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ÚVOD  

 

Iuventa - Slovenský inštitút mládeže v období od apríla do júna 2018 uskutočnila prieskum 

zameraný na zisťovanie aktivít, podujatí a projektov, ktoré boli realizované v rokoch 2016 a 2017  

v rámci mimoškolskej a školskej participácie (činnosť žiackych školských rád). Cieľovou skupinou 

prieskumu boli obce, mládežnícke organizácie, združenia a neformálne skupiny pôsobiace 

na Slovensku. Cieľom prieskumu bolo zistiť aktuálny stav práce s mládežou v téme participácie, 

identifikovať fungujúce iniciatívy a na základe výsledkov podporiť organizácie, združenia a skupiny, 

pre ktoré je táto téma novinkou, resp. v nej nemajú potrebné skúsenosti, ale majú záujem sa ďalej 

rozvíjať. Cieľom tiež bolo navrhnúť ďalšie kroky pre zvýšenie kvality práce s mládežou v oblasti 

participácie (napr. zorganizovať okrúhle stoly, workshopy, zdieľať príklady dobrej praxe, doplniť 

potrebné vzdelávania ap.). 

Prieskum bol realizovaný prostredníctvom on-line dotazníka a off-line tabuľky vo formáte .xls. 

V dotazníku sme zisťovali najmä vzájomnú prepojenosť organizácií, ich členstvo v združeniach, 

partnerské vzťahy, ale aj ďalšie vzdelávanie zamestnancov v téme participácie. V off-line tabuľke 

organizácie vypĺňali konkrétne aktivity a projekty zamerané na žiacku samosprávu, participáciu  

a výchovu mladých ľudí k aktívnemu občianstvu, ktoré v rokoch 2016 a 2017 realizovali.  

Distribúciu dotazníka a tabuľky zabezpečili regionálni koordinátori elektronicky a/alebo osobne 

počas pracovných stretnutí. Celkovo sa do prieskumu zapojilo 32 respondentov. On-line dotazník 

vyplnilo 28 a tabuľku 14 respondentov. Grafické spracovanie identifikačných údajov respondentov je 

zobrazené v prílohe 1.  

 

 

PARTICIPÁCIA V  PRÁCI S MLÁDEŽOU  

 

Z 32 respondentov sa 59,4 % vo svojej práci s mládežou venuje aj téme participácie. Ako dôvod, 

prečo sa ostatné organizácie tejto téme nevenujú, respondenti najčastejšie uvádzali, že nie sú 

školským zariadením, resp. že téme participácie sa v ich okolí venujú školy. Z odpovedí vyplýva, že 

respondenti zodpovednosť za podporu participácie mladých ľudí pripisujú najmä školám a školským 

zariadeniam. V praxi však s témou participácie pracujú mnohé mládežnícke organizácie, krajské rady 

mládeže a rôzne občianske združenia, neziskové organizácie a neformálne skupiny. Vzniká tak 

potreba šíriť osvetu o aktéroch práce s mládežou a ich činnosti v oblasti participácie mladých ľudí. 

Ako ďalšie dôvody, prečo sa niektorí z respondentov nevenujú téme participácie, uvádzajú 

nedostatočné finančné prostriedky a zameranie organizácie na iné témy, ktoré pre nich majú 

v oblasti práce s mládežou vyššiu prioritu. Jeden z mestských mládežníckych parlamentov negatívne 

hodnotil chýbajúcu Koncepciu práce s mládežou v samospráve, neodbornosť a nezáujem niektorých 

pracovníkov z Odboru školstva a mládeže, pod ktorým pôsobí. 

 

 

ČLENSTVO A  VZÁJOMNÁ SPOLUPRÁCA V KRAJOCH 

 

Tabuľka 1 poskytuje prehľad združení, v rámci ktorých organizácie vykonávajú prácu 

s mládežou. Členstvo v združeniach však, v niektorých prípadoch, môže mať pasívny charakter, 
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skúmali sme preto, s akými partnermi mládežnícke organizácie spolupracovali alebo pravidelne 

spolupracujú pri príprave aktivít na tému participácie. 

