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ÚVOD

„Mládež je naša budúcnosť. Preto musíme hovoriť jej jazykom a zároveň ju
vedieť aj počúvať.“

Budúcnosť miest a obcí závisí od mladých ľudí a od toho, aké podmienky pre vlastný rozvoj
je im mesto schopné ponúknuť. Je dôležité venovať pozornosť ich potrebám a zapájať ich do
vecí verejných. Účelom tohto dokumentu je vytvoriť vhodné podmienky na sebarealizáciu
mládeže podľa ich potrieb a prostredníctvom premyslených a cieľavedomých krokov vzbudiť
ich záujem o zapojenie sa do verejného života v meste.
Koncepcia práce s mládežou v meste Žiar nad Hronom do roku 2028 reflektuje na aktuálne
požiadavky mladých ľudí žijúcich v tomto meste. Ich názory a potreby boli zisťované
prostredníctvom niekoľkých postupov a zhrnuté v dokumente „Analýza názorov a potrieb
mladých ľudí v meste Žiar nad Hronom“.
Koncepcia definuje východiská, priority a ciele mesta Žiar nad Hronom v kľúčových oblastiach
rozvoja práce s mládežou. Je v súlade s európskymi, národnými a regionálnymi dokumentami.
Cieľovou skupinou, ku ktorej sú priority, strategické ciele a spôsoby napĺňania smerované, je
mládež. Koncepcia ovplyvní aj činnosť aktérov, ktorými sú:
-

neorganizovaná mládež

-

organizovaná mládež: Žiacke školské rady, Žiarsky mládežnícky parlament, Mestský
žiacky parlament, neformálne skupiny mládeže

-

organizácie pracujúce s mládežou na území mesta Žiar nad Hronom

-

stále komisie pri MsZ: Komisia pre školstvo a kultúru, Komisia pre šport a mládež

-

odbory mestského úradu

Koncepcia práce s mládežou v meste Žiar nad Hronom na roky 2021 – 2028
vznikla za podpory grantového programu Erasmus+ v rámci projektu
Spojme sa pre mladých.
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1. ČASŤ

I. Vymedzenie základných pojmov

I.

Čl. 1, § 2, ods. a), b) 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 definuje: „mládežník je osoba, ktorá dovŕšila vek
najviac 30 rokov, mládež je skupina najmenej troch mládežníkov“.

II.

Čl. 1, § 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 definuje úlohy obce na úseku starostlivosti o mládež:
Obec, ktorá bola vyhlásená za mesto, na úseku starostlivosti o mládež okrem
pôsobností podľa odsekov 1 a 2 aj vypracúva, uskutočňuje, aktualizuje koncepciu
rozvoja práce s mládežou a vyhodnocuje jej plnenie.

II. Úloha dokumentu

I.

Koncepcia práce s mládežou v meste Žiar nad Hronom na roky 2021 – 2028 je
záväzným strategickým dokumentom, ktorý upravuje a nastavuje hlavné oblasti,
priority a ciele v práci s mládežou.
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III. Východisková situácia

I.

Demografická situácia:
Údaje sú aktuálne k 31. 10. 2019. Počet obyvateľov do 30 rokov klesá, nakoľko sa
sťahujú za prácou do väčších miest alebo do okolitých dedín.
(Zdroj: Odbor starostlivosti o obyvateľa, Oddelenie evidencie obyvateľstva, Mestský
úrad Žiar nad Hronom).

0 - 5 rokov

1015

II.

6 – 14 rokov

15 – 30 rokov

31 – 64 rokov

65 a viac rokov

1430

2840

9445

3212

5285

12 657

Ženy

9345

Muži

8597

Celkový počet obyvateľov

17 942

Školy a školské zariadenia, organizácie, občianske združenia a skupiny pracujúce
s mládežou na území mesta:
Základná škola, Ul. Dr. Jánskeho č.2
Základná škola, Ul. M.R. Štefánika č. 17
Základná škola, Jilemnického ul. č. 2
Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa, Ul. A. Kmeťa 1
Špeciálna základná škola, Ul. Hutníkov 302
Gymnázium Milana Rúfusa
Súkromná obchodná akadémia DSA
Súkromná stredná odborná škola technická
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG
Základná umelecká škola Zity Strnadovej- Parákovej
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Centrum voľného času
Pohronské osvetové stredisko
Mestský športový klub Žiar nad Hronom, spol. s.r.o.
Mestská polícia
Mestské kultúrne centrum
Mestská knižnica Michala Chrásteka
Komunitné centrum
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva
Slovenský Červený kríž územný spolok Žiar nad Hronom
Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom Žiarsko
OZ Zažiar
OZ Okáčik
OZ Mosty
OZ Voltage
TŠK Stella Žiar nad Hronom
Žiarsky mládežnícky parlament
Mestský žiacky parlament
Žiacke školské rady základných a stredných škôl
Infobod o dobrovoľníctve

IV. Východiskové dokumenty

I.

