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ABSTRAKT 

 

 Cieľom výskumu bolo získanie prehľadu o dosiahnutej úrovni a vnímanej dôleţitosti 

kompetencií profesionálnych a dobrovoľných pracovníkov s mládeţou, ktorí pracujú s 

mladými ľuďmi so špeciálnymi potrebami a identifikovanie ich potrieb z hľadiska potenciálu 

pre tvorbu nových edukačných programov. Predmetom výskumu boli kľúčové kompetencie, 

problémy, motivácie a vzdelávacie potreby pracovníkov z detských domovov, krízových 

centier, reedukačných zariadení, resocializačných stredísk a MVO pracujúcich s rómskou 

mládeţou na území Trenčianskeho, Trnavského, Ţilinského, Banskobystrického, Nitrianskeho, 

Prešovského a Košického kraja. Zber dát bol realizovaný v období september aţ december 

2012, pričom do výskumu bolo zapojených 145 respondentov.  

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 The research aimed at assessing the mastery and perceived importance of youth 

workers’ competences, more specifically, of those youth workers acting in the sphere of youth 

with special needs. Emphasis was placed on identifying relevant needs that would enable 

creation of new educational programs. The research resulted in an analysis of key competences, 

problems, motivating factors and educational needs of youth workers stationed at foster homes, 

crisis centers, reeducation centers, re-socialization centers and at NGOs working with Roma 

youth from following Slovak regions: Trencin, Trnava, Zilina, Banska Bystrica, Nitra, Presov 

and Kosice. Data were collected 09/2012 – 12/2012 based on cooperation with 145 research 

participants. 
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1  TEORETICKÉ A KONCEPČNÉ VÝCHODISKÁ VÝSKUMU 

 

 Práca s mladými ľuďmi so špeciálnymi potrebami je v súčasnej dobe veľmi dôleţitá. 

Často ide o skupiny mladých ľudí vystavených sociálnej exklúzi – deti a mladí ľudia s telesným 

alebo duševným postihnutím, marginalizované rómske komunity, mladí ľudia v reedukačných 

zariadeniach, migranti a pod. Pre rozvoj spoločnosti a vzájomnej tolerancie je nevyhnutné 

podporovať prácu centier a inštitúcii, ktoré sa venujú tejto práci a informovať verejnosť o ich 

činnosti. Podpora uvedených zariadení znamená aj podporu pracovníkov a dobrovoľníkov, 

ktorí tam prichádzajú do priameho kontaktu s mladými ľuďmi so špeciálnymi potrebami. Ich 

práca je osoţná, no zároveň náročná a často i nedocenená.  

 Jednou z foriem podpory profesionálnych a dobrovoľníckych pracovníkov s mládeţou a 

mladých lídrov, ktorí pracujú s týmito mladými ľuďmi je ponuka rozvíjania ich kompetencií 

prostredníctvom neformálneho vzdelávania. V súčasnosti však absentujú informácie o úrovni 

kompetencií, problémoch, motivácii a potrebách týchto pracovníkov. Doplnenie uvedených 

chýbajúcich informácií bude základom pre zabezpečenie rozvoja ďalšieho vzdelávania a 

prípravu nových vzdelávacích modulov. 

 Na Slovensku  je v súčasnosti zriadených 9 resocializačných stredísk, 84 detských 

domovov, 24 krízových stredísk, 2 útvary policajného zaistenia pre cudzincov, 3 azylové 

zariadenia a 1 integračné stredisko pre cudzincov. V týchto útvaroch pracuje mnoţstvo 

zamestnancov i dobrovoľníkov s neplnoletými aj plnoletými mladými ľuďmi. 

 Na základe údajov zo sčítania obyvateľstva z roku 2001 na Slovensku ţije takmer 90 

000 občanov rómskej národnosti. 28 % z nich je vo veku 15 – 29 rokov. Podľa demografických 

odhadov ich na Slovensku ţije pribliţne 320 000. Podľa informácií zo Sociografického 

prieskumu rómskych osídlení na Slovensku (Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske 

komunity) 60 % Rómov ţije integrovane s majoritnou skupinou. Zvyšných 40 % ţije v 

mestských alebo vidieckych osídleniach alebo v osídleniach na okraji obce alebo dokonca v 

osídleniach, ktoré sú od obce vzdialené resp. oddelené nejakou prekáţkou. Na vodovod je 

napojených 39 % obydlí, 13  % vyuţíva kanalizáciu. Pre pribliţne 45 % Rómov je podľa 

údajov zo sčítania obyvateľstva z roku 2001 základné vzdelanie najvyšším dosiahnutým 

vzdelaním.   Uvedené   údaje   sú  dôkazom  toho,   ţe   mnohé  rómske  komunity sú  



          Národný projekt KomPrax – Kompetencie pre prax  
            IUVENTA, Kancelária národného projektu KomPrax, Búdková 2, SK-811 04 Bratislava 
 

 

4 
 

 

marginalizovanými skupinami. Výskumy potvrdzujú
1
, ţe deťom a mladým ľuďom v rómskych 

osídleniach často chýbajú moţnosti trávenia voľného času, čoho príčinou je pokles a absencia 

mladých vedúcich a mládeţníckych vedúcich pracujúcich v prospech vlastných komunít, 

pričom chýbajú odborníci, ktorí by mohli viesť záujmové krúţky. Absentujú aj informácie, 

ktoré by dávali obraz o súčasnom stave a potrebách pracovníkov s mladými so špeciálnymi 

potrebami. 

 Problémom, na ktorý sa tento výskum zameriava, je nedostatok informácií o súčasnom 

stave kompetencií pracovníkov s mládeţou so špeciálnymi potrebami a o problémoch 

a potrebách spojených s výkonom ich povolania. 

 Získané informácie z výskumu tvoria základ pre tvorbu nových podporných 

vzdelávacích programov pre uvedenú cieľovú skupinu. 

  

                         
1 Pozri aj Regionálny výskum z prostredia mládeže z rómskych komunít, Kultúrne zdruţenie Rómov Slovenska v 

spolupráci s PhDr. Zuzanou Kusou a Mgr. Jurinou Rusnákovou, PhD., 2009 
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2  CIELE A METODIKA VÝSKUMU 

2.1   Ciele, výskumné otázky, hypotézy, vymedzenie objektu a predmetu výskumu 

 

Cieľom výskumu bolo: 

1. Získať prehľad o úrovni kompetencií profesionálnych a dobrovoľných pracovníkov s 

mládeţou a mladých lídrov, ktorí pracujú s mladými ľuďmi so špeciálnymi potrebami. 

2. Identifikovať potreby profesionálnych a dobrovoľných pracovníkov s mládeţou a 

mladých lídrov, ktorí pracujú s mladými ľuďmi so špeciálnymi potrebami z hľadiska ďalšieho 

vzdelávania 

 

Výskumné otázky boli formulované nasledovne: 

1. Aká je úroveň kompetencií profesionálnych a dobrovoľných pracovníkov s mládežou a 

mladých lídrov, ktorí pracujú s mladými ľuďmi so špeciálnymi potrebami? 