 

Tabuľka 1 Členstvo v mládežníckych organizáciách a združeniach 

Územná pôsobnosť Názov organizácie/združenia 

medzinárodná ENYC - European Network of Youth Centres 

medzinárodná Europe Alliance of YMCA 

medzinárodná European network Mladiinfo 

medzinárodná 

MILSET - International Movement for Leisure Activities in Science and 

Technology 

medzinárodná Platform Network 

národná Asociácia centier voľného času SR 

národná Asociácia krajských rád mládeže  

národná Asociácia súkromných ZŠ  

národná Eurodesk Slovensko 

národná Národný mládežnícky parlament  

národná Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií 

národná Rada mládeže Slovenska  

národná Strom života 

národná Vidiecky parlament na Slovensku 

národná Združenie Informačných a poradenských centier mladých v SR 

Banskobystrický kraj Centrum voľného času Junior  

Banskobystrický kraj LIGA malého futbalu Zvolena  

Banskobystrický kraj Mladé Slovensko 

Banskobystrický kraj Rada mládeže Banskobystrického kraja  

Košický kraj Olympijský klub Gemer 

Košický kraj Rada mládeže Košického kraja 

Košický kraj Regionálne centrum mládeže, Košice 

Trenčiansky kraj Centrum voľného času v Prievidzi  

Trenčiansky kraj Rada mládeže Trenčianskeho kraja 

Žilinský kraj Rada mládeže Žilinského kraja 

 

V Košickom kraji existuje spolupráca medzi Radou mládeže Košického kraja (RMKK), Krajskou 

radou žiackych školských rád Košického samosprávneho kraja (KR ŽŠR KSK) a Regionálnym centrom 

mladých Košice (RCM). Ich spolupráca sa týka najmä organizácie a propagácie podujatí (konferencií, 

workshopov a vzdelávaní) pre mládež. RMKK spolupracuje aj s miestnymi mládežníckymi 

parlamentmi v Rožňave, Kráľovskom Chlmci a Veľkých Kapušanoch. 

Za podobným účelom vytvorili spoluprácu Krajský stredoškolský parlament Žilinského 

samosprávneho kraja (KSP ŽSK), Žilinský mládežnícky parlament (ŽMP) a Rada mládeže Žilinského 

kraja (RMŽK). Vzdelávania a ďalšie aktivity orientované najmä na školskú participáciu, ktoré RMŽK 

organizuje, sú propagované v rámci siete kontaktov KSP ŽSK, ŽMP a členov RMŽK. Pre RMŽK sú 

partnerom aj obce Oravská Polhora, Oravské Veselé, Beňadovo, Zubrohlava a mesto Liptovský 

Hrádok, s ktorými spolupracujú na príprave Koncepcií práce s mládežou v rámci projektu 
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podporenom z dotačnej schémy Programy pre mládež. Aj vďaka podpore od Žilinského 

samosprávneho kraja RMŽK v sledovanom období realizovala vzdelávania pre žiacke školské rady. 

Mládežnícka organizácia SYTEV, pôsobiaca na Kysuciach, ako partnera uviedla Mestský 

mládežnícky parlament Kysuckého Nového Mesta, Národný mládežnícky parlament (NMP)  

a Združenie informačných a poradenských centier mladých (ZIPCeM). Členovia organizácie sa 

zúčastnili akreditovaného vzdelávania pre ambasádorov Štruktúrovaného dialógu. Štruktúrovaný 

dialóg bol motívom spolupráce aj medzi Radou mládeže Slovenska (RmS) a mnohými mládežníckymi 

organizáciami zo Slovenska. 

V Trenčianskom kraji sa téme participácie venuje Rada mládeže Trenčianskeho kraja (RMTNK) 

a čiastočne aj Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo svojej prednáškovej činnosti. Trenčiansky kraj 

je sídlom Združenia informačných a poradenských centier mladých, pre ktoré je v kraji častým 

partnerom najmä ICM Prievidza a ICM Partizánske. ICM Partizánske za svojich partnerov označilo 

občianske združenie Prvosienka, RMTNK, Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva  

a prevencie Partizánske, s ktorým spolupracuje na rôznych kampaniach a besedách, Mládežnícky 

parlament mesta Partizánske a členov dozornej rady a predsedníctva ICM, ktorí napomáhajú prepojiť 

členov mládežníckeho parlamentu s poslancami mestského zastupiteľstva. 

 

 

REALIZOVANÉ PROJEKTY    

 

Nasledujúci text opisuje, aké projekty na tému žiacka samospráva, participácia a výchova 

mladých ľudí k aktívnemu občianstvu realizovali organizácie zapojené do prieskumu v rokoch 2016  

a 2017.  

