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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK 
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MŠVVaŠ SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

MsZ Mestské zastupiteľstvo 
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PRÍHOVOR 
 

Mladí ľudia predstavujú budúcnosť nášho mesta i našej krajiny. Majú 
špecifické potreby, predstavy a vnímanie okolitého sveta. Je dôležité reagovať na 
potreby mládeže a je našou povinnosťou vychovávať ich k zodpovednosti, načúvať 
ich potrebám a reagovať na ne tak, aby mladí ľudia cítili, že aj oni sa podieľajú na 
vývoji mesta. To ich motivuje ďalej zostať vo svojom rodnom meste a aktívne sa 
podieľať na dianí vo svojej komunite. Mladí ľudia majú záujem prevziať kontrolu nad 
svojimi životmi, zapájať sa a podporovať ostatných. Napriek tomu mnohí čelia 
neistote týkajúcej sa svojej budúcnosti v dôsledku technologických zmien, 
demografických trendov, diskriminácie či sociálneho vylúčenia. 

 
Pri práci s mládežou je dôležité ponechať čo najviac zodpovednosti na ich 

pleciach, nerobiť rozhodnutia za nich, práve naopak, konať v súčinnosti s nimi. V 
spolupráci s mladými a v rámci koordinácie práce s mládežou v meste vieme naše 
mesto omladiť, zmodernizovať a otvoriť novým nápadom.  Aj od mladých sa máme 
čo učiť, sú naša budúcnosť.  

 
 
 
 
 
 

doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD. 
                                                                         primátor Mesta Považská Bystrica 
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ÚVOD 
 

“Práca s mládežou je založená na hodnotách...a podporuje práva mladých ľudí” 
 

Európska charta práce s mládežou na lokálnej úrovni 
 
 

Budúcnosť každej jednej obce je závislá od mladých ľudí a od toho, aké 
podmienky na ich rozvoj a spoluprácu vytvoríme. Práve mladí ľudia vo veku do 30 
rokov predstavujú podstatnú časť obyvateľstva Slovenskej republiky, tvoria až 37,4% 
celkovej populácie na Slovensku,  v Považskej Bystrici je to 31,46 % (údaj k 1. 10. 
2020 z Informačného systému Cora Geo – modul Evidencia obyvateľov mesta 
Považská Bystrica) populácie. Deti a mládež majú špecifické potreby, ktoré je 
potrebné brať do úvahy v procese ich prípravy pre spoločenský a pracovný život. 
Patria k najzraniteľnejším skupinám v spoločnosti a zároveň sú cenným zdrojom jej 
rozvoja.  

Mládežnícka politika sa realizuje na všetkých úrovniach: miestnej, regionálnej 
národnej i európskej. Keďže sa dotýka veľkej skupiny obyvateľstva, ktorá ako cieľová 
skupina spadá do agendy rôznych inštitúcií a sektorov, stále viac vystupuje do 
popredia potreba spolupráce a koordinácie. Myšlienka komplexnej mládežníckej 
politiky vychádza z viacerých kľúčových dokumentov. 

 Tieto dokumenty sa stali východiskovým materiálom pre vypracovanie 
„Koncepcie rozvoja práce s mládežou v meste Považská Bystrica na roky 2021-
2028“. Táto koncepcia je dlhodobý strategický dokument, ktorý definuje priority 
a ciele mesta v kľúčových oblastiach rozvoja práce s mládežou, pričom reflektuje 
potreby mládeže najmä v oblasti vzdelávania, zamestnanosti, tvorivosti 
a podnikavosti mladých ľudí, ich participácie, zdravia, zdravého životného štýlu 
a vzťahu k prírode, sociálneho začleňovania a dobrovoľníctva. Zároveň určuje 
strategické ciele pre oblasť práce s mládežou. 

 

1. Súčasný stav detí a mládeže v meste Považská Bystrica 
 

V zmysle Zákona č. 282/2008 o podpore práce s mládežou a o zmene a 
doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov1 v § 2 ods. a) sa definuje 
mládežník ako osoba, ktorá dovŕšila vek najviac 30 rokov. Zákon ďalej definuje 
mládež ako skupinu najmenej troch mládežníkov.  

 
 
Mládež v meste Považská Bystrica  
 
Podľa údajov z evidencie obyvateľstva k dátumu 1. 10. 2020 v Považskej Bystrici 
žije:  

                                                           
1 https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/282/20200101 
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● 2 316 detí vo veku 0 – 5 rokov,  
● 3 099 detí vo veku 6 – 14 rokov, 
● 1 223 mladistvých vo veku 15 – 18 rokov, 
● 5 644 mladých ľudí vo veku 19 – 30 rokov,  
● Evidovaných občanov v našom meste k dátumu 1. 10. 2020 je 39 066.  

 
Podľa štatistických údajov poskytnutých Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny žije  
k 30. 11. 2020 v Považskej Bystrici 379 osôb vo veku od 0 do 30 rokov s ťažkým 
zdravotným postihnutím, čo predstavuje 3,08 % z celkového počtu mládeže od 0 do 
30 rokov v našom meste. 
 

 
Veková kategória mládeže od 0 do 30 rokov v našom meste predstavuje 12 292, čo 
je 31,46 % všetkých obyvateľov. 
 

Evidencia občanov, detí a mládeže k 1. 10. 2020 v Považskej Bystrici 

Občania 
spolu Deti 0-5 Deti 6-14 Mladiství 15-

18 Mladí 19-30 

39 066 2 316 3 099 1 223 5 644 

100 % 5,93 % 7,94 % 3,14 % 14,45 % 
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I. ANALYTICKÁ ČASŤ 
 

1. Účel a zámer dokumentu 
 

1) V zmysle § 6 zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou 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 vypracováva Mesto 
Považská Bystrica tento strategický dokument, ktorým upravuje podmienky 
práce s mládežou v meste Považská Bystrica do roku 2028.  

 
2) Koncepcia práce s mládežou mesta Považská Bystrica na roky 2021 – 2028 je 

základným strategickým dokumentom, ktorý vychádza z priorít európskej, 
národnej, regionálnej i miestnej úrovne.  

 
3) Koncepcia rozvoja práce s mládežou mesta Považská Bystrica na roky 2021 – 

2028 (ďalej len „koncepcia“) definuje východiská, ciele, princípy, kľúčové 
oblasti pôsobnosti mesta a iných subjektov vo vybraných oblastiach života detí 
a mládeže v meste Považská Bystrica a spolu s Akčným plánom práce 
s mládežou pomenúva základné úlohy aktérov, podieľajúcich sa na ich 
vykonávaní a popisuje kroky, ktoré zabezpečia ich efektívne napĺňanie. Akčný 
plán zároveň nastavuje konkrétne opatrenia na dosiahnutie stanovených 
cieľov. 

