestskej polície v Trenčianskych Tepliciach

MsP v Trenčianskych Tepliciach v súvislosti s deťmi a mládeţou vykonáva v rámci prevencie:

Prednášky v Základnej škole Andreja Bagara ţiakom 5. ročníka. V roku 2016 príslušník MsP poverený touto 

činnosťou vykonal 4 prednášky. Témami prednášok boli bezpečnosť cestnej premávky, drogy, šikanovanie a 

pouţívanie zábavnej pyrotechniky. 

Priblíţenie práce mestskej polície ţiakom základnej školy a materskej školy, ktorí pri rôznych príleţitostiach 

navštívili mestský úrad a oddelenie mestskej polície.

Organizácie venujúce sa mládeţi v meste

Školy

Materská škola

Základná škola A. Bagara

- školského špeciálneho pedagóga. 

- Centra voľného času (v ponuke 15 krúţkov: Klub slovenského jazyka a matematiky, cykloturistika, florbal, hry 

vo vode, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, gymnastika, strelecký, zumba, rozhlasový, PC a hry, chovateľský 

a ochranársky, keramika, výtvarno-tvorivé dielne, malá kuchárka) 

- Školský klub detí

Základná umelecká škola

Súkromné osemročné športové gymnázium

Počet ţiakov v školských zariadeniach Trenčianske Teplice šk. rok 2016/2017

Materská škola 90

Základná škola 222

Centrum voľného času 216

Školský klub detí 94

Súkromné osemročné športové gymnázium 198

Základná umelecká škola - individuálna forma vzdelávania 95

Základná umelecká škola - skupinová forma vzdelávania 45



Súčasný stav
Občianske zdruţenia

Rodinné centrum Ovečka

Miestna akčná skupina Stráţovské vrchy

Mestský športový klub Slovan Trenčianske Teplice

Športový klub TCTT

Revel Sport Club

eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí 

Voľnočasové aktivity

Kino Prameň, Mestská kniţnica

viacúčelové ihriská a športoviská, športový klub Marakana, Fitness centrum

welness sluţby, Bazén Grand, Kúpalisko Zelená Ţaba

Park (exteriérové posilňovacie stroje, detské ihrisko, workoutové ihrisko, kyslíková dráha)

AG–INFO - tennis camp (tenisové kurty, minigolf a poţičovňu bicyklov)

náučné chodníky, horské cyklotrasy



Súčasný stav

Podujatia

Hudobné leto

International Film Fest (IFF) 

Jazdecké preteky o cenu primátora

Fašiangy

Remeselný jarmok

Burčiakový jarmok a Mikuláš

Deň zdravia, Cena Karla Čapka, Medzinárodný dychový festival, Beh – Memoriál 

Košeckého, Veterán really a iné príleţitostné aktivity.



Analýza –

Cieľová skupina MLÁDEŢ 

Vek: 11-15 rokov 51

Vek: 16-18 rokov 12

Vek: 19-24 rokov 11

Vek: 25 - 30 rokov 15

Dotazníkového prieskumu sa zúčastnilo 89 respondentov.

Z celkového počtu bolo 60 dievčat a 29 chlapcov, vekové rozpätie bolo:
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Analýza –

Cieľová skupina MLÁDEŢ 
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Analýza –

Cieľová skupina MLÁDEŢ 
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Analýza –

Cieľová skupina MLÁDEŢ 
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Mladí ľudia pravidelne v Tr.Tepliciach navštevujú



Analýza –

Cieľová skupina PSM a Aktéri 

Dotazníkového prieskumu sa zúčastnilo 33 respondentov.

Z celkového počtu bolo 27 žien a 6 mužov
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Vek respondentov - pracovníci s mládeţou

27 respondentov sa venuje profesionálne mládeži

a 10 vo voľnom čase. Z výsledku vyplýva, že 6

opýtaní sa venujú aj profesionálne mládeži a aj vo

voľnom čase.

Dotazníkového prieskumu sa zúčastnilo 12 respondentov.

Pohlavie ani vek neboli zisťované.

Miestni aktéri zodpovední za mládeţnícku politiku 

Pracovníci s mládeţou 



Analýza
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Analýza

Plánujú mladí ľudia zostať v Trenčianskych Tepliciach ţiť? 

37%
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Dôvody, prečo chcú zostať v meste sú

rodina, priatelia, známi, prostredie, príroda, zeleň.