V Banskobystrickom kraji ICM Banská Bystrica a Rada mládeže Banskobystrického kraja 

spoločne realizovali projekt Tvoj názor sa ráta, ktorý mal za cieľ zvýšiť záujem mládeže o verejné 

dianie a ich participáciu na občianskom živote. Do projektu sa zapojilo aj občianske združenie 

ZADOBE. ZADOBE zároveň realizovalo projekt Uvedomelá mládež zameraný na zvyšovanie 

kompetencií mladých ľudí na zapájanie sa do aktívneho občianstva. Do projektu sa počas viac ako 

100 podujatí zapojilo približne 2000 žiakov a študentov zo základných, stredných a vysokých škôl 

z Banskobystrického samosprávneho kraja. Základné školy z Banskobystrického samosprávneho kraja 

sa zapojili aj do projektu Školy, ktoré menia svet, ktorý koordinuje Inštitút pre aktívne občianstvo 

(IPAO). 

RMKK, RCM a KR ŽŠR KSK v Košiciach spolupracovali pri realizácií medzinárodnej konferencie SK 

EUYC, viacerých školení a workshopov. RMKK sa zároveň zapojila aj do študentskej výmeny Boosting 

youth participation at local level (Portimao - Portugalsko; 13.-18.11.2017). RCM je súčasťou projektu 

zameraného na pracovníkov s mládežou pod názvom Development of competences for Democratic 

citizenship through formal, non-formal and informal learning. V rámci tohto projektu sa uskutočnili 

dve dvojtýždňové návštevy partnerov z Ukrajiny na Slovensku, počas ktorých si organizácie vzájomne 

odovzdali skúsenosti a metódy práce s mládežou v oblasti demokratického občianstva. 

V Trenčianskom kraji sa na participácii mladých ľudí podieľalo najmä ICM Partizánske, ktoré  

v roku 2016 uskutočnilo projekt Bez informácií nie je budúcnosť. Jedným z cieľov projektu bolo 

zlepšiť vzťahy s miestnou samosprávou prostredníctvom progresívneho dialógu mladých  

na regionálnej a národnej úrovni. ICM Partizánske realizovalo aj projekt Nebojme sa politikov! 

Mládež a samospráva, ktorého cieľom bolo naučiť mladého človeka myslieť a správať sa ako budúci 
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občan. Nosnými aktivitami projektu boli neformálne stretnutia mladých ľudí s tvorcami lokálnych 

politík. Výstupom projektu boli novovzniknuté mládežnícke parlamenty, respektíve neformálne 

skupiny mladých v jednotlivých mestách Trenčianskeho samosprávneho kraja. Projekt mal snahu 

zabezpečiť v mestách vytvorenie nástrojov na lepšiu komunikáciu mládeže a samosprávy, čo 

v globále prispelo k posilneniu postavenia mladých ľudí. ICM Partizánske sa podieľalo aj 

na medzinárodnom projekte Erasmus+ s názvom SPACE - Student Parliaments for an active and 

creative Europe, ktorého hlavným cieľom bolo zvýšenie participácie mladých ľudí na úrovni lokálnej, 

regionálnej, národnej i európskej. Mladí ľudia z rôznych kútov Európy si vymieňali skúsenosti 

z pôsobenia a fungovania ŽŠR. Zároveň mapovalo potreby mladých ľudí v Trenčianskom kraji 

prostredníctvom on-line dotazníka, v ktorom zisťovalo mieru zapájania sa mladých ľudí do verejného 

diania v ich obci ako aj to, čo považujú mladí ľudia za verejné dianie, respektíve čo im bráni, aby boli 

do diania okolo seba zapojení. Dotazník vyplnilo 1118 mladých ľudí, z toho len 20% sa reálne zaujíma 

o dianie okolo seba a má snahu sa vo svojej obci zapájať do aktivít. Najčastejšie za verejné dianie 

mladí ľudia považujú realizovanie hudobných a kultúrnych festivalov, či rôzne formy dobročinnej 

práce. Ostatní mladí ľudia sa nezapájajú, pretože v tom nevidia zmysel alebo nemajú dostatok 

voľného času. 