 

2. Východiskové dokumenty mládežníckej politiky 
 

1) Politika vo vzťahu k deťom a mládeži sa realizuje na štyroch úrovniach: 
a) európskej, ktorú stanovuje EÚ prostredníctvom komisie pre mládež, 
b) národnej, ktorú plánujú a realizujú ústredné orgány štátnej správy; jej 

koordinátorom je MŠVVaŠ SR, 
c) regionálnej, ktorú plánujú a realizujú VÚC, 
d) miestnej, ktorú plánujú a realizujú obce a mestá. 

 

2. 1  Európska úroveň 
 

1) Stratégia Európskej únie pre mládež na roky 2019 – 2027.2 Stratégiu prijala 
Európska komisia, má medzirezortný a medzisektorový charakter a zahŕňa 
krátkodobé i dlhodobé opatrenia týkajúce sa kľúčových oblastí politiky, ktoré 
ovplyvňujú mladých ľudí v Európe, najmä vzdelávanie mládeže, 
zamestnanosť, tvorivosť a podnikanie, sociálne začlenenie, zdravie a šport, 
občiansku angažovanosť a dobrovoľnícku činnosť. V stratégii sa tiež 
zdôrazňuje dôležitosť práce s mládežou a vymedzujú sa posilnené opatrenia 
na lepšie vykonávanie politík týkajúcich sa mládeže na úrovni EÚ.  
 

                                                           
2 https://www.iuventa.sk/files/strat%C3%A9gia_%C3%BAradn%C3%BD%20vestn%C3%ADk.pdf 
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Ciele stratégie na európskej úrovni v nadchádzajúcich rokoch: 
a) umožniť mladým ľuďom, aby boli strojcami svojho vlastného života, 

budovať ich odolnosť a vybaviť ich životnými zručnosťami, aby 
dokázali čeliť meniacemu sa svetu, 

b) podporovať mladých ľudí, aby sa stali aktívnymi občanmi, činiteľmi 
solidarity a pozitívnych zmien v komunitách po celej Európe, 
inšpirovaní hodnotami EÚ a európskou identitou, 

c) pomáhať predchádzať sociálnemu vylúčeniu mládeže,  
d) zlepšovať vplyv politických rozhodnutí na mladých ľudí 

prostredníctvom dialógu a riešenia ich potrieb vo všetkých 
odvetviach. 

 
Na dosiahnutie uvedených cieľov je potrebné vykonávať v oblasti práce s 
mládežou nasledovné činnosti: 

a) zapájať: podpora účasti mládeže na demokratickom živote, 
b) spájať: spájanie mladých ľudí v celej EÚ aj mimo nej s cieľom 

podporovať dobrovoľné zapájanie, vzdelávaciu mobilitu, solidaritu a 
medzikultúrne porozumenie, 

c) posilňovať postavenie: podpora pri posilňovaní postavenia mládeže 
prostredníctvom kvality, inovácie a uznania práce s mládežou 
podporovať mladých ľudí, aby sa stali aktívnymi. 

 
2) Európska charta práce s mládežou na lokálnej úrovni.3 Cieľom Charty je 

prispievať k ďalšiemu rozvoju lokálnej práce s mládežou. Charta pomenúva, 
ktorými zásadami by sa práca s mládežou mala riadiť a ako by jej jednotlivé 
aspekty mali vyzerať, aby týmto zásadám zodpovedali. Charta vytvára 
spoločnú európsku platformu pre potrebný dialóg o práci s mládežou. Je to 
voľne dostupný metodologický nástroj, ktorý zainteresované strany môžu 
využiť ako kontrolný zoznam pri diskusiách o opatreniach, ktoré je potrebné 
prijať pre ďalší rozvoj práce s mládežou.  

 

2. 2  Národná úroveň 
 

1) Zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou 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, ktorý sa okrem vymedzenia 
základných úloh venuje aj prenesenému výkonu štátnej správy a úlohám miest 
a obcí v § 6 tohto zákona.4 
 

2) Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov.5 
 

3) Zákon č. 406/2011 o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov.6  

                                                           
3 https://www.europegoeslocal.eu/wp-content/uploads/2019/10/20191003-egl-charter_SK_online.pdf 
4 https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/282/20200101 
5 https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/245/20200701 
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4) Zákon č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov  - § 26 Žiacka školská rada 
reprezentuje žiakov a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu 
školy.  Žiacku radu možno ustanoviť v strednej škole a základnej škole so 
všetkými ročníkmi.7 
 

5) Stratégia Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020.8 
 

6) Koncepcia rozvoja práce s mládežou na roky 2016 – 2020.9  

 

2. 3  Regionálna úroveň 
 

1) Koncepcia rozvoja práce s mládežou v Trenčianskom samosprávnom kraji do 
roku 2020.10  
 
Koncepcia rozvoja práce s mládežou v Trenčianskom samosprávnom kraji do 
roku 2020 je strategickým dokumentom, ktorý definuje východiská, princípy, 
cieľ a priority pôsobnosti kraja a iných subjektov v kľúčových oblastiach 
rozvoja práce s mládežou v Trenčianskom kraji. 

Strategický rámec práce s mládežou v TSK, ktorý stanovuje východiská, 
princípy a cieľ regionálnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži. 

Kľúčové oblasti rozvoja práce s mládežou sú rozčlenené do desiatich 
tematických oblastí: Vzdelávanie, Zamestnanosť, Tvorivosť a podnikavosť, 
Participácia,  Mládež a svet, Zdravie a zdravý životný štýl, Ochrana životného 
prostredia, Sociálne začlenenie, Dobrovoľníctvo a Práca s mládežou. 

Cieľom regionálnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži je vytvoriť podmienky 
a príležitosti pre zvyšovanie kvality života mladých ľudí žijúcich a pôsobiacich 
na území Trenčianskeho kraja. 

 
2) Krajská koncepcia environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety 

v Trenčianskom samosprávnom kraji do roku 2030.11  

                                                                                                                                                                                     
6 https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/406/20200101 
7 https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/596/20200425 
8 https://www.minedu.sk/data/files/3889_strategia_pre_mladez.pdf 

V dobe prípravy Koncepcie práce s mládežou mesta Považská Bystrica na roky 2021 – 2028 ešte nebola 
schválená stratégia Slovenskej republiky pre mládež na nové obdobie. 