Dôvody odchodu sú málo pracovných príležitostí

a možností rozvoja, možnosti vyžitia sa, slabá občianska

vybavenosť, neplánujem celkovo zostať na

Slovensku, štúdium



Analýza

ML ÁNO PSM ÁNO Aktéri ÁNO ML NIE PSM NIE Aktéri NIE
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VYUŢÍVAJÚ MLADÍ ĽUDIA PRÍLEŢITOSTI NA TRÁVENIE VOĽNÉHO 
ČASU, KT. SÚ V TR.TEPLICIACH



Analýza

ML ÁNO PSM ÁNO Aktéri ÁNO ML NIE PSM NIE Aktéri NIE
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Analýza

ML ÁNO PSM ÁNO Aktéri ÁNO ML NIE PSM NIE Aktéri NIE
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Analýza

ML ÁNO PSM ÁNO Aktéri ÁNO ML NIE PSM NIE Aktéri NIE
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Analýza
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Analýza
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Analýza
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Analýza

ML ÁNO PSM ÁNO Aktéri ÁNO ML NIE PSM NIE Aktéri NIE

53%

75%

60%

47%

25%

40%

NAVŠTEVUJÚ MLADÍ ĽUDIA KULTÚRNE PODUJATIA V 
MESTE

ML ÁNO PSM ÁNO Aktéri ÁNO ML NIE PSM NIE Aktéri NIE

62%

75%

50%

38%

25%

50%

CHCÚ MLADÍ ĽUDIA POMÁHAŤ PRI ORGANIZÁCII 
PODUJATÍ  V MESTE



Analýza

ML ÁNO PSM ÁNO Aktéri ÁNO ML NIE PSM NIE Aktéri NIE
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Analýza
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Analýza
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Analýza
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Analýza
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Analýza
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SWOT analýza - ML
SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY

Priestory / Inštitúcie / Zariadenia

- Kúpeľný park

- Prostredie / okolitá príroda

- „Hríb“ 

- Skalka

- Školské ihrisko 

- Veľké námestie

- Športové gymnázium 

- Športové haly

- Futbalové ihrisko

- Minigolfové ihrisko

- Tenisové ihrisko

- Mestská kniţnica

- Kúpalisko Zelená Ţaba

- Veľa moţností na wellnes

- Reštauračné a iné zariadenia na území mesta 

- Dobrovoľný hasičský zbor

- Fitness Centrum 

Priestory / Inštitúcie / Zariadenia

- neexistujúce verejné WC

- nefunkčná nemocnica

- chýbajúci útulok pre psov

- chýbajúci skateboardový priestor

- chýbajúci plavecký bazén

- chýbajúci fastfood (aspoň stánok počas akcií)

- chýbajúce parkovanie pred Tescom

- chýbajúci zimný štadión / klzisko

- chýbajúci priestor/ vybavenie pre pingpong

- chýbajúci bufet v škole

- chýbajúce komunitné/ mládeţnícke centrum (priestor, kde by sa mohli mladí ľudia stretávať 

a spoločne sa učiť, hrať spoločenské hry, pozerať filmy, organizovať aktivity,...)

- chýbajúce cyklotrasy (+korčuľovanie)

- chýbajúce workout/parkour ihrisko 

- chýbajúci priestor na bedminton

- chýbajúce lavičky  aj na miestach, kde by ich pre hlučnosť nevyháňali starší občania

- chýbajúce múzeum - kultúrno-historická exhibícia mesta 

- opustené / chátrajúce budovy

- nedostatok parkovacích miest v meste

- nedostatok sluţieb

- finančne nedostupné bývanie pre mladých ľudí



SWOT analýza - ML
SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY

Aktivity v meste 

- Filmový festival 

- Hudobné leto

Aktivity v meste 

- slabá INFORMOVANOSŤ – KOMUNIKÁCIA s mladými jazykom im zrozumiteľným, neexistujúce informačné kanály 

a priestory zamerané len na mladých ľudí ţijúcich v meste

- neexistujúca osoba zodpovedná za komunikáciu a informovanosť mladých ľudí

- neexistujúca INFOTABUĽA pre návštevníkov mesta (napr. na záchytnom parkovisku)

- slabá informovanosť o existencii CVČ

- neexistujúca moţnosť  aktívne sa venovať zimným športom (verejné korčuľovanie, lyţovanie,...) 

- chýbajúce  kultúrne podujatia pre mladých ľudí (koncerty/festivaly) 

- zniţujúci sa počet akcií pre mladých v ZORKE

- chýbajúce doplnkové vzdelávanie – aspoň základné kurzy

- nedostatočná multifunkčnosť ihriska pri škole s dostupnosťou športových pomôcok

- nedostatočné vyuţitie kultúrneho domu pri kine

- zatvorené všetky podniky po 22. hod.