RMTNK v spolupráci so Študentským parlamentom mesta Považská Bystrica realizovali projekt 

Mladí ľudia na Považí, ktorého cieľom bolo zapojiť mladých ľudí do mapovania ich situácie a využiť 

získané poznatky pre tvorbu mládežníckej politiky na Považí. ZIPCeM na podporu dialógu mladých 

ľudí a tvorcov politík realizovalo projekty: Participácia nie je cudzie slovo a Participácia v praxi - mladí 

vo svojom meste. Regionálne centrum mládeže v Trenčíne a YouthWatch Bratislava sú zapojené 

do projektu česko-slovenskej spolupráce pod názvom Aktív. Medzi ciele projektu patrí podpora 

mládeže k dobrovoľníctvu a aktívnej angažovanosti na živote v komunite a vytvorenie spolupráce 

medzi pracovníkmi s mládežou z mládežníckych organizácií, centier voľného času a osobami 

zodpovednými za mládežnícku politiku v mestách a obciach, ako aj na úrovni krajov. 

RMŽK pravidelne realizuje projekty na podporu participácie mladých ľudí na verejnom živote. 

Projekt Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach 

verejných má pomôcť skvalitniť spoluprácu miestnych vidieckych samospráv s mládežou, ktorá  

v obci žije. Do projektu sú zapojené obce Oravská Lesná, Nededza, Likavka a Habovka. Vďaka 

projektu Vidiecka mládež v komunite II majú 4 oravské obce (Oravské Veselé, Oravská Polhora, 

Zubrohlava a Beňadovo) koncepcie práce s mládežou, ktoré sú výsledkom rokovaní medzi mládežou, 

poslancami a pracovníkmi s mládežou. RMŽK v období od 16.10.2017 do 3.11.2017 realizovala 

simulované mládežnícke elektronické voľby do Žilinského samosprávneho kraja. Možnosť voliť mali 

mladí ľudia vo veku od 13 do 30 rokov. 

 

 

VZDELÁVANIE PRACOVNÍKOV S MLÁDEŽOU V  OBLASTI PARTICIPÁCIE  

 

Na kvalite práce s mládežou sa podieľajú motivovaní, skúsení a vzdelaní pracovníci s mládežou  

a dobrovoľníci. Zisťovali sme preto v prieskume, akou formou sa v sledovanom období vzdelávali  

v oblasti ŽŠR, žiackej samosprávy, participácie mladých ľudí a výchove k aktívnemu občianstvu 

zamestnanci a spolupracovníci respondentov. Odpovede sú zoradené v tabuľke 2 podľa typu  

a termínu podujatia. 
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Tabuľka 2 Rozvoj kompetencií v práci s mládežou v téme ŽŠR, žiacka samospráva, participácia 

mladých ľudí a výchova k aktívnemu občianstvu 

Názov podujatia Typ podujatia Miesto podujatia Organizátor Termín podujatia 

Spolu dokážeme viac konferencia Košice, Rožňava, 

Michalovce, 

Spišská Nová Ves,  

Kráľovský Chlmec 

RMKK, KR ŽŠR 

KK 

október-december 

2017 

Konferencia  

pre mladých 

konferencia Veľké Kapušany MP Veľké 

Kapušany 

21.10.2017 

Talent  

pre spokojný život 

konferencia Zvolen RMBBK, 

AKRAM 

8.12.2016 

Potenciál mládeže konferencia Košice RMKK, Košický 

samosprávny 

kraj, RCM 

23.11.2016 

Európska 

konferencia mládeže 

(European Youth 

Conference – EUYC) 

konferencia Košice MŠVVaŠ SR, 

RMS, RMPK, 

RMKK 

3.-6.10.2016 

Cesta mladých  

k Vidieckemu 

mládežníckemu 

parlamentu 

konferencia Trenčín Vidiecky 

parlament 

na Slovensku, 

VÚC Trenčín 

4.10.2016 

Slovenská 

konferencia mládeže  

konferencia Žilina RMŽK 4.10.2016 

Konferencie  

v rámci projektu 

PRIORITY 2015 

konferencia Košice MŠVVaŠ SR, 

RMPK, RMŽK, 

RMKK 

19.2.2016 

Video Killed  

the Radio Stars 

medzinárodná 

výmena 

Erasmus+ 

Buzau - Rumunsko ASOCIATIA 

O.D.E.N. 