9 https://www.minedu.sk/data/files/5762_koncepcia_prace_s_mladezou.pdf 
V dobe prípravy Koncepcie práce s mládežou mesta Považská Bystrica na roky 2021 – 2028 ešte nebola 
schválená koncepcia rozvoja práce s mládežou na nové obdobie. 

10 https://www.tsk.sk/buxus/docs/Koncepcia%20mladeze%202020.pdf 
V dobe prípravy Koncepcie práce s mládežou mesta Považská Bystrica na roky 2021 – 2028 bola Koncepcia 
rozvoja práce s mládežou v Trenčianskom samosprávnom kraji do roku 2028 v procese pripomienkovania. 
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Táto koncepcia je súčasťou projektu „Zelená župa“, ktorý sa snaží o zvýšenie 
environmentálneho povedomia obyvateľov kraja, zvýšenie informovanosti 
o environmentálnych otázkach, problémoch, výzvach a riešeniach v kruhoch 
odbornej i širokej laickej verejnosti. 

 
3) Stratégia rozvoja stredného odborného školstva v TSK na roky 2013 – 2020.12 

Stratégia bola aktualizovaná v roku 2018. 
 

2. 4  Miestna úroveň 
 
Nakoľko Mesto Považská Bystrica v predchádzajúcom období nemalo 

podobný dokument a situácia v tejto oblasti nebola mapovaná, v období tvorby tejto 
koncepcie spracovatelia vychádzali len zo súčasnej situácie v oblasti práce s deťmi 
a mládežou v meste Považská Bystrica. 

 

Východiskami pre prípravu Koncepcie práce s mládežou mesta Považská Bystrica 
boli: 

 
1) Závery riadených diskusií s mládežou, pracovníkmi s mládežou a odbornou 

verejnosťou, ktorá pracuje s mládežou v meste Považská Bystrica na 
zisťovanie potrieb mladých ľudí v našom meste počas kalendárnych rokov 
2019 a 2020: 
 

− Okrúhle stoly dňa 14. 3. 2019 (riadené diskusie), 
− Stretnutie k tvorbe koncepcie rozvoja práce s mládežou v meste 

Považská Bystrica dňa 10. 12. 2019 (riadené diskusie a dotazníkové 
zisťovanie) 

Stretnutí sa spolu zúčastnilo 80 mladých ľudí zo ZŠ a SŠ na území mesta 
Považská Bystrica, odborná verejnosť a zástupcovia mesta Považská 
Bystrica.   

 
Koncepcia vychádzala aj z viacerých spoločných aktivít s mladými ľuďmi 
v rámci projektu „Kraj a mestá spolu pre mladých – KAM spolu pre mladých“, 
počas ktorých sa nepriamo mapovali ich potreby.  

                                                                                                                                                                                     
11https://www.tsk.sk/buxus/docs/dokumenty/materialy_zastupitelstva_tsk/materialy_na_xviii._zasadnutie_zas

tupitelstva_tsk/13_krajska_koncepcia_environm_vychovy_vzdelav_a_osvety_v_tsk_do_roku_2030/04_KKEV
_material.pdf 

12 https://www.tsk.sk/buxus/docs/aktualizacia%20strategie_2018_final.pdf  
V dobe prípravy Koncepcie práce s mládežou mesta Považská Bystrica na roky 2021 – 2028 ešte nebola 
schválená nová stratégia rozvoja stredného odborného školstva v TSK. 
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2) Správa o živote mladých ľudí na Považí 

Publikácia je výstupom projektu „Mladí ľudia na Považí“, ktorý sa realizoval od 
októbra 2017 do marca 2018 a bol podporený Ministerstvom školstva, vedy, 
výskumu a športu SR, odborom mládeže v rámci programu Komunita 
mladých. Autormi publikácie sú zástupcovia Rady mládeže Trenčianskeho 
kraja v Považskej Bystrici a Študentského parlamentu Mesta Považská 
Bystrica (fokusové skupiny a dotazníkové zisťovanie).13 

Zisťovania sa zúčastnilo spolu 667 respondentov, predovšetkým mladých ľudí  
do 30 rokov.  

3) Program rozvoja Mesta Považská Bystrica na roky 2016 – 2022 

Je strategický strednodobý dokument, ktorý určuje víziu rozvoja mesta, 
prioritné rozvojové oblasti a strategické ciele ich naplnenia. Tento dokument je 
základným východiskom pre spracovanie ďalších materiálov rozvoja 
jednotlivých oblastí života mesta.14 

 
4) Komunitný plán sociálnych služieb Mesta Považská Bystrica  

 
Komunitný plán sociálnych služieb je strategický dokument pre sociálnu 
oblasť. Určuje ciele a priority v sociálnej oblasti a opatrenia smerujúce k 
dosiahnutiu vízie rozvoja sociálnych služieb v meste. Komunitný plán sa 
venuje aj problematike sociálnoprávnej ochrane detí a mladistvých, vrátane 
rizika ich sociálneho vylúčenia.15 
 

 
 

3.  SWOT ANALÝZA – východiskový stav v meste Považská 
Bystrica 

 

SWOT analýza 

Silné stránky: Slabé stránky: 
 

− podpora práce s mládežou zo strany 
samosprávy - koordinátori práce s mládežou 

− komisia pre mládež a šport 
− Rada mládeže Trenčianskeho kraja 
− Študentský parlament Mesta Považská 

Bystrica – poradný orgán primátora 
− žiacke školské rady na niektorých ZŠ a SŠ 

 
− nedostatočný záujem mladých o účasť na 

podujatiach v meste 
− nedostatočná podpora aktívnych lídrov/odlev 

mladých ľudí za prácou a štúdiom do iných 
miest 

− slabá propagácia aktivít Študentského 
parlamentu Mesta Považská Bystrica  

                                                           
13 https://drive.google.com/file/d/1jvCuRL2zGJTo9-Y6u6NjHaBUwQuYLmMD/view 
14 https://www.povazska-bystrica.sk/program-rozvoja-mesta-povazska-bystrica.phtml?id3=28489 
15 file:///C:/Users/mich.hulkova/Downloads/Komunitny_plan_socialnych_sluzieb%20(3).pdf 



10 
 

− mestská mobilná aplikácia SOM Považská 
Bystrica  

− variabilita aktivít ponúkaných mestom (šport, 
kultúra,...) 