- neprimeraná modernizácia mesta

- neupravené a neprístupné jazierko a altánok pri škole

- chýbajúce zosúladenie električky s vlakovou/autobusovou dopravou v Tr. Teplej

- chýbajúci voľný vstup do amfiteátra

- poškodené chodníky a cesty (nedajú sa vyuţívať na šport – beh, korčule, skate )

- nadmerný  výrub stromov na Grófovci - zakázať



SWOT analýza - ML

PRÍLEŢITOSTI HROZBY

Priestory / Inštitúcie / Zariadenia

- moţnosť vyuţitia schátraných budov

- priestor pre zimné športy - lyţiarsky vlek

- všestranné vyuţitie kúpeľného parku

- zatraktívnenie znovu fungujúceho kina pridaním ďalších sluţieb

- oslovenie vplyvných ľudí ţijúcich v Tr. Tepliciach na rozvoj 

aktivít v meste (známe osobnosti, podnikatelia)

- vyuţitie  eurofondov

- vyuţitie okolitého prostredia (geograf. poloha)

- vyuţitie prírodných zdrojov – termálna voda

- dobrá dostupnosť do mesta (auto, autobus, električka)

- moţnosť vyuţitia flexibilnej  komunity 

- mesto vhodné na rodinný ţivot

- člnkovanie na jazere – len pár dní v týţdni (vodná plocha musí 

mať plavčíka)

- dostatok moţností na relax – pekné a kľudné prostredie

Priestory / Inštitúcie / Zariadenia

- systém vzdelávania v štáte - smerovanie ML v školách - ţiadna 

motivácia

- spoplatnenie všetkých parkovísk (kúpeľ. hostia parkujú po sídliskách, 

parkoviská vznikajú na ihriskách)

- slabý rozvoj infraštruktúry a údrţba komunikácií - cesty, chodníky, 

kúpeľ. park (cesta medzi Tr. Teplou – Tr. Teplicami)

- nedostatok pracovných príleţitostí pre mladých ľudí 

- nízka úroveň platov (nekvalifikovanosť zamestnancov)

- prevaha dôchodcov

- návykové látky



SWOT analýza - PsM

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY

Priestory / Inštitúcie / Zariadenia

- Centrum voľného času – rozmanité krúţky

- Mestská kniţnica

- Školské ihrisko, detské ihrisko

- Plaváreň

- Kúpeľný park

- Okolitá príroda

- Kvalitná ZŠ (dobrá vybavenosť + odbornosť pedagógov + štatistika)

- Rodinné centrum Ovečka

- Športová infraštruktúra + viac účelovosť + rozmanitosť –

- Kúpeľné mesto 

- Zelená ţaba

- Kino, Mestská kniţnica 

- Náučné chodníky

- Regionálna TV

Priestory / Inštitúcie / Zariadenia

- Chýbajúca kultúrno-historická exhibícia mesta – múzeum

- Chýbajúci cyklochodník, cyklotrasy  (aj pre korčuliarov)

- Chýbajúce klzisko

- Chýbajúce lanové parky pre deti a mladých (niečo ako Tarzánia) 

- Chýbajúci plavecký bazén so studenou vodou na plávanie + moţnosť 

celodenného pobytu pre rodiny cenovo dostupné

- Chýbajúce skateboard ihrisko – U rampa

- Neexistujúci diskotékový klub, čajovňa, alebo iná alternatíva pre 

mladých ľudí

- Chýbajúce voľnočasové mládeţnícke centrum = priestor „CLUB“

- Nedostatok parkovacích miest 

- Finančne nedostupné bývanie pre mladých ľudí

- Nedostatočné mnoţstvo  fitness strojov v prírode 



SWOT analýza - PsM
SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY

Aktivity 

- Športový klub detí

- Školské súťaţe

- Reprezentácia školy / mesta na športových aktivitách

- Športové súťaţe 

- Pravidelne organizované športové aktivity na území mesta

- Električka na trase Trenčianske Teplice – Trenčianska Teplá počas sviatkov

- Bezpečnosť - nízka kriminalita

- Kultúrne vyţitie/podujatia organizované ZUŠ, International Film Fest, 

Hudobné leto, Kino

- Zelená ţaba – trávenie voľného času + sezónne pracovné príleţitosti

- Moţnosť brigády pre mladých počas sezóny

- Fungujúce organizácie pre deti a mládeţ

- Informovanosť občanov prostredníctvom webovej stránky mesta, 

regionálnej TV

- Podpora rozvoja turistického mesta 

- Motivácia mladých ľudí pracovať pre iných ľudí – kompetentní vedúci

- Podpora  (ochota)  mesta na riešení problematiky mládeţe 

- dostatok mladých ľudí – potreba podnetu, príleţitosti

Aktivity

- Nedostatočne vyuţívaný amfiteáter, školské ihrisko

- Chýbajúce aktivity pre mladých ľudí (mládeţnícke festivaly, koncerty,...)

- Nevyuţívané lyţiarske svahy v okolí a chýbajúce zimné atraktivity – beţkárske 

trate, vianočné trhy, ...

- Finančne nedostupné všetkým kúpalisko Zelená ţaba 

- Súčasná rekonštrukcia Domova Speváckeho zboru slovenských učiteľov -

bazén

- Nevyuţívanie potenciálu mesta (napr. kino, kniţnica,..)