NEHOIU, 

ROMANIA 

12.-20.4.2016 

Stretnutie 

koordinátorov ŽŠR 

seminár Trenčín RMTNK 5.12.2017 

Tool for youth work 

development 

seminár Košice RCM 20.-24.11.2017 
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Názov podujatia Typ podujatia Miesto podujatia Organizátor Termín podujatia 

Veľký národný snem 

mládežníckych 

parlamentov  

(1. snem NMP) 

snem Levoča NMP, 

Mládežnícky 

parlament 

mesta Levoča 

27.6.2017 

Participácia  

ako prevencia 

negatívnych vplyvov  

na mladých ľudí 

stretnutie Žilina  september 2017 

Pracovné a 

sieťovacie stretnutie 

zástupcov krajských 

rád z Čiech 

a Slovenska 

stretnutie Trenčín AKRAM 25.-26.3.2017 

Lektor 

neformálneho 

vzdelávania v práci 

s mládežou 

školenie Ústie nad 

Priehradou 

OZ V.I.A.C. 5.-8.12.2017 

Štartér –   

akreditované 

školenie  

pre ambasádorov 

Štruktúrovaného 

dialógu 

školenie Čadca, 

Banská Bystrica, 

Žilina,  

Nitra, 

Prievidza,  

Trnava 

ZIPCEM november 2017, 

október 2017, 

september 2017,  

jún 2017, 

máj 2017,  

marec 2017  

Tvorba 

participatívneho 

rozpočtu  

v samospráve 

školenie Košice AKRAM 25.-27.8.2017 

Tvorba strategického 

plánu pre mládež  

v samospráve 

školenie Trnava AKRAM 28.-30.7.2017 

Medzinárodná cena 

vojvodu z Edinburgu 

školenie Trenčín Národná 

kancelária 

DoFe 

jún 2017 

Tímová spolupráca 

II. 

školenie Zlatá Idka RMKK 2.-4.12.2016 
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Názov podujatia Typ podujatia Miesto podujatia Organizátor Termín podujatia 

Tímová spolupráca I. školenie Zlatá Idka RMKK 25.-27.11.2016 

Interkultúrne 

kompetencie 

školenie Košická Belá RMKK 11.-13.11.2016 

Školenie školiteľov 

obecných rád 

mládeže a 

mestských 

parlamentov 

školenie Sigord AKRAM 15.-18.9.2016 

Školenie 

superdobrovoľníkov 

na Konferenciu EUYC 

školenie Kavečany RMKK a RMPK 2.-4.9.2016 

Školenie lektorov 

informačno-

aktivizačnej 

kampane  

"Aktivizuj sa 2x!" 

školenie Spišská Sobota AKRAM 11.-.14.8.2016 

Školenie 

superdobrovoľníkov 

na Konferenciu EUYC 

školenie Sigord RMKK a RMPK 29.-31.6.2016 

Školenie lídrov 

krajských rád 

mládeže 

školenie Sigord AKRAM 22.-24.6.2016 

Medzinárodná sieť 

mladých 

GENERATION 2020 

Študijná 

návšteva 

Nórsko Karpatská 

nadácia 

a Barents 

Regional 

Youth Council 

3.-6.4.2016 

National Platform 

CZ/SK 2017 

workshop Kysak ESN Slovakia 

a RMKK 

10.9.2017 

Sieťovacie stretnutie 

zástupcov MP 

zo Slovenska 

a mládežníckej 

samosprávy 

z Budapešti 

workshop Košice RMKK, 

Mestská časť 

Košice - Nad 

Jazerom 

6.5.2017 
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Názov podujatia Typ podujatia Miesto podujatia Organizátor Termín podujatia 

Hovorme viac workshop Bratislava ZIPCEM  marec 2017 

Bezpečne 

v komunite 

workshop Trenčín 

Ružomberok 

Košice 

NDS 5.10.2016, 

4.10.2016, 

3.10.2016, 

 

Mysli globálne, 

konaj cezhranične 

workshop Michalovce Karpatska 

nadácia, 

RMPK, RMKK 

20.5.2016 

 

 

PUBLIKÁCIE O  PARTICIPÁCII  A AKTÍVNOM OBČIANSTVE  

 

Jednou z foriem prehĺbenia znalostí o problematike, ktorá tvorí predmet tohto prieskumu, je 

využívanie vydaných publikácií na tému ŽŠR, žiackej samosprávy, participácie mladých ľudí a výchovy 

k aktívnemu občianstvu. V prieskume sme zisťovali, či a aké publikácie pracovníci s mládežou 

a dobrovoľníci využívajú pri svojej práci s mladými ľuďmi. Len 44 % z opýtaných potvrdilo, že aktívne 

pracujú s publikáciami na danú tému. Ide najmä o publikácie uvedené v tabuľke 3. 