− dostatok príležitostí na voľno - časové aktivity 
(CVČ, Vlastivedné múzeum v Považskej 
Bystrici, Považská knižnica v Považskej 
Bystrici, Považské osvetové stredisko 
v Považskej Bystrici,...) a dostatok podujatí, 
na ktorých sa môžu mladí zúčastniť 

− pravidelné zisťovanie potrieb mládeže 
− Participatívny komunitný rozpočet mesta 

Považská Bystrica „Mesto si ty“ 
− kvalitné SŠ aj s možnosťou duálneho 

vzdelávania 
− podpora športu a budovanie športovísk 
− podpora vzdelávacích aktivít pre mládež zo 

strany mesta 
− podpora medzigeneračnej spolupráce na 

úrovni mesta prostredníctvom 
dobrovoľníckych aktivít 

− chýba multifunkčný (sebarozvojový) priestor 
na stretávanie sa  mladých ľudí a priestor na 
činnosť a rozvoj ich kompetencií 

− nedostatočný priestor na vzájomnú 
spoluprácu ZŠ a SŠ  

− nezáujem mládeže o verejné dianie v meste 
− nedostatočná informovanosť a motivovanosť 

mladých ľudí zapojiť sa do dobrovoľníctva 
a participácie na živote v meste 

− nedostatočné povedomie a následné 
využívanie grantových schém na území 
mesta 

− neexistencia ŽŠR na niektorých ZŠ a SŠ 
resp. slabá informovanosť o možnosti 
založenia, resp. významu ŽSR pri rozvoji 
aktívneho občianstva mladých ľudí žijúcich 
a pôsobiacich na území mesta Považská 
Bystrica 

− nedostatok dobrovoľníkov a „kvalita“ 
dobrovoľníkov  

− nedostatočné povedomie o možnosti  
dobrovoľníctva 

− nerozvinutá spolupráca a komunikácia medzi 
OZ, inštitúciami  

− neobjektívne vyhodnotenie 
informácií/nedostatočné kritické myslenie 
obyvateľstva 

 
Príležitosti: Ohrozenia: 

− finančné granty podporujúce prácu 
s mládežou na európskej, národnej, 
regionálnej a miestnej úrovni 

− záujem podnikateľských subjektov v meste 
o zamestnávanie mladých ľudí 

− rozvoj duálneho vzdelávania na regionálnej 
úrovni 

− rozvoj mesta v oblasti kultúrneho 
a rekreačného potenciálu 

− rozšírenie siete cyklotrás 
− aktivity splnomocnenca vlády SR pre rozvoj 

občianskej spoločnosti (participatívne 
rozpočty na ZŠ a SŠ) 

− podpora mobility mladých prostredníctvom 
partnerských miest 

− regionálny koordinátor práce s mládežou TSK 
a výmena KNOW HOW s koordinátormi práce 
s mládežou v rámci Trenčianskeho kraja 

− pozitívne vzory mladých medzi sebou 
 

− demografická krivka – obyvateľstvo mesta 
starne 

− trend nevhodného využívania voľného času 
medzi mladými ľuďmi (ničnerobenie, sklony 
k užívaniu návykových látok) 

− migrácia mladých za štúdiom a prácou  
− trend silného individualizmu a zlých 

motivačných faktorov u mladých  ľudí 
− zvyšujúce sa problémy v oblasti 

telesných/duševných chorôb a celkového 
životného štýlu mladých ľudí 
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II. STRATEGICKÁ ČASŤ 
 

1. Ciele miestnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži 
 

1) Mesto Považská Bystrica sa zaväzuje: 
a) vytvárať podmienky pre organizovanie práce s mládežou, 
b) vytvárať podmienky pre spoluprácu subjektov pôsobiacich v danej 

oblasti, 
c) podporovať zapojenie sa mládeže do dobrovoľníckych aktivít, 
d) priznávať práva mladým na svoju vlastnú identitu, rôznorodosť 

a autonómiu, 
e) poskytovať príležitosti na zamestnanie, aktívne občianstvo a účasť 

zástupcov mládeže na spoločenskom a politickom živote, 
f) podporovať iniciatívy v rámci práce s mládežou zamerané najmä na: 

− ochranu životného prostredia, 
− prevenciu sociálno-patologických javov, 
− mobilitu mládeže, 
− medzinárodnú spoluprácu, 
− informačné a poradenské služby, 
− záujmové činnosti mládeže, 
− poznávanie historického a kultúrneho dedičstva mesta Považská 

Bystrica, 
− oblasť ochrany a podpory zdravia a iné. 

 

 

2. Hlavné zásady miestnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži 
 
Mesto Považská Bystrica: 

− potvrdzuje, že mládež má právo aktívne sa zúčastňovať života v spoločnosti, 
pričom si uvedomuje, že prirodzená účasť mládeže na spoločenskom 
a politickom živote je základným predpokladom ich pozitívneho príspevku 
k rozhodnutiam, ktoré sa týkajú ich súčasného i budúceho života, podporuje 
partnerský prístup, 

− vytvára podmienky pre uspokojenie základných potrieb a požiadaviek 
a prostredie na etickú sebarealizáciu detí a mládeže, 

− vníma mládež ako dôležitého aktéra rozvoja spoločnosti, 
− uznáva, že všetci mladí ľudia sú prínosom pre spoločnosť a preto podporuje 

právo mladých ľudí participovať na príprave a vykonávaní politík, ktoré sa ich 
týkajú, 
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− venuje osobitnú pozornosť ochrane a podpore detí a mládeže zo sociálne 
znevýhodneného prostredia (osamelé matky vychovávajúce deti, rozvedení 
rodičia s deťmi, nezamestnaní rodičia s deťmi a dospievajúcou mládežou, 
atď.) pričom vytvára podmienky pre rozvoj preventívneho a podporného 
systému, zameraného na ohrozené, problémové skupiny detí a mládeže, ako 
aj na väčšinovú skupinu detí a mládeže, podporuje sociálnu inklúziu, 

− vníma, že komplexné zabezpečenie miestnej politiky vo vzťahu k deťom 
a mládeži je nielen úlohou mesta Považská Bystrica a organizácií 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, resp. Trenčianskeho samosprávneho 
kraja a štátu, ale aj mimovládneho a súkromného sektora, médií, vzdelávacích 
inštitúcií, rodiny, komunít, ako aj samotných detí a mládeže, 

− podporuje rozvoj práce s deťmi a mládežou a politiky vo vzťahu k deťom 
a mládeži a na tento účel efektívne využíva prostriedky rozpočtu mesta, 

− považuje mládež za schopnú prevziať zodpovednosť za smerovanie svojho 
života. 