Koncepcia práce s mládežou v meste Žiar nad Hronom na roky 2020 – 2028 je v súlade
s dokumentami na európskej, národnej a regionálnej úrovni:
a) Stratégia Európskej únie pre mládež na roky 2019 – 2027, ktorá venuje
pozornosť zapájaniu mladých ľudí, ich spájaniu a posilňovaniu ich postavenia.
Európske ciele v oblasti mládeže stanovujú medziodvetvové oblasti, ktoré
ovplyvňujú životy mladých ľudí a poukazujú na to, ktoré oblasti treba riešiť:


Spájanie EÚ s mládežou,
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Rovnosť všetkých rodov,



Inkluzívne spoločnosti,



Informácie a konštruktívny dialóg,



Duševné zdravie a pohoda,



Podpora vidieckej mládeže,



Kvalitné zamestnanie,



Kvalitné vzdelávanie,



Priestor a účasť pre všetkých,



Udržateľná zelená Európa,



Mládežnícke organizácie a európske programy.

b) Biela kniha o mládeži
c) Európska charta práce s mládežou na lokálnej úrovni
d) Hodnotiace správy o mládeži
e) Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
f) Zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou, kde okrem vymedzenia
základných úloh sa venuje aj prenesenému výkonu štátnej správy a úlohám
miest a obcí v § 6, ktorý definuje úlohy obce nasledovne:


podporovať uskutočňovanie práce s mládežou na svojom území,



utvárať podmienky na rozvoj práce s mládežou,



podporovať činnosť zdravotne znevýhodnenej mládeže, mládeže zo sociálne
znevýhodneného prostredia, mládeže z najmenej rozvinutých okresov
a mládeže znevýhodnenej iným spôsobom



spolupracovať s fyzickými osobami a právnickými osobami uvedenými
v § 15 ods. 2,



podporovať zapojenie mládeže do dobrovoľníckej činnosti,



podporovať spoluúčasť mládeže.

g) Zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
h) Zákon č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej
činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
i) Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a
o zmene a doplnení niektorých zákonov - § 26 Žiacka školská rada
6
Koncepcia práce s mládežou v meste Žiar nad Hronom na roky 2021 - 2028

j) Charta práce s mládežou na lokálnej úrovni
k) Stratégia Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020
l) Koncepcia rozvoja práce s mládežou na roky 2016 – 2020 (schválená
uznesením Vlády SR č. 16 dňa 13. januára 2016)
m) Národná správa o mládeži v Slovenskej republike
n) Návrh novej stratégie SR pre prácu s mládežou na obdobie 2021 – 2028
o) Koncepcia rozvoja školstva, športu a mládeže v Banskobystrickom
samosprávnom kraji na roky 2016 – 2020
p) Zákon o podpore práce s mládežou v § 5 a § 6 upravuje úlohy kľúčových
aktérov mládežníckej politiky na regionálnej a lokálnej úrovni
q) European Knowledge Centre of Youth Policy (EKCYP) - on-line databáza,
ktorá ako prvá v Európe poskytuje v oblasti práce s mládežou presné informácie,
ktoré sa opierajú o aktuálne výskumy o mládeži v rámci celej Európy
r) Analýza názorov a potrieb mladých ľudí v meste Žiar nad Hronom,
spracovaná ako východiskový materiál Koncepcie práce s mládežou v meste
Žiar nad Hronom na roky 2021 – 2028 na základe riadených diskusií
a prieskumov počas kalendárneho roka 2019 a 2020

IV. SWOT analýza aktuálnej situácie v meste

Silné stránky









Podpora samosprávy, ochota
spolupracovať
Existencia pozície Koordinátora práce s
mládežou
Chuť mladých ľudí k sebarealizácií
Samostatné komunity fungujúce na
území mesta
(napr. hip-hopová kultúra)
Existencia Žiarskeho mládežníckeho
parlamentu
Existencia Mestského žiackeho
parlamentu
Existencia žiackych školských rád na ZŠ
a SŠ