- Pracovné pozície  len v cestovnom ruchu

- Nedostatočné zásobovanie - vysoká cena potravín 

- Drahé lístky do kina

- Nedostatočná informovanosť o podujatiach 

- Nedostatočná prepojenosť komunikačných kanálov 

- Slabá aktivita kompetentných pri organizovaní športových podujatí

- Slabé vyuţitie parku

- Nedostatočne kompetentný vhodný pracovník s mládeţou

- Chýbajúca Koncepcia práce s mládeţou 

- Nedostatočná propagácia aktivít medzi mladými luďmi

- Všeobecný nezáujem mladých – presýtenosť 

- Neatraktivita akcií pre mladých 

- CHÝBAJÚCA KOORDINÁCIA PRÁCE MLÁDEŢE

- Chýbajúca podpora líderstva mladých ľudí

- ŢIADNE SIEŤOVANIE AKTÉROV V OBLASTI PSM



SWOT analýza - PsM
PRÍLEŢITOSTI HROZBY

- poloha mesta - moţnosti cezhraničnej spolupráce – blízkosť hraníc

- cyklochodníky ( - Trenčín, Dubnica, ...)

- chodníky pre kolies. korčuľovanie

- lyţiarsky vlek (Margita, Buclavky, Kamenica, umelá zjazdovka)

- bazén na plávanie („obyčajný“) – celodenný pobyt s rodinou

- atraktivita okolia – príroda, turistika, šport, kultúra, história

- špecifikum mesta – kúpeľné mesto

- amfiteáter, športový areál, výcvik. Bazén, telocvične

- „záujem“ mesta – niečo meniť (MAS)

- spádová oblasť

- pravidelná električka

- obnova SPOLOČENSTVA MLADÝCH kresťanov

- člnkovanie na jazere

- WEB MESTA – TURISTA - tipy

- dostatok ML

- cyklistický krúţok, turistický klub

- propagácia aktivít pre ML na jednom mieste (vytvoriť kde, kedy,...)

- festivaly/diskotéky

- workout priestor

- VOĽNOČASOVÁ „KLUBOVŇA“

- poloha mesta

- VYUŢITIE ŠPORTOVÍSK A PRÍRODY – náučné chodníky, workout, ...

- športové gymnázium

- výučba plávania pre neplavcov (v rámci ZŠ)

- lyţiarsky vlek sfunkčniť (sneţí raz za x rokov )

- starnúce obyvateľstvo = pokles detí

- TAKMER ŢIADNA VÝSTAVBA = drahé a chýbajúce pozemky

- SLABÉ PRACOVNÉ PRÍLEŢITOSTI PRIAMO V MESTE

- málo financií

- ABSENCIA LÍDRA – v neform. aktivitách, organizácií

- nuda mladých v meste (prevencia)

- chátrajúce budovy

- návykové látky

- nedostatok komunikácie  - ML – komunita

- drahé parkovné (pre obyv. iných miest)

- sluţby obyvateľom (obuvník, šitie,...)

- veľa krčiem, kaviarní (Indian, Amadeus – hlučnosť)

rozbité chodníky

- ODLIV MLADÝCH ĽUDÍ (škola, práca, zahraničie) – na druhej strane prílev ML kt. 

nemajú trvalý pobyt v Tr. Tepliciach (práca)

- geologická poloha – nedostatok vhodných pozemkov, 

- DOPRAVA – električka –príleţitostné fungovanie, vlast. OZ, nadväznosť spojov)

- chránená oblasť (stavebné povolenia, pozemky)

- POKLES DEMOGRAFICKEJ KRIVKY (pokles obyvateľstva)

- vysoká konkurencia medzi podnikateľmi – nezdravá

- zdravotníctvo, pohotovosť, zrušenie nemocnice

- hrozba návykových látok – drogy



Porovnanie Vzdelávanie 

STRATÉGIA SR PRE MLÁDEŢ NA ROKY 2014 - 2020

Strategický cieľ 1  PRIECHODNOSŤ SYSTÉMOV VZDELÁVANIA

Podporovať inkluzívny model priechodnosti sústavy formálnej a neformálnej výchovy a vzdelávania detí a mládeţe

Koncepcia rozvoja práce s mládeţou TSK

Podpora a rozvoj ţiackych školských rád 

- Rozvoj kompetencií a informovanosti zástupcov a koordinátorov ŢŠR 

- Podpora spolupráce a sieťovania ŢŠR na ZŠ a SŠ 

- Podpora prenosu skúseností a vedomostí v rámci ŢŠR 

Spolupráca formálneho a neformálneho vzdelávania pri rozvoji kompetencií ML

- Podpora informovanosti o moţnostiach formálneho a neformálneho vzdelávania 

- Propagácia prínosov a dopadov neformálneho vzdelávania 

Mesto Trenčianske Teplice - odporúčanie

Podpora a rozvoj ţiackych školských rád ZŠ



STRATÉGIA SR PRE MLÁDEŢ NA ROKY 2014 - 2020

ORIENTÁCIA NA TRHU PRÁCE - Zaviesť systematické kariérne poradenstvo a zvýšiť tak mieru orientácie sa mladých ľudí na trhu práce.