 

3. Kľúčové oblasti miestnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži 
 
Koncepcia definuje štyri základné oblasti podpory a práce s deťmi a mládežou: 

 

3. 1  Vzdelávanie, zamestnanosť, tvorivosť a podnikavosť 
 

Strategické ciele a opatrenia mesta Považská Bystrica – vzdelávanie, 
zamestnanosť, tvorivosť a podnikavosť: 

 

Cieľ 1 : 

Podpora a rozvoj žiackych školských rád 

Opatrenia: 

1.1 Podpora vzniku ŽŠR na ZŠ a SŠ  

1.2 Rozvoj kompetencií a informovanosti zástupcov a koordinátorov ŽŠR 

1.3 Podpora sieťovania a prenosu skúseností v rámci ŽŠR 

 

Cieľ 2 : 

Spolupráca formálneho a neformálneho vzdelávania pri rozvoji kompetencií mladých 
ľudí  

Opatrenia: 
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2.1 Podpora informovanosti o možnostiach formálneho a neformálneho 
vzdelávania 

2.2 Propagácia prínosov a dopadov neformálneho vzdelávania 

 

Cieľ 3 : 

Podpora odborného vzdelávania a kariérneho poradenstva 

Opatrenia: 

3.1 Podpora odborného a duálneho systému vzdelávania  

3.2 Podpora spolupráce škola – žiak - rodič – zamestnávateľ 

3.3 Podpora spolupráce Študentský parlament – mesto - zametnávateľ 

3.4 Podpora aktivít zainteresovaných subjektov zameraných na kariérne 
poradenstvo  

3.5 Propagácie dobrých príkladov z praxe 

3.6 Medzigeneračná spolupráca ZŠ a SŠ 

 

Cieľ 4 : 

Podpora iniciatív a sebarealizácie mladých ľudí  

Opatrenia: 

4.1 Podpora vzniku priestoru pre mladých ľudí s cieľom podnietiť ich tvorivosť 

4.2 Podpora aktivít zameraných na stretávanie sa mladých ľudí s úspešnými 
mladými ľuďmi z praxe 

4.3 Podpora mladých lídrov  

4.4 Podpora podnikateľských zručností  

 

3. 2  Participácia, práca s mládežou, mládež a svet 
 

Strategické ciele a opatrenia mesta Považská Bystrica - participácia, práca s 
mládežou, mládež a svet: 

 

Cieľ 1 : 

Rozvoj participácie mladých ľudí na území mesta  

Opatrenia: 



14 
 

1.1 Podpora učenia sa demokracii a participácii prostredníctvom žiackych 
školských rád s využitím neformálneho vzdelávania  

1.2 Podpora rozvoja Študentského parlamentu Mesta Považská Bystrica 

1.3  Pravidelné stretnutie mládeže s volenými zástupcami a zamestnancami 
mesta  

 

Cieľ 2 : 

Podpora práce s mládežou na území mesta  

Opatrenia: 

 2.1 Zvyšovanie informovanosti a kompetencií pracovníkov/koordinátorov práce 
s mládežou 

2.2 Podpora výchovy a vzdelávania detí a mládeže k aktívnemu demokratickému 
občianstvu a podpora mladých lídrov. 

2.3 Podpora rozvoja kľúčových kompetencií mladých ľudí (kritické myslenie, 
uvedomovanie si súvislostí medzi vlastným konaním a globálnym dopadom, 
práca s informáciami, kritická reflexia médií a pod.)  

2.4 Podpora podujatí a aktivít zameraných na témy blízke mladým ľuďom 

2.5  Mapovanie aktuálnych potrieb mladých ľudí 

2.6 Podpora aktivít realizovaných na základe potrieb mladých ľudí 

2.7 Podpora spolupráce inštitúcií a subjektov, ktoré pôsobia v oblasti práce 
s mládežou 

2.8 Podpora vyhľadávania a existencie vhodných priestorov pre prácu s 
mládežou, nízkoprahových klubov pre mladých ľudí a iných priestorov pre 
aktivity mladých ľudí 

 

Cieľ 3 : 

Zvyšovanie informovanosti a propagácia globálnych tém a mobility  

Opatrenia: 

3.1 Zvyšovanie informovanosti o existujúcich grantových programoch v oblasti 
mobility  

3.2 Podpora zvyšovania informovanosti mládeže o organizáciách vysielajúcich 
mladých ľudí na zahraničné výmeny, dobrovoľnícku službu a podobne 

3.3 Podpora projektov spolupráce mládeže s partnerskými mestami 

3.4 Multikulturalizmus   
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3. 3  Inklúzia, životné prostredie, zdravie a životný štýl 
 

Strategické ciele a opatrenia mesta Považská Bystrica - inklúzia, životné 
prostredie, zdravie a životný štýl: 

Cieľ 1: 

Rozvoj prevenčných aktivít a informovanosti v oblasti sociálnej inklúzie 

Opatrenia: 

1.1 Podpora kontrolných, prevenčných a osvetových aktivít OR PZ, ÚPSVaR 
a CPPaP pôsobiacich na území mesta 

1.2 Podpora spolupráce pri aktivitách s MVO, komunitnými centrami, 
nízkoprahovými klubmi, rodinnými centrami a ďalšími subjektmi 

1.3 Podpora osvety a medializácie  

1.4 Vzdelávanie v oblasti prevencie a sociálno-patologických (extrémizmus, 
sekty, xenofóbia, kyberšikana a ďalšie)  

1.5 Podpora učeniu sa hodnotám  

1.6 Venovanie osobitnej pozornosti znevýhodneným skupinám mladých ľudí 

 

Cieľ 2: 

Podpora environmentálnej výchovy a ochrany životného prostredia  

Opatrenia: 

2.1 Podpora environmentálnej výchovy a ochrany životného prostredia 

2.2 Podpora osvety a medializácie 

2.3 Zvyšovanie informovanosti a kompetencií koordinátorov práce s mládežou v 
oblasti ochrany prírody a životného prostredia 

2.4 Rozvoj projektov zameraných na environmentálnu výchovu na úrovni mesta 

 

Cieľ 3: 

Podpora zdravia a zdravého životného štýlu a duševného zdravia mladých ľudí  

Opatrenia: 

3.1 Vytváranie podmienok na športovanie a realizáciu voľnočasových aktivít  
zameraných na zdravý životný štýl mladých ľudí 