 1.1 Aké je ich vzdelanie? 

 1.2 Ktoré kompetencie povaţujú pri ich práci za najdôleţitejšie? 

 1.3 Aká je úroveň ich jednotlivých kompetencií? 

2. Aké sú problémy a potreby profesionálnych a dobrovoľných pracovníkov s mládežou a 

mladých lídrov, ktorí pracujú s mladými ľuďmi so špeciálnymi potrebami? 

 2.1 S ktorými problémami sa najčastejšie stretávajú?  

 2.2 Aké sú ich motivácie? 

 2.3 Akým spôsobom získavajú a rozvíjajú svoje kompetencie? 

 2.4 Aký je ich záujem o prípadné vzdelávanie zamerané na rozvoj kompetencií? 

 2.5 Vzdelávanie v ktorých oblastiach a na rozvoj ktorých kompetencií vnímajú ako 

  najpotrebnejšie? 

 

Na základe teoretických východísk boli stanovené nasledovné hypotézy: 

 

Hypotéza 1 Medzi najdôleţitejšie kompetencie profesionálnych a dobrovoľných 

pracovníkov s mládeţou a mladých lídrov pracujúcich s mladými ľuďmi so špeciálnymi 

potrebami patrí riešenie konfliktov a komunikácia. 

Hypotéza 2 Úroveň kompetencií je medzi profesionálnymi pracovníkmi, dobrovoľnými 

pracovníkmi a mladými vedúcimi pracujúcimi s mládeţou so špeciálnymi potrebami odlišná. 
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Hypotéza 3 Medzi najčastejšie problémy profesionálnych pracovníkov s mládeţou so 

špeciálnymi potrebami patrí nedostatočné finančné ohodnotenie a spoločenské uznanie. 

Hypotéza 4 Profesionálni a dobrovoľní pracovníci a mladí lídri pracujúci s mládeţou so 

špeciálnymi potrebami vnímajú nedostatok moţností pre rozvoj svojich kompetencií. 

Hypotéza 5 Väčšina pracovníkov a mladých lídrov pracujúcich s mládeţou so špeciálnymi 

potrebami má záujem o prípadné vzdelávanie zamerané na rozvoj svojich kompetencií. 

 

Objektom výskumu boli: 

 - profesionálni pracovníci s mládeţou so špeciálnymi potrebami (pracovník s 

  mládeţou), 

 - dobrovoľnícki pracovníci s mládeţou so špeciálnymi potrebami (mládeţnícki 

  vedúci), 

z Trenčianskeho, Trnavského, Ţilinského, Banskobystrického, Nitrianskeho, Prešovského a 

Košického kraja. 

 

Pre potreby tohto výskumu, mládeţou so špeciálnymi potrebami sa rozumejú: 

 - mladí ľudia z marginalizovaných rómskych komunít, 

 - mladí ľudia umiestnení v resocializačných a reedukačných zariadeniach, 

 - mladí ľudia umiestnení v detských domovoch a krízových centrách. 

 

Predmetom výskumu boli: 

 - kompetencie, 

 - problémy, 

 - potreby, 

dobrovoľných a profesionálnych pracovníkov s mládeţou a mladých lídrov pracujúcich s 

mladými ľuďmi so špeciálnymi potrebami. 

 

 

2.2 Výskumný postup, výskumné nástroje 

 

 V prípravnej fáze projektu bol vytvorený zoznam centier, organizácií a inštitúcií, v 

ktorých sa pracuje s mladými ľuďmi so špeciálnymi potrebami (resocializačné strediská, 

reedukačné zariadenia, detské domovy, krízové strediská a MVO pracujúce s rómskou 

mládeţou). Uvedené informácie boli získané z verejne dostupných zdrojov Ministerstva práce, 
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sociálnych vecí a rodiny, Ministerstva vnútra, od krajských rád mládeţe a screeningom 

relevantných webových portálov. Z uvedeného zoznamu bola následne vytvorená databáza 

osôb, ktoré boli objektom tohto výskumu. Pri výbere respondentov boli zohľadnené nasledovné 

faktory: 

 - geografické zastúpenie,  

 - vek,  

 - pohlavie,  

 - typ zariadenia/centra/inštitúcie a typ skupiny mladých ľudí so špeciálnymi 

  potrebami, ktorej sa venujú,  

 - postavenie   na   základe Zákona o podpore práce s mládeţou (pracovník s 

  mládeţou, mládeţnícky pracovník, mladý vedúci). 

 

Vo výskume boli vyuţité nasledovné výskumné nástroje na zber údajov: 

 - Funkčná analýza činností 

 - Štandardizovaný rozhovor 

 - Dotazník 

 - Analýzy dokumentov 

 

 Vo funkčnej analýze činností boli skúmané činnosti, ktoré vykonáva profesionálny 

alebo dobrovoľný pracovník s mládeţou so špeciálnymi potrebami. Výsledky tejto analýzy 

tvorili podklad pre zostavenie štruktúry štandardizovaného rozhovoru a dotazníka. V 

štandardizovanom rozhovore boli od respondentov zisťované ich problémy a potreby z 

hľadiska ďalšieho vzdelávania a rozvoja ich kompetencií. Dotazník bol vyuţitý na zistenie 

úrovne jednotlivých kompetencií, pričom postavený bol na sebahodnotení respondentmi. Pred 

samotným výskumom boli realizované konzultácie s expertmi v danej oblasti za účelom 

získania dostatočných informácie pre zostavenie štruktúry štandardizovaného rozhovoru a 

otázok v dotazníku. Na vyhodnotenie získaných údajov a informácií bolo pouţité softvérové 

rozhranie programov MS Office Excel a PASW Statistics ver. 18.0.0.  
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3  VÝSKUMNÉ ZISTENIA 

3.1  Zistenia z analýzy dátového súboru - dotazníkový prieskum 

 Dotazníkový prieskum bol uskutočnený na overenie získaných údajov z funkčnej 

analýzy činností a štandardizovaných rozhovorov. Do prieskumu bolo zapojených 145 

respondentov, pričom sa zohľadnilo pomerné zastúpenie výskumnej vzorky na základe týchto 

kritérií: 

 Geografická poloha 

 Typ zariadenia 

 Pohlavie 

 Vzdelanie 

 

Graf č. 1: Respondenti podľa pohlavia a typu zariadenia 

 

 Graf č. 1 znázorňuje rozdelenie výskumnej vzorky podľa typu zariadenia a pohlavia. 

Najväčšie zastúpenie respondentov majú pracovníci v detských domovoch, čo zodpovedá 

vyššiemu počtu týchto zariadení v porovnaní s ostatnými. Celkový počet do prieskumu 
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zapojených muţov je 59, ţien 86. Tento pomer tieţ zodpovedá faktu, ţe v týchto zariadeniach 

pracuje celkovo viac ţien ako muţov. 