VEREJNÉ SLUŢBY ZAMESTNANOSTI - Reflektovať špecifické potreby mladých ľudí s cieľom skvalitniť poskytovanie verejných sluţieb

zamestnanosti.

DÔRAZ NA ODBORNÉ VZDELÁVANIE - Reagovať na aktuálne potreby trhu práce so zameraním na odborné vzdelávanie, ako jedného z hlavných predpokladov úspešného

uplatnenia sa mladých ľudí na trhu práce.

MOTIVÁCIA ZAMESTNÁVATEĽOV - Podpora zamestnávateľov v tvorbe nových pracovných miest s cieľom zvýšiť počet pracovných miest pre mladých ľudí.

Koncepcia rozvoja práce s mládeţou TSK 

Podpora odborného vzdelávania a kariérneho poradenstva 

- Podpora odborného vzdelávania a duálneho systému vzdelávania 

- Podpora spolupráce škola – ţiak - rodič - zamestnávateľ 

- Podpora a rozvoj kariérneho poradenstva, vzniku kariérneho centra pri TSK 

- Propagácia dobrých príkladov z praxe 

- Podpora “Big Brother” (mladí mladým) aktivít pri informovanosti o moţnostiach uplatnenia sa – spolupráca ZŠ, SŠ, VŠ (medzigeneračná spolupráca) 

Mesto Trenčianske Teplice - odporúčanie

- Podpora spolupráce  ZŠ, SŠ  (medzigeneračná spolupráca, rozvoj kariérneho poradenstva) 

Porovnanie Zamestnanosť



Porovnanie Tvorivosť a podnikavosť 
STRATÉGIA SR PRE MLÁDEŢ NA ROKY 2014 - 2020

INFORMÁCIE O MOŢNOSTIACH - Zniţovať informačnú nedostatočnosť o moţnostiach programov a projektov zameraných na rozvoj podnikavosti mladých ľudí a 

identifikovať fungujúce, kvalitné a udrţateľné programy a projekty.

PODNIKATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ - Podporovať výchovu k podnikavosti a podnikateľské vzdelávanie v súlade s európskou politikou zameranou na podporu zručností pre 

zamestnateľnosť mladých ľudí.

PODNIKANIE PRE BUDÚCNOSŤ - Podporiť podnikateľskú kultúru aj zmenou vnímania podnikateliek a podnikateľov na základe praktického a pozitívneho informovania

o ich úspechoch, prínose pre spoločnosť a moţnostiach zakladania nových podnikov.

SPOLUPRÁCA S PODNIKATEĽMI - Podporiť a vytvárať mentoringové programy pre mladých ľudí s inovatívnymi podnikateľskými nápadmi.

Koncepcia rozvoja práce s mládeţou TSK 

- Podpora vzniku coworkingových centier a iných priestorov pre ML na podporu tvorivosti 

- Podpora duálneho systému vzdelávania, Podpora vzdelávania k podnikaniu na školách, Podpora a rozvoj študentských firiem na školách 

- Propagácia dobrých príkladov z praxe, Vyhľadávanie, podpora a rozvoj lídrov a motivátorov 

- Podpora informovanosti o moţnostiach vzdelávania zameraného na rozvoj tvorivosti a podnikavosti (job

shadowing, stáţe, štipendiá, prax, súťaţe), Podpora pripravenosti ML na podnikanie 

- Mesto Trenčianske Teplice - odporúčanie

- - Vyhľadávanie, podpora a rozvoj lídrov a motivátorov



Porovnanie Participácia
STRATÉGIA SR PRE MLÁDEŢ NA ROKY 2014 - 2020

PARTICIPÁCIA MODERNE - Podporovať inovatívne formy participácie mladých ľudí na ţivote spoločnosti na vnútroštátnej, regionálnej a komunálnej úrovni.

REŠPEKT K MLADÝM - Podporovať rešpektujúci a partnerský prístup k mladým ľudom v školskom prostredí vo všetkých stupňoch vzdelávacieho systému.

PARTICIPÁCIA KVALITNE - Vytvoriť kvalitatívne štandardy mládeţníckej participácie na národnej,  regionálnej a komunálnej úrovni.

SLOVO MLADÝM - Zabezpečiť participáciu mladých ľudí prostredníctvom informácií a   konzultácií v záleţitostiach, ktoré sa ich týkajú.

PARTICIPÁCIA ON-LINE - Podporovať e Demokraciu a zabezpečiť informovanosť mladých ľudí pre nich zrozumiteľným jazykom, s cieľom zapojiť do participácie väčší

počet organizovaných a neorganizovaných mladých ľudí.