3.2  Zachovanie systému podpory prevádzkovania športovísk na území mesta 
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3.3 Zachovanie a rozvoj dotačných schém zameraných na vytváranie príležitostí 
mladých ľudí na športové vyžitie a realizáciu voľnočasových aktivít 

3.4 Organizácia podujatí na podporu zdravého životného štýlu 

3.5 Podpora vzdelávacích aktivít zameraných na sebapoznanie, zvládanie stresu 
a záťaže mladých ľudí 

3.6 Zvýšenie informovanosti o duševnom zdraví 

3.7 Podpora práce s psychológmi a výchovnými poradcami na ZŠ a SŠ 

 

3. 4  Dobrovoľníctvo 
 

Strategické ciele a opatrenia mesta Považská Bystrica - dobrovoľníctvo: 

 

Cieľ 1: 

Podpora dobrovoľníctva na území mesta 

Opatrenia: 

1.1 Rozvoj spolupráce so ZŠ a SŠ na území mesta pri rozvoji dobrovoľníctva 

1.2 Propagácia dobrých príkladov z praxe 

1.3 Podpora sieťovania a informovanosti v rámci dobrovoľníctva (organizácie – 
mladí ľudia – sponzori – verejnosť) 

1.4 Podpora spoločenského uznania dobrovoľníctva 

1.5 Podpora vzdelávania o dobrovoľníctve vedúceho k 
dlhodobému/udržateľnému dobrovoľníctvu 

1.6 Mapovanie organizácií pracujúcich v oblasti dobrovoľníctva 

1.7 Podpora koordinácie dobrovoľníckych aktivít a dobrovoľníkov 

1.8 Vytvárať príležitosti a podmienky pre organizovanie domácich 
a medzinárodných dobrovoľníckych táborov (workcamp) na území mesta 
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III. IMPLEMENTAČNÁ ČASŤ 
 

1. Aktéri pri implementácii koncepcie a ich úlohy pri práci 
s mládežou na miestnej úrovni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. 1  Mesto Považská Bystrica 
 
Mesto Považská Bystrica na úseku starostlivosti o mládež realizuje a podporuje 
uskutočňovanie práce s mládežou na svojom území v zmysle § 6 zákona č. 282/2008 
Z. z. o podpore práce s mládežou 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 na základe tejto koncepcie. 

MESTO POVAŽSKÁ BYSTRICA/  
KOMISIA PRE MLÁDEŽ 

A ŠPORT 
EXPERTNÁ SKUPINA PRE OBLASŤ PRÁCE S MLÁDEŽOU 

KORDINÁTOR PRÁCE S 
MLÁDEŽOU INŠTITÚCIE 

PRACUJÚCE 
S DEŤMI A 

MLÁDEŽOU 

NEFORMÁLNE 
SKUPINY 

MLADÝCH 
ĽUDÍ 

  

ŠTUDENTSKÝ 
PARLAMENT 

MESTA 
POVAŽSKÁ 
BYSTRICA 

 

 

OBČIANSKE 
ZDRUŽENIA/ 
NEZISKOVÉ 

ORGANIZÁCIE 
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1. 2  Komisia pre mládež a šport 
 

V súvislosti s prijatím Koncepcie pre prácu s mládežou mesta Považská Bystrica na 
roky 2021 – 2028 vznikajú Komisii pre mládež a šport zriadenej pri Mestskom 
zastupiteľstve v Považskej Bystrici nasledovné kompetencie: 

− schvaľuje a pripomienkuje Akčný plán práce s mládežou mesta Považská 
Bystrica na jednotlivé roky; akčný plán predkladá komisii koordinátor pre prácu 
s mládežou v meste Považská Bystrica, 

− spolupracuje s inštitúciami, tvorí, podáva návrhy, komunikuje, analyzuje 
súčasný stav, propaguje miestnu politiku vo vzťahu k deťom a mládeži a 
spolupracuje pritom s koordinátorom práce s mládežou mesta Považská 
Bystrica, 

− vytvára podmienky pre podporu systematickej práce s deťmi a mládežou 
mimo procesu formálneho vzdelávania a aktívneho využívania voľného času, 

− zabezpečuje implementáciu a napĺňanie cieľov tejto koncepcie, 
− posudzuje prijaté návrhy v oblasti tejto koncepcie a predkladá vlastné návrhy 

opatrení na realizáciu miestnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži, 
− každoročne vyhodnocuje Akčný plán práce s mládežou v spolupráci s 

koordinátorom práce s mládežou mesta Považská Bystrica, 
− môže požiadať koordinátora práce s mládežou mesta Považská Bystrica 

o zvolanie expertnej skupiny pre oblasť práce s mládežou. 

 

1. 3  Koordinátor práce s mládežou 
 

Úlohy koordinátora: 
 

− mapuje potreby mladých ľudí v meste, ich záujmy, preferencie 
− mapuje potreby mladých ľudí s nedostatkom príležitostí a vytvára podmienky 

pre ich zapojenie sa  
− predkladá pripomienky a návrhy, obhajuje záujmy mladých ľudí a ich potreby, 

pripravuje podklady pre rozhodovanie Komisie mládeže a športu, 
zastupiteľstva mesta a iných volených zástupcov mesta, zúčastňuje sa 
zasadnutí Komisie mládeže a športu 

− je kontaktnou osobou pre mladých ľudí vo vzťahu k mestu 
− vyhľadáva organizácie, neformálne skupiny, inštitúcie pracujúce s deťmi a 

mládežou a spolupracuje s nimi v oblasti rozvoja práce s mládežou 
− vytvára a aktualizuje databázu organizácií a skupín pracujúcich s deťmi a 

mládežou 
− vytvára analýzy týkajúce sa mládeže pre potreby mesta, TSK, MŠVVaŠ SR  
− vyhľadáva grantové možnosti a predkladá projekty súvisiace s rozvojom práce 

s mládežou  
− vyhľadáva a propaguje možnosti a výzvy v oblasti detí a mládeže, akcie, 

podujatia 
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− rozvíja, podporuje činnosť ŽŠR na ZŠ a SŠ v meste 
− úzko spolupracuje s koordinátorom práce s mládežou TSK pri rozvoji 

kompetencií koordinátorov ŽŠR a zástupcov ŽŠR, podporuje sieťovanie, 
spoluprácu a výmenu know how ŽŠR na území mesta  

− podporuje vznik, rozvoj a trvalú udržateľnosť poradných orgánov zložených z 
mladých ľudí žijúcich, alebo pôsobiacich na území mesta  