 

Graf č. 2: Respondenti podľa územného hľadiska a typu zariadenia 

 

 Tabuľka č. 1: Respondenti podľa územného hľadiska a typu zariadenia 

 

 

 
Detský 

domov 

Krízové 

centrum 

MVO 

pracujúca 

s rómskou 

mládežou 

Reedukačné 

centrum 

Resociali- 

začné 

stredisko 

Total 

Banskobystrický 6 0 7 0 5 18 

Košický 5 4 5 1 3 18 

Nitriansky 6 2 3 0 6 17 

Prešovský 8 5 5 1 9 28 

Trenčiansky 6 2 5 1 3 17 

Trnavský 8 0 2 2 3 15 

Žilinský 13 6 4 0 9 32 

Total 52 19 31 5 38 145 
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 Graf č.2 a tabuľka č. 1 znázorňujú rozdelenie respondentov podľa geografickej 

príslušnosti ku kraju a typu zariadenia. V kaţdom kraji bolo oslovených minimálne 15 

respondentov, pričom bola vyvinutá snaha o dosiahnutie zastúpenia kaţdého typu zariadenia. 

 

Graf č. 3: Respondenti podľa typu zariadenia a dosiahnutého vzdelania 

 

 Graf č. 3 znázorňuje rozdelenie respondentov podľa typu zariadenia a najvyššieho 

dosiahnutého vzdelania. Z grafu vyplýva, ţe väčšina pracovníkov v zariadeniach pre mládeţ so 

špeciálnymi potrebami má dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie. Graf č. 4 zobrazuje, v ktorom 

odbore ukončili respondenti vysokú školu. Najčastejšie vyskytujúcim sa vysokoškolským 

odborom bola pedagogika (35,40%) spoločne so sociálnou prácou (31,86%). Po nich 

nasledovala psychológia (12,39%). Medzi ojedinele sa vyskytujúce odbory patrili ekonomické, 

filozofické a technické smery, verejná správa, teológia a manaţment.   
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Graf č. 4: Respondenti s ukončeným VŠ vzdelaním podľa odboru 

 

 V dotazníkovom prieskume boli skúmané kompetencie pracovníkov s mládeţou so 

špecifickými potrebami v dvoch rozmeroch: 

a) dôleţitosť – tzn. nakoľko dôleţité sú pre nich vybrané kompetencie pri výkone ich 

 práce, 

b) úroveň – tzn. na základe sebahodnotenia priradili ku kaţdej kompetencii svoju úroveň. 

 

 Oba rozmery respondenti hodnotili na škále 1 – 5, pričom pri dimenzii dôleţitosti 1 

znamená najmenšiu dôleţitosť a 5 najvyššiu dôleţitosť; a pri dimenzii úrovne 1 znamená 

najniţšiu úroveň a 5 najvyššiu úroveň. Takto zostavené škály umoţňujú pri kaţdej kompetencii 

zobraziť vzájomný pomer medzi dôleţitosťou a úrovňou. 

 

 Graf č. 5 zobrazuje priemernú dôleţitosť a priemernú úroveň všetkých kompetencií, bez 

rozdelenia podľa typu zariadenia.  
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Graf č. 5: Porovnanie priemernej dôleţitosti a priemernej dosiahnutej úrovne 

kompetencií 

 
  

 Dimenziu dôleţitosti moţno sledovať podľa výšky modrých stĺpcov, rozmer úrovne 

moţno sledovať podľa zeleného čiarového grafu. Z grafu je zrejmé, ţe medzi najdôleţitejšie 

kompetencie pre pracovníkov s mládeţou so špecifickými potrebami patrí komunikácia, 

motivovanie ľudí a tímová práca. Za nimi nasleduje interakcia s ľuďmi a finančná 

gramotnosť. Za najmenej dôleţité kompetencie respondenti povaţujú projektové myslenie 

a znalosť legislatívy. Úroveň kompetencií veľmi názorne kopíruje pridelenú dôleţitosť pri 

jednotlivých kompetenciách. Najvyššia priemerná úroveň je pridelená komunikácii, 

motivovaniu ľudí a tímovej práci. Nasleduje interakcia s ľuďmi, znalosť legislatívy 

a finančná gramotnosť. Priemerne najniţšia úroveň zvládnutia danej kompetencie je 

priradená projektovému mysleniu. V tabuľke č. 2 sú kompetencie zoradené zostupne podľa 

dôleţitosti a úrovne. 
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Tabuľka č. 2: Kvantifikácia vnímanej dôleţitosti a dosiahnutej úrovne, súhrn za 

výberový súbor 

 

DÔLEŢITOSŤ ÚROVEŇ 

1. Komunikácia (4,40) 1. Komunikácia (4,02) 

2. Motivovanie ľudí (4,37) 2. Motivovanie ľudí (3,97) 

2. Tímová práca (4,37) 2. Tímová práca (3,97) 

4. Interakcia s ľuďmi (4,13) 4. Interakcia s ľuďmi (3,80) 

5. Finančná gramotnosť (4,01) 5. Znalosť legislatívy (3,59) 

6. Projektové myslenie (3,70) 6. Finančná gramotnosť (3,55) 

7. Znalosť legislatívy (3,64) 7. Projektové myslenie (3,34) 

 

 Na základe doplnenia, ţe riešenie konfliktov je súčasťou tímovej práce a interakcie 

s ľuďmi, je moţné prehlásiť, ţe uvedené údaje potvrdzujú Hypotézu č. 1 o tom, ţe medzi 

najdôleţitejšie kompetencie patrí komunikácia a riešenie konfliktov. 

 

 V grafe č. 5 priestor nad vrcholmi zelenej krivky aţ po okraj modrých stĺpcov vyjadruje 

potenciál pre prípadné vzdelávacie aktivity. Pre vypočítanie potreby dodatočného vzdelávania 

v daných kompetenciách zavedieme pojem Index potenciálu vzdelávania, ktorý vyjadruje 

pomer medzi dôleţitosťou a úrovňou zvládnutia danej kompetencie. Matematicky ho môţeme 

vyjadriť nasledovne: 

U

D
IPV   

 

 Kde IPV je Index potenciálu vzdelávania, D je priemerná dôleţitosť a U priemerná 

úroveň danej kompetencie. Ak index nadobúda hodnoty vyššie ako 1, znamená to, ţe pre danú 

kompetenciu je vytvorená potreba dodatočného vzdelávania, pričom platí, ţe vyššie hodnoty 

znamenajú vyššiu potrebu a vyšší potenciál pre ďalšie vzdelávanie. Ak index nadobúda 

hodnoty niţšie ako 1 znamená to, ţe súčasná úroveň zvládnutia danej kompetencie je vyššia 

ako jej dôleţitosť. Z toho vyplýva, ţe prípadné vzdelávania nie sú potrebné a potenciál pre ne 

nie je vytvorený. 
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 Tabuľka č. 3 znázorňuje Indexy potenciálu vzdelávania, ktoré sú priradené ku kaţdej 

kompetencii. Najväčší nepomer medzi dôleţitosťou a úrovňou pri jednotlivých kompetenciách, 

a teda z toho plynúca aj najväčšia potreba a potenciál dodatočného vzdelávania, bol 

identifikovaný vo finančnej gramotnosti, projektovom myslení a motivovaní ľudí. Najniţšia 

potreba dodatočného vzdelávania plynie z uvedenej tabuľky pre znalosť legislatívy, kde Index 

potenciálu vzdelávania sa rovná 1,01. 