Slabé stránky









Obmedzené možnosti na realizáciu
nápadov mladých (priestorovo, technicky
či materiálne)
Nedostatok financií na zapájanie sa do
verejného diania
Slabá spolupráca medzi komunitami
mladých ľudí
Nedostatočná spolupráca medzi ŽMP,
MŽP a ŽŠR
Chýbajúci priestor, kde sa mladí môžu
stretávať – tzv. Klub mladých
Slabá propagácia podujatí a činnosti cez
sociálne siete (Facebook, Instagram)
Slabá spolupráca medzi strednými
školami
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Poskytnutie priestoru od mesta na
stretávanie sa mladých ľudí
Prevencia závislostí, šikany, týrania,
zneužívania, kyberšikany
prostredníctvom prednášok a aktivít na
školách
Mestské organizácie poskytujúce
skúsenosti mladým ľuďom a učia ich
zodpovednosti
Ochota spolupráce a ústretovosť zo
strany MsKC (podpora priestoru,
techniky)
Aktívnosť mladých ľudí k novým
nápadom (majáles, food festivál)
Rekonštrukcia a digitalizácia kina
Možnosť letného premietania kina
Rekonštrukcia mestskej plavárne
Dostavba zimného štadióna
Vybudovanie pumptrackovej dráhy
Vytvorenie oddychovej zóny na
Svitavskej ul.
Existujúca tanečná skupina
Mesto finančne podporuje šport
Legal stena na Etape pre sprejerov
Viac existujúcich oddychových zón na
území mesta
Fungujúce mestské športové kluby a ich
dostatok
Krúžková činnosť a jej široká ponuka
Starostlivosť o zeleň v meste, sad, park
Vybudovanie cyklokomunikácie
Uskutočňovanie EKO akcií
Záujem mladých o čistotu a ekológiu





Slabé resp. žiadne zapojenie 2. stupňa
základných škôl (8.-9. ročník)
Nedostatočná komunikácia medzi
mládežníckymi parlamentmi z iných
miest
Nižší počet zapojenia dobrovoľníkov na
akciách
Nedostatok podujatí zameraných na
mládež, často nevychádzajú z potrieb
mládeže
Nedostatok financií na rozvoj kultúry
Nedostatočná spolupráca medzi
organizáciami pracujúcimi s mládežou
Chýba viac kultúry v parku aj
s premietaním v prírode
Chýbajú diskotéky v meste
Slabá propagácia akcií
Chýba priestor mladým na trávenie
voľného času
Nedostatočný workout plus cvičiace
stroje v parku
Obmedzený prístup pre verejnosť na
futbalový štadión (nemajú možnosť si len
tak ísť zahrať futbal) ani na vedľajšie
futbalové ihrisko
Nevyhovujúci skatepark
Chýbajúca horolezecká stena (do výšky)
Chýbajúca cyklotrasa na rekreačné účely
Prístup do športových klubov pre sociálne
slabších
Nedostačujúca alebo žiadna krúžková
činnosť cez prázdniny
Slabá renovácia detských ihrísk
Čierne skládky po meste
Málo smetných košov počas akcií
Mála atraktívnosť Šibeničného vrchu
Veľké množstvo plastu počas akcií
Mále množstvo workshopov na
recykláciu materiálu a o ochrane
životného prostredia
Chýbajúce dielne na zachovanie ľudových
remesiel – využitie prírodného materiálu
Chýbajúce bylinkové záhradky na
stredných školách
Čistenie mesta



Slabá propagácia zero waste
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Príležitosti





Projektové výzvy na získanie finančných
prostriedkov
Existencia neformálnych vzdelávaní pre
mládež v rôznych oblastiach
Dostatočný počet organizácií pracujúcich
s mládežou na území mesta
Existencia mládežníckych parlamentov
v okolí a regióne

Ohrozenia











Nevhodné formy využívania voľného času
Klesajúci počet mladých ľudí v meste
Odchody mladých ľudí za vzdelaním
alebo za prácou
Demografický vývoj
Nezáujem mladých o veci verejné
Nedostatok ľudských zdrojov
Nezvyk tráviť voľný čas spoločne
Neexistujúce ukotvenie dobrovoľníctva
do 15 rokov v legislatíve
Nevytvorený systém práce s mládežou na
regionálnej úrovni
Chýbajúce zelené hliadky
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2. ČASŤ