Koncepcia rozvoja práce s mládeţou TSK 

- Podpora partnerstva a komunikácie medzi školou a mladým človekom, Podpora existencie a vzdelávania koordinátorov PsM

- Podpora učenia sa demokracii a participácii prostredníctvom ŢŠR s vyuţitím neformálneho vzdelávania na ZŠ a SŠ 

- Podpora sieťovania, výmeny know-how, dobrých príkladov z praxe, Podpora vzniku a rozvoja mládeţníckych parlamentov 

- Podpora štruktúrovaného dialógu, Podpora ocenenia práce koordinátorov ŢŠR, ich rozvoja a zdieľania skúseností 

- Podpora trvalej udrţateľnosti koordinátorov ŢŠR, Podpora vzniku komisií mládeţe na samosprávach 

- Mesto Trenčianske Teplice – odporúčanie

- - Podpora vzniku Komisie mládeţe, podpora participácia mladých ľudí na ţivote v meste, zvýšiť informovanosť mladých 

ľudí im zrozumiteľným spôsobom a dostupným, podpora vzniku ŢŠR na ZŠ



Porovnanie Mobilita
STRATÉGIA SR PRE MLÁDEŢ NA ROKY 2014 - 2020

MOTIVÁCIA PRE GLOBÁLNE TÉMY - Vytvoriť príleţitosti pre mládeţ a rozvíjať jej motiváciu k zapojeniu sa do riešenia globálnych výziev na 

miestnej a národnej úrovni prostredníctvom mládeţníckych aktivít.

UZNÁVANIE PRÍNOSU MOBILITY - Podporiť a uznať prínos mobility mládeţe a pracovníkov s mládeţou a rozvíjať medzinárodnú spoluprácu s 

cieľom podporovať prenos know-how z iných krajín, zvýšenie kvality práce s mládeţou, uvedomovania si prepojenosti medzi miestnym

konaním a jeho globálnym dopadom

Koncepcia rozvoja práce s mládeţou TSK 

Zvyšovanie informovanosti a propagácia globálnych tém a mobility 

- o našej kultúre, iných kultúrach, o globálnych témach, o existujúcich grantových programoch v oblasti mobility 

- Podpora rozvoja kľúčových kompetencií ML(kritické myslenie, uvedomenie si súvislostí medzi vlastným konaním a globálnym dopadom, práca s 

informáciami, kritická reflexia médií a pod.) 

- Vyhľadávanie a podpora nových partnerstiev s inými krajinami 

Zvyšovanie informovanosti a kompetencií pracovníkov/koordinátorov práce s mládeţou 

- v poradenstve a konzultáciách o medzinárodných projektoch, o moţnostiach a podmienkach mobility ML

Mesto Trenčianske Teplice – odporúčanie

- Podpora rozvoja kľúčových kompetencií ML(kritické myslenie, uvedomenie si súvislostí medzi vlastným konaním a globálnym 

dopadom, práca s informáciami, kritická reflexia médií a pod.) 

- Zvyšovanie informovanosti a kompetencií pracovníkov/koordinátorov práce s mládeţou 

- v poradenstve a konzultáciách o medzinárodných projektoch, o moţnostiach a podmienkach mobility ML



Porovnanie – Zdravie a 

zdravý ţivotný štýl
STRATÉGIA SR PRE MLÁDEŢ NA ROKY 2014 - 2020

VZDELÁVANIE V OBLASTI ZDRAVIA - Zlepšiť zdravie mládeţe posilnením výchovy k ochrane a podpore zdravia, ktorá zahŕňa vzdelávanie najmä o  prevencii vzniku

chorôb,  úrazov,  násilia,  kriminality a zdravom ţivotnom štýle.

SPOLUPRÁCA V ZDRAVÍ - Vytvoriť podmienky pre efektívnu spoluprácu všetkých sektorov (horizontálne aj vertikálne)  a prostredníctvom celospoločenského prístupu

podporovať,  ochraňovať a zlepšovať zdravie mládeţe.

Koncepcia rozvoja práce s mládeţou TSK 

Podpora zdravia a zdravého ţivotného štýlu ML

- Rozvoj a propagácia športových, kultúrnych a iných aktivít a podujatí pre ML, Podpora organizácie spoločných aktivít pre celé rodiny 

- Podpora propagácie zdravej výţivy na školách, Podpora kontrolných, prevenčných a osvetových aktivít policajného zboru 

- Podpora výchovy k manţelstvu a rodičovstvu, protidrogovej prevencie 

Podpora a rozvoj duševného zdravia ML 

- Podpora vzdelávacích aktivít zameraných na sebapoznanie, zvládanie stresu a záťaţe ML

- Propagácia a zvýšenie informovanosti o duševnom zdraví, Podpora práce s psychológmi na ZŠ a SŠ 

- Podpora informovanosti ML o moţnostiach konzultácií, podpory a hľadania pomoci pri problémoch 