 

Tabuľka č. 3: Index potenciálu vzdelávania 

Kompetencia Dôležitosť Úroveň IPV 

Finančná gramotnosť 4,01 3,55 1,13 

Projektové myslenie 3,70 3,34 1,11 

Motivovanie ľudí 4,37 3,97 1,10 

Tímová práca 4,37 3,97 1,10 

Komunikácia 4,40 4,02 1,09 

Interakcia s ľuďmi 4,13 3,80 1,09 

Znalosť legislatívy 3,64 3,59 1,01 
 

Graf č. 6 : Motivácia – vnímaná dôleţitosť a dosiahnutá úroveň 
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 Nasledujúce grafy a tabuľky znázorňujú vnímanú dôleţitosť a dosiahnutú úroveň 

jednotlivých kompetencií zamestnancami v závislosti od typu zariadenia. 

 

Tabuľka č. 4: Hodnoty IPV pre kompetenciu „Motivácia“ 
 

Typ organizácie Motivovanie ľudí  

dôležitosť 

Motivovanie ľudí  

úroveň 

IPV 

Reedukačné centrum 4,60 4,00 1,15 

MVO pracujúca s rómskou 

mládežou 

4,42 3,94 1,12 

Krízové centrum 4,37 3,89 1,12 

Resocializačné stredisko 4,42 4,03 1,10 

Detský domov 4,27 3,98 1,07 

 Z uvedených údajov vyplýva, ţe motivovanie ľudí je najdôleţitejšou kompetenciou pre 

pracovníkov v reedukačných centrách. Na základe úrovne zvládnutia danej kompetencie 

a doplnenia Indexu potenciálu vzdelávania, je práve v týchto zariadeniach najväčšia potreba 

a potenciál ďalšieho vzdelávania v tejto kompetencii. 

 

Graf č. 7: Komunikácia – vnímaná dôleţitosť a dosiahnutá úroveň 
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Tabuľka č. 5: Hodnoty IPV pre kompetenciu „Komunikácia“ 

 

Typ organizácie Komunikácia - 

dôležitosť 

Komunikácia - úroveň IPV 

Resocializačné stredisko 4,50 3,71 1,21 

Reedukačné centrum 4,80 4,20 1,14 

Detský domov 4,50 4,06 1,11 

Krízové centrum 4,16 3,89 1,07 

MVO pracujúca s 

rómskou mládežou 

4,19 4,39 0,96 

 

 Najvyššiu dôleţitosť aj úroveň zvládnutia komunikácie priradili pracovníci 

z reedukačných centier. Najvyšší Index potenciálu vzdelávania je však u pracovníkov 

v resocializačných zariadeniach. V mimovládnych organizáciách pracujúcich s rómskou 

mládeţou je index niţší ako 1, čo znamená, ţe úroveň zvládnutia tejto kompetencie prevyšuje 

jej dôleţitosť. 

 

Graf č. 8: Interakcia s ľuďmi – vnímaná dôleţitosť a dosiahnutá úroveň 
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Tabuľka č. 6: Hodnoty IPV pre kompetenciu „Komunikácia“ 

 

Typ organizácie Interakcia s ľuďmi 

- dôležitosť 

Interakcia s ľuďmi - 

úroveň 

IPV 

Krízové centrum 4,21 3,63 1,16 

Reedukačné centrum 4,60 4,00 1,15 

Resocializačné stredisko 4,08 3,74 1,09 

Detský domov 4,21 3,90 1,08 

MVO pracujúca s 

rómskou mládežou 

3,94 3,77 1,04 

 

  

 Interakcia s ľuďmi je najdôleţitejšou kompetenciou pre pracovníkov z reedukačných 

centier, zároveň majú aj najvyššiu úroveň zvládnutia tejto kompetencie. Najvyšší potenciál 

a potreba pre ďalšie vzdelávanie v tejto oblasti je však u pracovníkov v krízových centrách. 

 

Graf č. 9: Tímová práca – vnímaná dôleţitosť a dosiahnutá úroveň 
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Tabuľka č. 7: Hodnoty IPV pre kompetenciu „Tímová práca“ 

 

Typ organizácie Tímová práca - dôležitosť Tímová práca - úroveň IPV 

Reedukačné centrum 4,80 3,60 1,33 

MVO pracujúca s 

rómskou mládežou 

4,61 4,03 1,14 

Resocializačné stredisko 4,21 3,71 1,13 

Detský domov 4,38 4,13 1,06 

Krízové centrum 4,11 4,05 1,01 

 

 Najvyššiu dôleţitosť tímovej práci pripisujú pracovníci z reedukačných centier 

a z MVO pracujúcich s rómskou mládeţou. Najmenej dôleţitou kompetenciou je to pre 

pracovníkov z krízových centier. Najvyššiu úroveň v tejto kompetencii dosahujú pracovníci 

z detských domovov a najniţšiu pracovníci v reedukačných centrách. Z uvedených údajov 

vyplýva, ţe práve u nich je najväčšia potreba dodatočného vzdelávania v tejto kompetencii. 

 

Graf č. 10: Znalosť legislatívy – vnímaná dôleţitosť a dosiahnutá úroveň 
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Tabuľka č. 8: Hodnoty IPV pre kompetenciu „Znalosť legislatívy“ 

 

Typ organizácie Znalosť legislatívy 

- dôležitosť 

Znalosť legislatívy - 

úroveň 

IPV 

Reedukačné centrum 4,00 3,20 1,25 

Resocializačné stredisko 3,74 3,61 1,04 

Detský domov 3,83 3,69 1,04 

Krízové centrum 3,47 3,47 1,00 

MVO pracujúca s 

rómskou mládežou 

3,26 3,52 0,93 

 
 

 Znalosť legislatívy je spomedzi uvedených kompetencií v priemere celkovo najmenej 

dôleţitou, pričom najdôleţitejšou je pre pracovníkov z reedukačných centier a najmenej 

dôleţitou pre MVO pracujúce s rómskou mládeţou. Zároveň najniţšiu úroveň zvládnutia tejto 

kompetencie majú práve pracovníci z reedukačných centier, čo spomedzi ostatných organizácii 

vytvára u nich najvyššiu potrebu dodatočného vzdelávania v tejto kompetencii. 