  

Tabuľka 3 Publikácie využívané pri práci s mládežou v oblasti participácie 

Názov publikácie Autor Rok vydania 

Sila mladých Alena Mičicová, Martin Pokorný,  

Tibor Škrabský 

2012 

Mládež a participácia Martin Hulín, Jana Miháliková 2011 

"No uznaj!" Darina Čierniková 2011 

Projekt je zmena Tibor Škrabský 2011 

Školská samospráva ako forma participácie 

mládeže (výskum) 

Marcela Bieliková, Marianna Pétiová, 

Naďa Kiripolská 

2011 

Príručka pre žiacke školské rady Martin Šturek, Darina Čierniková, 

Stanislav Talapka 

2010 

Ako sa "učíme" demokracii na škole? Ladislav Macháček 2008 

Tretia vlna - profesionálna podpora ŽŠR Mária Bošňáková, Jana Miháliková 2006 
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Názov publikácie Autor Rok vydania 

Aj nás sa to týka - príručka pre zakladateľov 

ŽŠR 

Mária Bošňáková, Ladislav Macháček 2005 

Mládežnícka participácia na Slovensku –  

– súvislosti, príklady, nástroje 

Mária Kolíková, Karolína Miková, 

Ján Mihálik, Zora Pauliniová, 

Kristína Babiaková, Lenka Rapošová 

2005 

Participácia študentov na samospráve 

stredných a vysokých škôl Slovenska 

(sociologický výskum) 

Ladislav Macháček 2005 

Občianska participácia Karolína Miková, Zora Paulíniová 2002 

 

V súvislosti s literatúrou je potrebné spomenúť aj platnú legislatívu v oblasti školskej 

participácie. Pôsobnosť žiackej školskej rady upravuje § 26 zákona č. 596/2003 Z. z. (Zákon o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Dňa 26.6.2017 

podpísal prezident Slovenskej republiky novelu tohto zákona s účinnosťou od 1.9.2017. 

Najvýznamnejšou zmenou novely v otázke školskej participácie je možnosť ustanoviť žiacke školské 

rady aj na základných školách. 

Na základnej škole možno žiacku školskú radu ustanoviť, ak: 

a) ide o základnú školu so všetkými ročníkmi, 

b) určený počet členov zvolí v tajnom hlasovaní nadpolovičná väčšina žiakov piateho až deviateho 

ročníka základnej školy, pričom počet členov žiackej školskej rady je 5 až 9.  

 

 

VÝZVY V  PRÁCI S  MLÁDEŽOU V  OBLASTI PARTICIPÁCIE  

 

Podpora participácie a výchova mladých ľudí k aktívnemu občianstvu je zaiste potrebná činnosť. 

Odhodlanie, vedomosti a skúsenosti pracovníkov s mládežou a dobrovoľníkov však nie sú jedinou 

zárukou na úspech. V súčasnosti sa táto činnosť na Slovensku vykonáva nerovnomerne aj v dôsledku 

rozdielnych podmienok a podpory zo strany škôl a školských zariadení, podnikateľského sektora, 

územných samospráv či priamo štátu. 

Ako najväčšiu prekážku riadneho fungovania a rozvoja ŽŠR vnímajú organizácie zapojené 

do prieskumu vlažný až negatívny postoj k ŽŠR zo strany riaditeľov a pedagogického personálu škôl. 

Uvítali by väčšiu angažovanosť zo strany učiteľov a väčší záujem a podporu pre ŽŠR od riaditeľov škôl. 

Podľa respondentov angažovaní učitelia a koordinátori výrazne zvyšujú kvalitu ŽŠR. Za prínosné by 

považovali stretnutia riaditeľov škôl, na ktorých by sa zúčastnení venovali výhradne agende ŽŠR 

bez toho, aby boli riaditelia zahltení ďalšími informáciami od zriaďovateľa. Stretnutí by sa mohli 

zúčastňovať aj zástupcovia a koordinátori ŽŠR. So slabou podporou ŽŠR zo strany vedenia škôl súvisí 

aj názor, podľa ktorého by mali riaditelia škôl a koordinátori ŽŠR dostávať od zriaďovateľa pokyny 

na podporu ŽŠR a zriaďovateľ by mal zároveň kontrolovať ich plnenie.  