I. Vízia, priority, hlavné a čiastkové ciele mesta Žiar nad Hronom
v kľúčových oblastiach rozvoja práce s mládežou

I. Víziou „Koncepcie práce s mládežou v meste Žiar nad Hronom na roky 2020 - 2028“ je
vytvorenie spolupráce a udržanie súčinnosti aktérov pracujúcich s mládežou na území
mesta, stanovenie kvalitného, udržateľného a koordinovaného postupu pri práci
s mládežou. Predpokladaným výsledkom dosiahnutým prostredníctvom koncepcie je
celkové zlepšenie podmienok a príležitostí pre zvyšovanie kvality kompetencií,
zručností, vedomostí mládeže, ako aj celkovej kvality života mladých ľudí.
II. Východiskové dokumenty určili kľúčové oblasti rozvoja práce s mládežou. Mesto Žiar
nad Hronom nadviazalo na oblasti definované v „Stratégii Európskej únie pre mládež na
roky 2019 – 2027“. Prostredníctvom dokumentu „Analýza názorov a potrieb mladých
ľudí v meste Žiar nad Hronom“ si vymedzilo oblasti potrebné rozvíjať v meste, určilo si
priority a ciele, ktoré chce dosiahnuť vo vybraných kľúčových oblastiach do roku 2028.
Podrobné charakteristiky jednotlivých kľúčových oblastí sú uvedené vo východiskových
dokumentoch.
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Oblasť č. 1:

Priestor a účasť pre všetkých
Priority mesta:
Posilniť demokratickú účasť a autonómiu mladých ľudí a zabezpečiť priestory určené
mládeži vo všetkých oblastiach spoločnosti.
Hlavné ciele:
1. Zabezpečiť fyzické zariadenia a infraštruktúry vedené mladými ľuďmi a nazývané
„priestory pre mládež“, ktoré budú autonómne, otvorené a bezpečné, prístupné pre všetkých,
ponúknu odbornú podporu pri rozvoji a zabezpečia príležitosti na účasť mládeže.
2. Poskytnúť relevantné a komplexné informácie prispôsobené mládeži, ktoré budú tiež
vytvárané mladými ľuďmi a v spolupráci s nimi, aby sa zabezpečila účasť mládeže.
Čiastkové ciele:
-

Vytvoriť a zatraktívniť priestor na neformálne stretávanie sa mladých ľudí v meste
s dostatočným technickým a materiálnym zabezpečením

-

Podporovať v priestoroch pre mládež podujatia a aktivity zamerané na aktuálne
potreby a záujmy mladých ľudí

-

Sieťovať organizácie pracujúce s mládežou na území mesta a vytvárať aktívnu
spoluprácu medzi týmito organizáciami
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Oblasť č. 2:

Informácie a konštruktívny dialóg
Priority mesta:
Zabezpečiť, aby mali mladí ľudia lepší prístup k spoľahlivým informáciám, podporiť ich
schopnosť kriticky hodnotiť informácie a zúčastňovať sa participatívneho a konštruktívneho
dialógu.
Hlavné ciele:
1. Posilniť postavenie mladých ľudí, aby sa stali kritickými a zodpovednými užívateľmi
informácií a ich tvorcami.
2. Zabezpečiť ľahký prístup k zrozumiteľným informáciám, ktoré sú prispôsobené mládeži a
ktoré dodržiavajú etický kódex a normy kvality.
Čiastkové ciele:
-

Zvýšiť podiel mládeže na aktívnej tvorbe kultúry

-

Zvyšovať manažérske zručnosti pri príprave aktivít

-

Zvyšovať záujem mladých ľudí o zapojenie sa do verejného života v meste

-

Zvyšovať propagáciu činnosti mladých ľudí v meste ako príklad dobrej praxe

-

Vytvárať a udržiavať spoluprácu medzi Žiarskym mládežníckym parlamentom,
Mestským žiackym parlamentom a žiackymi školskými radami stredných škôl

-

Vytvárať a udržiavať spoluprácu s mládežníckymi parlamentami z okolia a regiónu

-

V rámci participácie podporovať stretnutia mládeže a ľudí zodpovedných za politiku
v meste Žiar nad Hronom

-

Podporovať aktivity, ktoré sú navrhované a realizované na základe potrieb mladých
ľudí
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Oblasť č. 3:

Inkluzívne spoločnosti
Priority mesta:
Umožniť a zaručiť začlenenie všetkých mladých ľudí do spoločnosti.
Hlavné ciele:
1. Posilniť poskytovanie informácií marginalizovaným mladým ľuďom s cieľom zabezpečiť,
aby sa dozvedeli o miestach, príležitostiach a skúsenostiach, ktoré sú im k dispozícii.
2. Poskytnúť viac priestorov a príležitostí na uľahčenie dialógu a sociálnej súdržnosti
a bojovať proti diskriminácii.
Čiastkové ciele:
-

Zapájať mládež s nedostatkom príležitostí a zo znevýhodneného prostredia do
kultúrneho života v meste

Oblasť č. 4:

Duševné zdravie a pohoda
Priority mesta:
Dosiahnuť lepšiu duševnú pohodu a skončiť so stigmatizáciou problémov duševného zdravia
a podporiť tak sociálne začlenenie všetkých mladých ľudí.
Hlavné ciele:
1. Sústrediť sa na preventívne opatrenia, ktoré zabezpečia, že mladí ľudia budú mať
vedomosti a zručnosti potrebné na väčšiu duševnú pohodu.
2. Bojovať proti stigme, ktorú prinášajú problémy týkajúce sa duševného zdravia prípravou
programov na zvyšovanie informovanosti.
Čiastkové ciele:
-

Podporovať realizáciu prevenčných a informačných aktivity

-

Podporovať vytváranie podmienok na realizáciu aktivít zameraných na zdravý
životný štýl a duševnú pohodu

-

Zachovať a skvalitniť systém prevádzkovania športovísk na území mesta pre
neorganizovanú mládež
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Oblasť č. 5:

Udržateľná zelená Európa
Priority mesta:
Dosiahnuť stav spoločnosti, v ktorej budú mladí ľudia environmentálne aktívni, vzdelaní
a schopní docieliť v každodennom živote zmenu.
Hlavné ciele:
1. Zabezpečiť, aby mladí ľudia poznali vplyv svojich skutkov na životné prostredie.
2. Posilniť postavenie mladých ľudí, aby konali ako sprostredkovateľ zmeny v záujme
environmentálneho a udržateľného rozvoja.
3. Podporiť a posilniť príležitosti pre mladých ľudí dobrovoľne sa zapájať do
environmentálneho odvetvia.
Čiastkové ciele:
-

Aktívne zapájať mladých ľudí v meste do environmentálnych aktivít

-

Podporovať prevenčné, propagačné a osvetové aktivity a prostredníctvom nich
motivovať mládež najmä k riešeniu bežných environmentálnych problémov mesta
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II. Dosiahnutie cieľov

I.

Ku „Koncepcii práce s mládežou v meste Žiar nad Hronom na roky 2021 - 2028“ sa
zhotovuje Akčný plán práce s mládežou zostavovaný na dva roky, ktorý určí konkrétne
úlohy potrebné na dosiahnutie stanovených cieľov, indikátory ich plnenia, zodpovedné
subjekty a termíny splnenia.

II.

Akčný plán na dva roky vypracúvajú subjekty pracujúce s mládežou na území mesta
v spolupráci s koordinátorkou práce s mládežou.

III.

Akčný plán na ďalšie obdobie predkladá koordinátorka práce s mládežou na schválenie
Komisií pre školstvo a kultúru a Komisií pre šport a mládež na ich zasadnutí ku koncu
platnosti predchádzajúceho akčného plánu.

IV.

Vyhodnotenie plnenia akčných plánov zabezpečia subjekty zodpovedné za realizáciu
úloh v spolupráci s koordinátorkou práce s mládežou. Vyhodnotenie prebieha po
uplynutí dvojročnej platnosti Akčných plánov.
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3. ČASŤ

I. Záverečné ustanovenia

I.

Mesto Žiar nad Hronom pri vykonávaní samosprávnej politiky vo vzťahu k mládeži
spolupracuje s orgánmi štátnej správy, so školami a školskými zariadeniami,
mimovládnymi organizáciami, neformálnymi skupinami a s ďalšími aktérmi na svojom
území a podporuje synergiu opatrení v stanovených oblastiach práce s mládežou.

II.

Koncepcia práce s mládežou v meste Žiar nad Hronom na roky 2021 - 2028 je otvorený
dokument, ktorý možno aktualizovať podľa aktuálnych a meniacich sa potrieb.

III.

Koncepcia práce s mládežou v meste Žiar nad Hronom na roky 2020 - 2028 bola
schválená mestským zastupiteľstvom v Žiari nad Hronom dňa ........................................
Uznesením č. ........................................
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