 

Graf č. 11 Projektové riadenie – vnímaná dôleţitosť a dosiahnutá úroveň 
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Tabuľka č. 9: Hodnoty IPV pre kompetenciu „Projektové riadenie“ 

 

Typ organizácie Projektové riadenie - 

dôležitosť 

Projektové riadenie - 

úroveň 

IPV 

MVO pracujúca s 

rómskou mládežou 

3,90 3,32 1,17 

Detský domov 3,75 3,25 1,15 

Krízové centrum 3,95 3,42 1,15 

Resocializačné stredisko 3,42 3,45 0,99 

Reedukačné centrum 3,00 3,40 0,88 

 

 Projektové riadenie patrí celkovo v priemere medzi kompetencie, kde je najväčší 

potenciál a potreba vzdelávania. Ako je zrejmé z uvedeného grafu a tabuľky, neplatí to však pre 

všetky organizácie. Za najdôleţitejšiu kompetenciu ju povaţujú pracovníci z krízových centier 

a MVO pracujúcich s rómskou mládeţou. Za najmenej dôleţitú kompetenciu to povaţujú 

pracovníci z reedukačných centier. Potenciál dodatočného vzdelávania je predovšetkým 

u pracovníkov v MVO pracujúcich s rómskou mládeţou, u pracovníkov z detských domovov 

a z krízových centier. Úroveň zvládnutia kompetencie prevyšuje jej dôleţitosť (a teda index 

potenciálu vzdelávania je niţší ako 1) u pracovníkov z resocializačných stredísk 

a reedukačných centier. 

 

Tabuľka č. 10: Hodnoty IPV pre kompetenciu „Finančná gramotnosť“ 

 

Typ organizácie Finančná gramotnosť - 

dôležitosť 

Finančná gramotnosť - 

úroveň 

IPV 

Reedukačné centrum 4,20 3,40 1,24 

Resocializačné stredisko 4,11 3,47 1,18 

Detský domov 3,87 3,48 1,11 

MVO pracujúca s 

rómskou mládežou 

4,00 3,65 1,10 

Krízové centrum 4,16 3,79 1,10 

 

 Finančná gramotnosť je v priemere celkovo kompetenciou s najväčšou potrebou 

a potenciálom dodatočného vzdelávania. Za najdôleţitejšiu kompetenciu to spomedzi všetkých 

uvedených organizácii povaţujú pracovníci z reedukačných centier. Ich úroveň zvládnutia tejto 

kompetencie je najniţšia spomedzi všetkých ostatných organizácií, čo znamená, ţe práve 

u nich je najväčší potenciál a potreba ďalšieho vzdelávania. 
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Graf č. 11 Finančná gramotnosť – vnímaná dôleţitosť a dosiahnutá úroveň 
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3.2  Zistenia z analýzy dátového súboru – štandardizovaný rozhovor  

 

 Štandardizované rozhovory boli realizované v období október aţ december 2012 za 

účelom identifikácie potrieb zamestnancov z hľadiska ich ďalšieho vzdelávania a rozvoja 

kompetencií. Prvá časť rozhovoru bola zameraná na analýzu aktuálnej situácie, ktorá zahŕňala 

osobné motivačné faktory, pozitívne aspekty práce, najčastejšie sa vyskytujúce problémy, 

príčiny týchto problémov, ich dopad na vykonávané činnosti a moţné spôsoby ich adresovania. 

V druhej časti rozhovoru sa zisťovali vzdelávacie potreby prostredníctvom vymedzenia piatich 

najdôleţitejších kompetencií a následne piatich kompetencií, pri ktorých by zamestnanci 

prejavili záujem o zdokonalenie svojej úrovne. 

 

Graf č. 12: Percentuálne zastúpenie motivačných faktorov v jednotlivých typoch 

zariadení podľa percepcie zamestnancov  
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 Výberový súbor bol tvorený zamestnancami detských domovov, krízových centier, 

reedukačných zariadení, resocializačných stredísk a MVO pracujúcich s rómskou mládeţou. 

Najviac, 40,9% respondentov pochádzalo z regiónu stred, región západ bol zastúpený 31,8 

percentným podielom a región východ 27,3 percentami.  

 

 V rámci kritéria percepcie motivačných faktorov boli odpovede triedené do ôsmych 

kategórií, ktoré sú popísané v tabuľke č. 11. Prevaţujúcim motivačným faktorom boli 

dosiahnuté výsledky a úspechy cieľových skupín (26,15% v priemere, 42,86% v reedukačných 

zariadeniach, 31,25% v krízových centrách, 22,22% v detských domovoch a resocializačných 

zariadeniach a 16,67% v MVO). V absolútnom vyjadrení nasledoval faktor osobnej skúsenosti 

s 20,00 percentami, kde bola pozorovaná rastová tendencia výskytu vzostupne od krízových 

centier s 12,50%, cez MVO a detské domovy, aţ po reedukačné centrá s 28,57% podielom na 

celkovej motivácii zamestnancov. Desaťpercentnú hranicu prekročili faktory „práca ako 

poslanie“ a „altruizmus“, pričom tieto kategórie sa vyznačovali nízkym rozptylom hodnôt 

v jednotlivých zariadeniach. Tesne pod touto hranicou sa umiestnili faktory „uznanie 

a vďačnosť“ a „profesný rast“. Moţnosti profesného rastu vnímali najmä pracovníci MVO 

(16,67%) s niţším intervalom praxe, čo môţe byť spôsobené menšími bariérami vstupu do 

odvetvia, neţ je to pri verejnej správe, kde dosahované hodnoty boli v priemere o 5 – 11% 

niţšie. Na základe nízkeho výskytu faktora „vplyv rodinného prostredia zamestnanca na jeho 

motiváciu“ moţno vyvodiť, ţe sa jedná o neprioritný faktor s ohľadom na ostatné kategórie. 

Komparáciou percentuálneho zastúpenia kategórií v jednotlivých typoch zariadení moţno 

konštatovať, ţe najvyššiu mieru vzájomnej konvergencie vykazujú detské domovy 

a resocializačné zariadenia, nasledované krízovými centrami a reedukačnými zariadeniami. 

Diametrálna odlišnosť od MVO pracujúcich s rómskou mládeţou je podmienená sektorovou 

príslušnsťou ako aj špecifikami vykonávaných činností, ktoré sa v podstatnej miere odráţajú aj 

na faktoroch motivácie zamestnancov.  