Mesto Trenčianske Teplice – odporúčanie

- Podpora informovanosti o téme, moţnostiach konzultácií, podpory, Podpora práce psychológa na ZŠ

- Prispôsobenie športovísk a športových aktivít v meste aj cieľovej skupine 15+



Porovnanie – Enviromentálna výchova 

a ochrana ţivotného prostredia

STRATÉGIA SR PRE MLÁDEŢ NA ROKY 2014 – 2020 – nie je samostatne uvedená

Koncepcia rozvoja práce s mládeţou TSK 

Podpora environmentálnej výchovy a ochrany ţivotného prostredia 

- Podpora environmentálnej výchovy na školách 

- Oţivenie metodiky ţivej kniţnice a iných metodík neformálneho vzdelávania a ich vyuţívanie pri zvyšovaní environmentálneho povedomia mladých ľudí 

- Podpora aktivít ML v rámci environmentálneho projektu TSK „Zelená ţupa“ 

- Podpora spolupráce pri prevenčných aktivitách (samospráva – štátna správa – zamestnávatelia – MVO – ML) 

- Podpora osvety a medializácie 

- Zvyšovanie informovanosti o existujúcich grantových programoch v oblasti environmentalistiky 

- Zvyšovanie informovanosti a kompetencií koordinátorov PsM v oblasti ochrany prírody a ţivotného prostredia 

Mesto Trenčianske Teplice – odporúčanie

- Podpora environmentálnej výchovy na školách (nebolo mapované počas analýzy, nevieme o aktivitách)

- Vyuţitie metodiky ţivej kniţnice a iných metodík neformálneho vzdelávania pri zvyšovaní environmentálneho 

povedomia mladých ľudí 

- Podpora osvety a medializácie, Rozvoj dobrovoľníckych aktivít v meste v kontexte ochrany ţivotného prostredia



Porovnanie Sociálna inklúzia
STRATÉGIA SR PRE MLÁDEŢ NA ROKY 2014 – 2020

MAPOVANIE - Kontinuálne skúmať a vyhodnocovať trendy, faktory, podoby a dôsledky sociálneho vylúčenia mládeţe a komplexne mapovať potreby mladých ľudí

zasiahnutých alebo ohrozených sociálnym vylúčením.

PREVENCIA - Zadefinovať obsah a rozsah opatrení, nástrojov a sluţieb zameraných na odstránenie a predchádzanie vzniku sociálneho vylúčenia mládeţe

NOVÉ SLUŢBY - Skvalitniť a vzájomne prepojiť existujúce opatrenia, nástroje a sluţby a vytvoriť, otestovať a zaviesť nové sluţby zamerané na odstránenie a 

predchádzanie vzniku sociálneho vylúčenia mládeţe.

Koncepcia rozvoja práce s mládeţou TSK 

- Podpora spolupráce pri prevenčných aktivitách s komunitnými centrami, nízkoprahovými klubmi, rodinnými centrami a ďalšími subjektmi 

- Podpora osvety a medializácie, Podpora spolupráce s MVO a dobrovoľníkmi 

- Podpora mentoringu aktérov/autorít, Rozšírenie vzdelávania o témy extrémizmus, sekty, xenofóbia, kyberšikana a ďalšie 

- Podpora učeniu sa hodnotám – rešpekt, občianske povinnosti, zodpovednosť a ďalšie 

- Oţivenie metodiky ţivej kniţnice a jej vyuţívanie pri informovanosti o aktuálnych témach 

- Podpora rozvoja terénnej práce sociálnych pracovníkov, MVO a dobrovoľníkov, Venovanie osobitnej pozornosti znevýhodneným skupinám ML

Mesto Trenčianske Teplice – odporúčanie

- Rozšírenie vzdelávania o témy extrémizmus, sekty, xenofóbia, kyberšikana a ďalšie 

- Podpora učeniu sa hodnotám – rešpekt, občianske povinnosti, zodpovednosť a ďalšie 

- Venovanie osobitnej pozornosti znevýhodneným skupinám ML



Porovnanie – Dobrovoľníctvo
STRATÉGIA SR PRE MLÁDEŢ NA ROKY 2014 – 2020

MLADÍ V DOBROVOĽNÍCTVE - Zapojiť do dobrovoľníctva čo najviac mladých ľudí z rozličných skupín prostredníctvom vytvárania rôznorodých dobrovoľníckych

príleţitostí, reagujúcich na aktuálne potreby mladých ľudí a trendy v dobrovoľníctve a zabezpečiť udrţateľnosť mladých ľudí v dobrovoľníctve.