− realizuje akcie a podujatia detí a mládeže na území mesta alebo napomáha 
pri ich realizácii 

− podporuje rozvoj spolupráce a partnerstvá organizácií a neformálnych skupín 
mladých ľudí pôsobiacich na území mesta 

− neustále si rozvíja kompetencie v oblasti práce s mládežou a využíva ich pre 
zlepšovanie a rozvoj práce s mládežou na území mesta 

− rozvíja medzigeneračný dialóg v práci s mládežou 
− rozvíja prevenčné aktivity v oblasti práce s mládežou 
− propaguje činnosť v oblasti práce s deťmi a mládežou 
− vypracováva, kontroluje a vyhodnocuje plnenie akčného plánu súvisiaceho so 

strategickým dokumentom mesta v oblasti práce s mládežou mesta (napr. 
Koncepciou práce s mládežou mesta ) a predkladá správy Komisii pre mládež 
a šport 

− zvoláva zasadnutia expertnej skupiny pre prácu s mládežou, ktorá sa 
spolupodieľa na plánovaní, rozvoji a vyhodnocovaní aktivít v oblasti práce s 
mládežou, aktívne sa ich účastní, pripravuje podklady na prerokovanie a 
spracováva výstupy a zápisy 

− predkladá expertnej skupine pre prácu s mládežou na pripomienkovanie akčný 
plán na nasledujúci kalendárny rok 

− zastupuje mesto voči iným inštitúciám v oblasti práce s deťmi a mládežou, 
aktívne vyhľadáva partnerstvá na medzinárodnej úrovni, zúčastňuje sa sám, 
alebo vysiela zástupcu za mesto, prípadne skupinu mladých ľudí na školenia, 
semináre, konferencie a iné podujatia, ktoré vedú k rozvoji práce s mládežou 
na území mesta 

− aktívne rozvíja participáciu na území mesta na všetkých stupňoch 
− komunikuje a úzko spolupracuje so všetkými útvarmi mesta, zabezpečuje 

rozvoj participácie pri formovaní miestnej a regionálnej politiky v oblasti 
mládeže na území mesta    

− aktívne vyhľadáva možnosti realizovania projektov zameraných na deti a 
mládež, možnosti ich financovania  

− zabezpečuje výchovno – vzdelávaciu činnosť zameranú na rozvíjanie 
kľúčových kompetencií  detí a mládeže v čase mimo vyučovania 

− zabezpečuje garantovanie smerovania štátnej politiky vo vzťahu k deťom a 
mládeži na území mesta 

− zabezpečuje poskytovanie informačnej, metodickej a odbornej pomoci v 
oblasti práce s deťmi a mládežou  

− spolupracuje s koordinátormi práce s mládežou iných miest 
 

1. 4  Inštitúcie a organizácie 
 

Na miestnej úrovni mesta Považská Bystrica prácu s deťmi a mládežou zabezpečujú: 
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− materské školy, 
− základné školy, 
− stredné odborné školy a gymnáziá, 
− Spojená škola internátna, 
− základné umelecké školy, 
− centrá voľného času, 
− Rada mládeže Trenčianskeho kraja 
− Študentský parlament Mesta Považská Bystrica 
− materské centrum, 
− PX Centrum, 
− Mestské športové kluby, s. r. o., 
− športové kluby, 
− cirkvi a náboženské spoločnosti, 
− Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, 
− Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, 
− Štátna a mestská polícia  
− denný stacionár, 
− skautský oddiel, 
− turistický oddiel, 
− dobrovoľné hasičské zbory, 
− rôzne zväzy, organizácie a inštitúcie, 
− súkromný sektor 
−  a iné občianske združenia a spolky 

 

1. 5  Expertná skupina pre prácu s mládežou 
 

Skupina je zložená zo zástupcov kľúčových aktérov mládežníckej politiky 
(organizácií, neformálnych skupín a iných inštitúcii,...) v meste Považská Bystrica. Jej 
cieľom je reagovať na aktuálne potreby mladých ľudí. Skupina má nasledovné 
kompetencie: 

− stretáva sa v pravidelných intervaloch na základe zvolania skupiny 
koordinátorom pre prácu s mládežou 

− má poradnú funkciu pre oblasť práce s mládežou v meste Považská Bystrica, 
za účelom jej podpory a zvýšenia kvality, 

− pripomienkuje a podieľa sa na tvorbe koncepčných materiálov a akčného 
plánu v oblasti práce s mládežou,  

− úzko spolupracuje s komisiou pre mládež a šport, ako aj s koordinátorom pre 
prácu s mládežou  

 

1.6  Štruktúra žiackych a mládežníckych formálnych a neformálnych skupín 
 

1) Študentský parlament Mesta Považská Bystrica 
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Ustanovuje sa pri Meste Považská Bystrica ako zastupiteľský orgán stredných 
škôl na území mesta. Jeho hlavným cieľom je aktívne zapojenie mládeže do 
celkového života v meste a možnosť podieľať sa na riešení úloh svojimi 
nápadmi. Parlament je zložený z volených delegátov – študentov SŠ na území 
mesta. Jeho úlohou je: 

− sledovať potreby a záujmy mladých ľudí, porovnávať ich so skutočnými 
možnosťami na ich realizáciu a napomáhať vytváraniu podmienok na 
riešenie tak, aby možností na využívanie voľného času v meste bolo 
dostatok, 

− predkladať podnety, problémy a návrhy na ich riešenie od mladých ľudí 
do orgánov samosprávy mesta a iných kompetentných orgánov (napr. 
TSK), 

− vyjadrovať sa k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam mesta 
v oblasti výchovy, vzdelávania a podpory záujmov mládeže v oblasti 
kultúry, športu a vzdelávania, ako aj v iných oblastiach (životné 
prostredie, verejný poriadok,...). 

 

2) Žiacke školské rady na ZŠ a SŠ 
 
Vznik žiackych školských rád upravuje zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o 
štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, kde ich vznik a poslanie upravuje § 26 uvedeného 
zákona. Žiacka rada: 

− zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy, predkladá im 
svoje stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov aj navonok, 

− vyjadruje sa k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v 
oblasti výchovy a vzdelávania, 

− podieľa sa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku, 
− volí a odvoláva zástupcu žiakov do rady strednej školy. 

 

2.  Implementácia, realizácia a hodnotenie koncepcie, akčný plán 
 

1) Napĺňanie tejto koncepcie sa zabezpečí v súčinnosti Mesta Považská 
Bystrica, komisie pre mládež a šport, koordinátora pre prácu s mládežou, 
Študentským parlamentom mesta Považská Bystrica a ďalších inštitúcií 
a organizácií, ktoré pôsobia v oblasti práce s mládežou na území mesta.  