 

Tabuľka č. 11 : Kategórie motivačných faktorov, súhrn za výberový súbor 

 

Kategória Popis kategórie Celkové zastúpenie 

Kategória 1 Práca ako poslanie a nie ako zamestnanie    16,92% 

Kategória 2 Motivujúce prostredie pracovného kolektívu     4,62% 

Kategória 3 Altruizmus    12,31% 

Kategória 4 Osobná pozitívna/ negatívna skúsenosť 20,00% 
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Kategória 5 Vplyv rodinného prostredia zamestnanca  1,54% 

Kategória 6 Uznanie a vďačnosť cieľových skupín  9,23% 

Kategória 7 Dosiahnuté výsledky a úspechy cieľových skupín 26,15% 

Kategória 8 Moţnosť profesného rastu a sebarealizácie  9,23% 

  

 Osobitný dôraz bol kladený na identifikáciu problémov, s ktorými sa zamestnanci 

jednotlivých typov zariadení stretávajú pri beţnej činnosti. Problémy boli simplifikované za 

účelom ich zatriedenia do siedmich kategórií, ktoré sú bliţšie špecifikované v tabuľke č. 12.  

 

 Problémy resocializačných stredísk pozostávali najmä v „dôsledkoch stresových 

situácií“ a „odmietaní pomoci“, ktoré sa kumulovane vyskytovali v dvoch tretinách odpovedí. 

Faktor „Pasivita cieľových skupín a nízka motivácia“ so 16,67% bol úzko previazaný 

s odmietaním pomoci v dôsledku nedobrovoľného umiestnenia v zariadení, napríklad 

predbeţným opatrením alebo výchovným opatrením súdu. Rovnaké hodnotové vyjadrenie bolo 

priradené nedostatočnej metodickej podpore, najmä čo sa týka alternatívnych prístupov ku 

vzdelávaniu. Pri resocializačných zariadeniach bol zistený najvyšší počet kategórií bez 

výskytu, jednalo sa o faktory „nedostatok financií“, „administratívna náročnosť“ a „nízka 

spoločenská akceptácia“, čo moţno interpretovať vo svetle relatívne niţšej percepcie 

dôleţitosti v porovnaní s ostatnými kategóriami, avšak nie ako neexistenciu týchto problémov. 

 

Tabuľka č. 12 : Kategórie problémov, súhrn za výberový súbor 

 

Kategória Popis kategórie Celkové zastúpenie 

Kategória 1 Pasivita cieľových skupín a ich nízka motivácia    15,15% 

Kategória 2 Nízka spoločenská akceptácia a predsudky    16,67% 

Kategória 3 Nedostatok finančných prostriedkov     9,09% 

Kategória 4 Vysoká administratívna náročnosť a  

disfunkčné inštitucionálne zázemie 

12,12% 

Kategória 5 Nedostatočná metodická podpora a zloţitý  

prístup k celoţivotnému vzdelávaniu 

12,12% 

Kategória 6 Negatívne prejavy častých stresových situácií 13,64% 

Kategória 7 Odmietanie pomoci zo strany cieľových skupín, 

vyúsťujúce do uzavretosti aţ agresivity 

21,21% 
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 Krízové centrá, rovnako ako resocializačné strediská, za majoritný problém označili 

odmietanie pomoci v 27,78% prípadov. Kategórie „dôsledky stresových situácií“, „pasivita 

cieľových skupín“ a „nízka spoločenská akceptácia a predsudky“ boli zastúpené na rovnakej 

úrovni, mierne nad pätnástimi percentami. „Nedostatok finančných prostriedkov“, ako aj 

„nedostatočnú metodickú podporu“ vnímalo 11,11% opýtaných z krízových stredísk. 

Administratívna náročnosť pre zamestnancov problém nepredstavovala. Pozorovaná bola 

konvergencia problémov krízových centier a detských domovov, ktorá bola potvrdená v piatich 

kategóriách pri tolerančnej odchýlke do 5% a v kategórii „odmietanie pomoci“ pri tolerančnej 

odchýlke do 10%. Pri administratívnej náročnosti bol však rozptyl markantný, nakoľko 

administratívna náročnosť v krízových centrách problém netvorila, na rozdiel od detských 

domovov, kde pri inak rovnomernom rozloţení početností výskytu problémov dosahovala 

najvyššiu hodnotu na úrovni 23,33%. Uvedené je spôsobené dodatočnou administratívnou 

záťaţou v detských domovoch, napríklad v dôsledku potreby vypracovávania a pravidelnej 

aktualizácie tzv. IPRODov (Individuálny plán rozvoja osobnosti dieťaťa).  

 

 Pracovníci MVO s rómskou mládeţou sa nachádzajú v situácii, v ktorej za kľúčové 

problémy povaţujú nízku akceptáciu v spoločnosti a nedostatok finančných prostriedkov, čo sú 

spoločné menovatele charakteristické pre tretí sektor, spolu tvoriace dve tretiny získaných 

odpovedí. „Administratívna náročnosť“ grantov, ako aj „nedostatočná metodická podpora“ 

predstavovali problém pre 16,67% respondentov. Nulové hodnoty v kategóriách „pasivita 

cieľových skupín“, „dôsledky stresových situácií“ a „odmietanie pomoci“ boli v značnej miere 

ovplyvnené dobrovoľnosťou účasti na aktivitách MVO, participatívnym prístupom, 

pouţívanými metódami neformálneho vzdelávania a zameraním sa na proces, čo vo významnej 

miere redukuje negatívne implikácie týchto problémov.   

 

 Pri analyzovaní súhrnu za výberový súbor moţno určiť za najčastejší problém 

„odmietanie pomoci zo strany cieľových skupín, vyúsťujúce do uzavretosti aţ agresivity“ 

s početnosťou výskytu 21,21% a následne „nízku spoločenskú akceptáciu a predsudky“ 

so 16,67%. O 1,52% niţšiu hodnotu dosiahla kategória „pasivita cieľových skupín a ich nízka 

motivácia“. V intervale 9 – 14% sa nachádzali ostatné zovšeobecnené problémy. Graficky sú 

získané údaje zobrazené v grafe č. 13. 
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Graf č. 13 : Percentuálne zastúpenie simplifikovaných kategórií problémov v jednotlivých typoch zariadení podľa percepcie 

zamestnancov 
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 V druhej časti štandardizovaného rozhovoru boli zamestnanci zariadení poţiadaní 

o vymedzenie piatich kompetencií, v ktorých by prejavili záujem o ďalšie vzdelávanie. 

Získaným odpovediam bola priradená váha od 1 do 5 podľa vnímanej dôleţitosti, čím boli 

zohľadnené preferencie respondentov. Moţnosť vymedzenia inej ako uvedenej kompetencie 

poskytla opýtaným potrebnú voľnosť a umoţnila zber novovyvstávajúcich vzdelávacích 

potrieb.  

 „Verbálna a neverbálna komunikácia a štruktúrované vyjadrovanie“ sú dlhodobo 

povaţované za prioritu vzdelávaní, 14,24% vnímaný potenciál v rámci SR tento predpoklad 

potvrdzuje. S pridaním vzdelávacieho potenciálu interkultúrnej komunikácie sa táto oblasť radí 

so štvrtinovým podielom na celkových potrebách medzi najţiaducejšie témy, pričom vyšší 

potenciál vykazujú regióny východ a stred. 