Koncepcia rozvoja práce s mládeţou TSK 

- Propagácia dobrých príkladov z praxe o D, Rozvoj spolupráce so ZŠ a SŠ pri rozvoji D, potreba začať rozvíjať vzťah k D uţ na ZŠ 

- Podpora ukotvenia D vo veku do 15 rokov v legislatíve 

- Podpora sieťovania a informovanosti v rámci D (organizácie - mladí ľudia – sponzori - verejnosť) 

- Podpora spoločenského uznania prínosov pre D a komunitu prostredníctvom oceňovania D

- Podpora vzdelávania o D a koordinátorov D, dlhodobého D, Mapovanie a zviditeľňovanie organizácií pracujúcich s D

- Podpora koordinácie dobrovoľníckych akcií, Podpora vzniku grantových programov alebo iných štruktúr na podporu D v spolupráci samospráva – sponzori - MVO 

Mesto Trenčianske Teplice – odporúčanie

- Rozvoj spolupráce so školami v meste pri rozvoji D, Propagácia dobrých príkladov z praxe o D 

- Podpora sieťovania a informovanosti v rámci D (organizácie - mladí ľudia – sponzori - verejnosť) 

- Podpora spoločenského uznania prínosov pre D a komunitu 

- Podpora vzdelávania o D a koordinátorov D, dlhodobého D, Mapovanie a zviditeľňovanie organizácií pracujúcich s D

- Podpora vzniku grantových programov alebo iných štruktúr na podporu D v spolupráci samospráva – sponzori - MVO 



Porovnanie – Práca s mládeţou
STRATÉGIA SR PRE MLÁDEŢ NA ROKY 2014 – 2020

HODNOTA PRÁCE S MLÁDEŢOU - Dlhodobo podporovať (aj finančne) činnosti smerujúce k uznaniu hodnoty a prínosu práce s mládeţou a komunikovať tak prínosy

práce s mládeţou rôznym cieľovým skupinám.

PRÁCA S MLÁDEŢOU PRI RIEŠENÍ VÝZIEV - Podporovať prepojenie práce s mládeţou na aktuálne potreby a výzvy, ktorým čelí mládeţ v Slovenskej republike.

SPOLOČENSKÝ DOPAD - Podporovať spoluprácu rôznych inštitúcií a subjektov, ktoré pôsobia v oblasti práce s mládeţou s dôrazom na zapojenie samosprávy, za

účelom zabezpečenia širšieho spoločenského dopadu práce s mládeţou.

Koncepcia rozvoja práce s mládeţou TSK 

- Mapovanie potrieb ML, podpora aktivít realizovaných na základe potrieb ML

- Podpora propagácie PsM v kraji, príkladov dobrej praxe zo Slovenska i zo zahraničia 

- Podpora PsM s nedostatkom príleţitostí, Podpora spolupráce inštitúcií a subjektov, ktoré pôsobia v oblasti PsM

- Podpora zvyšovania kompetencií pracovníkov s mládeţou/koordinátorov PsM, Podpora vyhľadávania a rozvoja lídrov 

- Podpora vyhľadávania a existencie vhodných priestorov pre PsM, nízkoprahových klubov pre ML a iných priestorov pre aktivity ML

Mesto Trenčianske Teplice – odporúčanie

- Mapovanie potrieb ML, podpora aktivít realizovaných na základe potrieb ML

- Podpora propagácie PsM v meste, príkladov dobrej praxe, 

- Podpora vzniku funkcie koordinátora práce s mládeţou, Podpora vyhľadávania a rozvoja lídrov 

- Podpora vyhľadávania a existencie vhodného priestoru pre PsM, a iných priestorov pre aktivity ML



Zhrnutie
Mesto Trenčianske Teplice - Odporúčania

1. Koncepčný rozvoj práce s mládeţou 

2. Potreba pracovníka s mládeţou / koordinátora práce s mládeţou, ktorý by 

systematicky rozvíjal prácu s mládeţou na území mesta

3. Potreba podpory informovanosti a komunikácie s mladými ľuďmi jazykom a 

spôsobom im zrozumiteľným a ľahšie dostupným

4. Potreba vhodného priestoru pre rozvoj práce  mládeţou na území mesta

5. Prispôsobenie daných grantových schém aj pre projekty mladých ľudí

6. Do agendy Komisie školstva, športu a kultúry pridať aj mládeţ

7. Podpora vzniku ţiackej školskej rady ZŠ A. Bagara

8. Potreba prispôsobiť a o podporiť organizáciu aktivít mladých ľuďí

9. Podpora rozvoja dobrovoľníctva na území mesta a ďalších moţností a spôsobov 

„prispieť“ pre mladých ľudí

10.Vyhľadávanie a podpora líderstva mladých ľudí



Ďakujem za pozornosť... 

Katarína Holá – poslankyňa mesta Trenčianske Teplice

koordinátorka projektu

Silvia Štefániková – koordinátorka práce s mládeţou TSK 

Tel.: 032 744 60 49

Mobil: 0903 239 432

E-mail: silvia.stefanikova@tsk.sk, rcmtrencin@gmail.com

Fb: Regionalne centrum mládeţe Trenčín