 
2) Koncepcia práce s mládežou mesta Považská Bystrica sa bude 

implementovať prostredníctvom akčných plánov na obdobie jedného 
kalendárneho roku, ktoré budú špecifikovať konkrétne opatrenia, aktivity a 
úlohy všetkých subjektov, partnerov dotknutých v definovaných kľúčových 
oblastiach miestnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži.  
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3) Akčný plán bude špecifikovať konkrétne opatrenia a termíny jednotlivých úloh. 
Na vypracovaní a realizácii akčného plánu sa spolupodieľajú mesto Považská 
Bystrica, komisia pre mládež a šport a koordinátor práce s mládežou 
s neformálnymi skupinami, relevantnými inštitúciami, občianskymi združeniami 
a neziskovými organizáciami vo vzťahu k deťom a mládeži pôsobiacich na 
území mesta Považská Bystrica. Akčný plán predkladá koordinátor práce 
s mládežou komisii pre mládež a šport na pripomienkovanie a schválenie 
najneskôr začiatkom nasledujúceho kalendárneho roka. Komisia zároveň 
vyhodnocuje akčný plán práce s mládežou v spolupráci s koordinátorom práce 
s mládežou mesta Považská Bystrica za predchádzajúci kalendárny rok. 
Akčný plán predkladá komisii na vyhodnotenie koordinátor práce s mládežou 
do 15. februára príslušného kalendárneho roka.  

 
4) Akčný plán predkladá koordinátor práce s mládežou na pripomienkovanie aj 

expertnej skupine pre prácu s mládežou.  
 

5) Zhodnotenie plnenia tejto koncepcie sa uskutoční v polovici obdobia, na ktoré 
bola schválená (v roku 2025) a v závere obdobia (v roku 2028). Hodnotenie 
koordinuje mesto Považská Bystrica a uskutoční sa formou konzultačného 
stretnutia na miestnej úrovni, na ktorom sa zhodnotí napĺňanie tejto koncepcie 
prostredníctvom opatrení uvedených v akčných plánoch. Výstupy z tohto 
hodnotenia budú podkladom pre prípravu aktuálnych opatrení pri tvorbe novej 
koncepcie pre ďalšie programové obdobie.  
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VI. ČASŤ - PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

Koncepcia práce s mládežou v meste Považská Bystrica na roky 2021 - 2028 je 
dlhodobý strategický dokument. 

Mesto Považská Bystrica pri vykonávaní samosprávnej politiky vo vzťahu k deťom a 
mládeži spolupracuje so školami a školskými zariadeniami, orgánmi štátnej správy, 
obcami, mestami, mimovládnymi organizáciami, zamestnávateľmi a ďalšími aktérmi 
na svojom území a podporuje synergiu opatrení v jednotlivých oblastiach rozvoja 
práce s mládežou a inštitúciami.  

Zoznam tvorcov a tých, ktorí sa spolupodieľali na príprave a pripomienkovaní tohto 
dokumentu je v prílohe č. 1. 

Koncepcia práce s mládežou v meste Považská Bystrica na roky 2021 - 2028 bola 
prerokovaná v Komisii pre mládež a šport pri MsZ v Považskej Bystrici dňa 8. – 14. 1. 
2021. 

Koncepcia práce s mládežou v meste Považská Bystrica na roky 2021 - 2028 bola 
odporúčaná Mestskou radou v Považskej Bystrici dňa 13. 1. 2021. 

Koncepcia práce s mládežou v meste Považská Bystrica na roky 2021 - 2028 bola 
schválená mestským zastupiteľstvom v Považskej Bystrici dňa 31. 1. 2021 
uznesením č.  11/2021. 

Koncepcia práce s mládežou v meste Považská Bystrica na roky 2021 - 2028 
nadobúda účinnosť dňa 21. 1. 2021. 

 

 

 

 

 

 

 doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD. 
  primátor mesto Považská Bystrica  
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Príloha č. 1  

 

ZOZNAM TVORCOV KONCEPCIE 
 

Odborný garant:  

Ing. Silvia Štefániková, koordinátorka práce s mládežou Trenčianskeho 
samosprávneho kraja 

 

Spracovávateľ materiálu:  

Mgr. Michaela Haladejová, koordinátor práce s mládežou mesta Považská Bystrica 

Mgr. Zuzana Haladejová, koordinátor práce s mládežou mesta Považská Bystrica 

 

Spolupracovali:  

Rada mládeže Trenčianskeho kraja 

 

Koncepciu pripomienkovali: 

Ing. Juraj Pekár – poslanec MsZ Považská Bystrica, člen Komisie pre kultúru, 
vzdelávanie a školstvo pri MsZ, 

Ing. Daniela Barbosová – poslankyňa MsZ Považská Bystrica, podpredsedníčka 
Komisie pre kultúru, vzdelávanie a školstvo pri MsZ, 

Mgr. Daniela Čižmárová – členka Komisie pre kultúru, vzdelávanie a školstvo pri 
MsZ, riaditeľka Považského osvetového strediska v Považskej Bystrici, 

Ján Haviar -  predseda občianskeho združenia OZ VZOSTUP5, 

Mgr. Marián Sopčák – poslanec MsZ Považská Bystrica, predseda Komisie pre 
financovanie a správu majetku mesta pri MsZ, 

Jarmila Tomanová – poslankyňa MsZ Považská Bystrica, členka Komisie pre 
financovanie a správu majetku mesta pri MsZ, 

Ing. Václav Barbosa – člen Komisie pre mládež a šport 
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Mária Labudíková –  členka revíznej a kontrolnej komisie Rady mládeže 
Trenčianskeho kraja 

Mgr. Jozef Bielik – vedúci Odboru školstva a sociálnych vecí MsÚ Považská 
Bystrica  
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Materiál bol zaslaný na konzultovanie kľúčovým aktérom mládežníckej politiky 
(organizáciám, neformálnym skupinám a iným inštitúciám,...) v meste Považská 
Bystrica v mesiaci november 2020: 

- materské školy, 

- základné školy, 

- stredné školy, 

- základné umelecké školy, 

- zariadenia pre voľný čas detí a mládeže, 

- občianske združenia a organizácie, 

- inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a mesta Považská Bystrica, 

- Komisia pre kultúru, vzdelávanie a školstvo, 

- Komisia pre mládež a šport 
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