 

 

Tabuľka č. 13 : Percepcia vzdelávacieho potenciálu jednotlivých kompetencií, súhrn za 

výberový súbor 

Skratka Názov kompetencie Vnímaný vzdelávací  

potenciál v SR (%) 

Ko Verbálna a neverbálna komunikácia, štruktúrované 

vyjadrovanie 

14,24 

Mo Motivácia 10,91 

Pm Projektové riadenie 10,91 

Em Zvládanie emocionálneho vypätia a stresových situácií 10,61 

In Interakcia s ľuďmi, networking 7,88 

Pl Plánovanie, koordinovanie a organizovanie 6,97 

Kr Kreativita 6,36 

Ik Interkultúrne povedomie a interkultúrna komunikácia 6,36 

Ti Tímová práca 5,76 

Fg Finančná gramotnosť 4,24 

Ne Negociačné zručnosti 4,24 

Pr Prijímanie rozhodnutí 3,94 

Le Znalosť legislatívneho prostredia 2,42 

Pi Práca s informáciami 1,52 

Pp Písomný prejav 0,91 

Po Podnikavosť (entrepreneurship) 0,91 

Iné Supervízia, terapeutický výcvik, kaučing, marketing, 

adresovanie prejavov diskriminácie, aktivizácia 

1,82 
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 Motivácia, so vzdelávacím potenciálom nad úrovňou desiatich percent v regiónoch 

stred a východ, bola označovaná zamestnancami najmä v súvislosti s potrebou osvojenia si 

motivačných techník, ktorými by mohli stimulovať v cieľových skupinách záujem 

o proaktívny prístup k svojmu osobnému a profesijnému rastu, podporovať prelomenie 

zauţívaných vzorcov správania a sprostredkovať kariérne poradenstvo. Uvedené úzko súvisí 

s kompetenciami z kategórie „iné“, kde respondenti zaraďovali terapeutický výcvik, kaučing, 

aktivizáciu, adresovanie prejavov diskriminácie pri vstupe cieľových skupín na trh práce 

a s tým spojené právne povedomie.  

 

 Relatívne vysoké vnímanie potreby dodatočného vzdelávania v oblasti zvládania 

emocionálneho vypätia a stresových situácií (10,61%) bolo pozorované najmä v detských 

domovoch a krízových centrách, kde je emočné vypätie spojené s častou neschopnosťou 

odosobniť sa od problémov cieľových skupín, ktoré sa do týchto zariadení nedostali vlastným 

zavinením (diferencia oproti reedukačným a resocializačným zariadeniam). Z územného 

hľadiska neboli identifikované rozdiely v percepcii podľa regiónov. 

 

 Vzdelávanie o interakcii s ľuďmi a networkingu má 7,88% podiel na celkových 

vzdelávacích potrebách, pričom výrazne vyšší potenciál bol vnímaný v regióne východ. 

Kreatívne techniky pre prácu s mládeţou tvoria jeden z nových trendov, v porovnaní 

s ostatnými kompetenciami získali 6,36% relevantnosť.  

 

 V oblasti projektového riadenia došlo k značnej disproporcii, kedy v regióne západ bol 

podiel 22,8%, zatiaľ čo v regióne stred 8,89%. Zasadením merania do širšieho kontextu, kedy 

na „plánovanie, koordinovanie a organizovanie“ nazeráme ako na integrálnu súčasť 

projektového manaţmentu, získavame presnejší obraz o vnímanej dôleţitosti. „Plánovanie, 

koordinovanie a organizovanie“ dosiahlo v regióne východ úroveň 10,00%, zatiaľ čo v regióne 

západ iba 3,81% a v regióne stred 7,41%. Z uvedeného teda usudzujeme, ţe v regióne stred 

a východ je vyšší dôraz kladený na parciálne aspekty projektového riadenia – koordinovanie 

a organizovanie činností, zatiaľ čo v regióne západ je vytvorený predpoklad na komplexné 

vzdelávanie v oblasti projektového manaţmentu.  

 

 Spätná väzba respondentov potvrdila, ţe bolo pre nich náročné vybrať iba päť 

kompetencií zo zoznamu šesťnástich moţností, pričom viaceré vymedzené kompetencie bolo 

moţné v širšom zmysle slova povaţovať za subkompetencie iných. Príkladom sú negociačné 
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zručnosti s 4,24% potenciálom, ktoré pri splnení istých podmienok môţu byť zaradené do 

tréningu komunikácie a prezentačných zručností.  

 

 Druhý problém predstavovala nutnosť prioritizácie, kedy viacerí zamestnanci zvolili 

preferenciu kompetencie s niţším výskytom, čo sa odrazilo v prepade kľúčových kompetencií 

o niekoľko percent v porovnaní s inými výskumami realizovanými v podmienkach Slovenskej 

republiky. Tímová práca so ziskom 5,76% sa tak umiestnila pod očakávanou hranicou desiatich 

percent, avšak regionálne disparity v percepcii vzdelávania tímovej práce neboli pozorované.       

 

 Nízky aţ veľmi nízky vzdelávací potenciál bol dokázaný pri znalosti legislatívneho 

prostredia (2,42%), pri práci s informáciami (1,52%), pri písomnom prejave (0,91%) 

a podnikavosti (0,91%). Zatiaľ čo pri prvých troch kompetenciách moţno usudzovať, ţe nízky 

potenciál je podmienený existenciou ovládania kompetencie na dostatočnej úrovni, pri 

podnikavosti moţno hovoriť o nízkej vnímanej priorite pre dané typy zariadení. Sledujúc 

vývojové trendy, tlak na inovácie a rozmach projektového riadenia, je zrejmé, ţe 

v nasledujúcom období dôjde aj k zmene vnímanej hodnoty podnikavosti a tá sa stane 

komparatívnou výhodou na trhu práce.  

 

 Prijímanie rozhodnutí (3,94%) sa podľa očakávaní pohybuje pod päťpercentnou 

hranicou, nakoľko ešte nedošlo k posunu od jeho tradičného spájania s líderskou pozíciou 

k vnímaniu tejto spôsobilosti v kontexte prijímania rozhodnutí o alternatívnom riešení 

pracovných úloh. 

 

 Na základe analýzy dátového súboru sa prijíma hypotéza o odlišnosti úrovne 

kompetencií medzi jednotlivými kategóriami pracovníkov, ktorá bola predmetom skúmania 

v časti 3.1. Hypotéza č. 3 bola zamietnutá, nakoľko medzi najčastejšie problémy popri nízkej 

spoločenskej akceptácii (16,67%) nepatrí nedostatok financií (9,09%), ale odmietanie pomoci 

(21,21%) a pasivita cieľových skupín (15,15%). Hypotézy č. 4 a 5 boli prijaté na základe 

porovnania percepcie vzdelávacích potrieb, adresovateľných v kontextuálnom rámci 

neformálneho vzdelávania, o zlepšenie úrovne ktorých by respondenti prejavili záujem.  
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Graf č. 14 : Percentuálny podiel jednotlivých kompetencií na úhrnnom vzdelávacom potenciáli z územného hľadiska podľa percepcie 

zamestnancov 
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4  IDENTIFIKÁCIA VZDELÁVACÍCH POTRIEB  
 

 Na základe analýzy dátového súboru boli identifikované vzdelávacie témy v prioritných 

oblastiach 1) verbálna a neverbálna komunikácia, štruktúrované vyjadrovanie, 2) motivácia, 3) 

projektové riadenie a finančná gramotnosť, 4) zvládanie emocionálneho vypätia a stresových 

situácií, 5) plánovanie, koordinovanie a organizovanie, 6) kreativita a 7) interakcia s ľuďmi a 

networking. S ohľadom na kvalitatívny aspekt získaný zo štandardizovaných rozhovorov boli 

navrhnuté nasledovné vzdelávacie programy, pri ktorých existuje predpoklad realizovateľnosti 

vzdelávaní v rozsahu 30 – 50 hodín s vyuţitím metód neformálneho vzdelávania a následným 

overením získaných kompetencií v praxi. 

 

Témy vzdelávaní sú zoradené abecedne. 

- Analýza záujmových skupín v kontexte potreby sieťovania, techniky pre úspešný 

networking 

- Aplikovaný event marketing s vyuţitím nástrojov WEBu 2.0 

- Cost-cutting a zvyšovanie efektivity v prostredí organizácii pracujúcich s mladými so 

špeciálnymi potrebami 

- Inovatívne prístupy k vývinovej psychológii 

- Koučing v neformálnom vzdelávaní 

- Manaţment stresu a tréning asertivity 

- Motivovanie cieľových skupín k osvojeniu si proaktívneho prístupu k osobnostnému 

rozvoju 

- Nové techniky pre tvorivú a kreatívnu činnosť 

- Predchádzanie diskriminácii pri začleňovaní cieľových skupín do spoločnosti, 

s osobitným dôrazom na vstup na trh práce a právne vedomie 

- Prioritizácia úloh, riadenie zdrojov a multitasking v kontexte projektového 

manaţmentu 

- Simulácie záťaţových komunikačných situácií, analýza motívov protistrany, 

argumentačné a negociačné techniky 

- Stavba vzdelávacích aktivít a kontextuálny rámec záţitkovo-skúsenostného 

vzdelávania 

- Supervízia a terapeutický výcvik 
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5  ODPORÚČANIA PRE MLÁDEŢNÍCKU POLITIKU 

 Odporúčania výskumného projektu sú členené podľa sektorovej príslušnosti, pričom 

zohľadňujú prípadnú prierezovosť odporúčaní a relevanciu pre ďalších aktérov. 

 

A)  Odporúčania pre verejný sektor (národná úroveň) 

 - Zváţiť zmeny v zákone č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v zmení neskorších 

 predpisov, ktorými by boli uvoľnené podmienky pre subjekty pracujúce s mládeţou so 

 špeciálnymi potrebami, najmä vo vzťahu k zákazkám s nízkou hodnotou a podlimitným 

 zákazkám, ktoré v súčasnosti predstavujú zvýšené administratívne zaťaţenie ako pre 

 verejných obstarávateľov, tak aj pre subjekty spadajúce pod § 7 predmetného zákona. 

 - Pokračovať v hľadaní vhodného kompromisu medzi potrebou projektového riadenia 

 zaloţeného na výsledkoch (Result Based Management – RBM) a nárokmi na 

 administráciu a výkazníctvo s tým spojené, ktoré na seba viaţu disponibilné ľudské 

 zdroje. Tieto následne môţu chýbať pri hlavných činnostiach najmä subjektom 

 s nízkym počtom stálych pracovníkov vyškolených v odbore ekonomika a manaţment. 

 - Implementovať nástroje zjednodušujúce prístup k celoţivotnému vzdelávaniu 

 zamestnancov v zariadeniach pracujúcich s mladými so špeciálnymi potrebami, 

 s osobitným dôrazom na medzinárodnú výmenu skúseností, transfer know-how 

 a zavádzanie inovácií do praxe. 

 - Vytvoriť mechanizmy na kontinuálne získavanie spätnej väzby od interných aj 

 externých záujmových skupín s cieľom formulovať odporúčania na zlepšenie procesov. 

 - Zaoberať sa podnetom od pracovníkov zariadení na zvýšenie ich právomocí vo 

 vzťahu k cieľovým skupinám, ktoré vyuţívajú legálne nástroje na oddialenie výkonu 

 rozhodutí, resp. ich priamo obchádzajú. Uvedené je potrebné posúdiť aj z hľadiska 

 priechodnosti legislatívnych zmien v kontexte otázky transparentnosti a prípustnosti 

 zásahu do práv týchto cieľových skupín. 
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 - Podporiť uznanie prínosu neformálneho vzdelávania, stimulovať dialóg zástupcov 

 organizácií pôsobiacich v oblasti formálneho a neformálneho vzdelávania za účelom 

 koordinovania realizovaných aktivít a zamedzeniu prípadnej duplicity projektov. 

 - Iniciovať informačnú kampaň o dostupných moţnostiach vzdelávania a propagovať 

 celoţivotné vzdelávanie zamestnancov ako nástroj cieleného profesného rastu. 

 - Prostredníctvom Akreditačnej komisie pre špecializované činnosti v oblasti práce 

 s mládeţou vplývať na tvorbu nových akreditovaných vzdelávaní a udrţiavať nastavené  

 kvalitatívne štandardy. 

 - Zvýšiť dostupnosť relevantných informácií v rámci e-governmentu, sprístupniť 

 príklady dobrej praxe a zaujímavé metodické materiály. 

 

B) Odporúčania pre lokálnu úroveň 

 - Podporiť sieťovanie subjektov na tematickej alebo oblastnej báze, za účelom 

 vytvárania neformálnych platforiem a think-tankov. 

 - Zvyšovať participáciu cieľových skupín na ţivote v zariadení / na riadení MVO, 

 s cieľom transferu práv a povinností, vedúceho k postupnému preberaniu 

 zodpovednosti. 

 - Vyuţiť strešné mládeţnícke organizácie a školy na vyhľadávanie dobrovoľníkov, 

 stáţistov a praktikantov, ktorí môţu prispieť k diverzite pracovníkov zariadení 

 a priniesť cenný „pohľad zvonka“. 

 - Zabezpečiť potrebnú súčinnosť zamestnancom počas a po absolvovaní doplnkového 

 vzdelávania, najmä vo vzťahu k zavádzaniu alternatívnych riešení a postupov. 

 - Podporovať intraorganizačný mentoring a pravidelné poskytovanie spätnej väzby pre 

 vytvorenie motivujúceho pracovného prostredia. 