Zo strany zriaďovateľov základných a stredných škôl by organizácie uvítali väčšiu podporu 

pre ŽŠR zameranú najmä smerom k riaditeľom škôl (podpora zakladania žiackych školských rád 
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na školách, kde zatiaľ nefungujú, silnejšie zapojenie fungujúcich ŽŠR do života školy, pomoc 

a podporu pri vlastných aktivitách a pod.) a podporu v oblasti financovania organizácií pracujúcich 

s mladými ľuďmi. Podľa respondentov pracuje väčšina členov týchto organizácií dobrovoľne 

a ponúka žiakom na základných a stredných školách bezplatné aktivity s vysokou pridanou hodnotou. 

Zvýšenie financovania zo strany samosprávy by dokázalo zvýšiť kvalitu a rozsah ponúkaných aktivít. 

Vo vzťahu k samospráve by respondenti uvítali pravidelné kontroly akčných a participačných 

plánov samospráv v oblasti práce s mládežou, ktoré nie sú, podľa nich, dodržiavané, prípadne sú 

príliš všeobecné alebo zamerané len na základné školy. Rovnako chýba rozpočet, ktorého prostriedky 

by mohli priamo využívať pri vytváraní aktivít a organizovaní podujatí pre mládež. 

Podľa respondentov prieskumu je v súčasnej ponuke neformálneho vzdelávania nedostatok 

workshopov a školení pre členov a koordinátorov ŽŠR, resp. sú organizované na území Slovenska 

nerovnomerne. Uvítali by viac ponúk workshopov, zážitkových aktivít a programov, pomocou 

ktorých by bolo možné žiadať pomoc od odborníkov a viac možností zapojiť sa do projektov. Zároveň 

chýba účinnejšia propagácia príkladov dobrej praxe a užšia koordinácia a sieťovanie verejného, 

podnikateľského a tretieho sektora. Respondenti očakávajú, že tieto úlohy bude plniť samospráva 

a regionálne organizácie, ktoré by boli koordinované strešnou organizáciou ako je napríklad Iuventa.  

Respondenti by uvítali podporu spolupráce medzi ŽŠR základných škôl a ŽŠR stredných škôl, ale 

aj vzájomnú výmenu skúseností. Vyjadrili potrebu spolupráce koordinátorov a členov ŽŠR naprieč 

celým Slovenskom. Tá aktuálne absentuje, resp. je len výnimočná. Rovnako chýbajú Krajské rady ŽŠR 

v niektorých krajoch Slovenska. Okrem výmeny skúseností a spolupráce v rámci Slovenska by 

respondenti uvítali aj zahraničné výmeny a zahraničnú spoluprácu. 

 

 

SÚČASNOSŤ A  BUDÚCNOSŤ ŽIACKEJ SAMOSPRÁVY, PARTICIPÁCIE A VÝCHOVY 

MLADÝCH AKTÍVNYCH OBČANOV NA SLOVENSKU  

 

Aj z výsledkov prieskumu vyplynulo, že v súčasnosti na Slovensku máme organizácie, ktoré 

prostredníctvom svojich aktivít podporujú mladých k participácii a aktívnemu občianstvu. Niektoré 

intenzívnejšie, iné menej intenzívne. Výzvou ostáva systematická koordinovaná práca s mládežou 

a pracovníkmi s mládežou v tejto téme v každom kraji, vzájomná informovanosť aktérov a vytvorenie 

pracovného prostredia, ktoré je motivačné a nie konkurenčné. Za týmto účelom by boli žiaduce 

pravidelné stretnutia všetkých aktívnych aj potenciálnych aktérov práce s mládežou v oblasti 

participácie a výchovy mládeže k aktívnemu občianstvu.  

Čiastočne sa nám tento zámer darí napĺňať na úrovni organizácií, ktoré sa uchádzajú o podporu 

z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Programy pre 

mládež na roky 2014 – 2020. Jedným z nástrojov na posilnenie systematickej práce, informovanosti 

a spolurozhodovania bolo zriadenie stálych poradných orgánov riaditeľa odboru mládeže MŠVVaŠ SR 

za účelom efektívneho a komplexného operatívneho manažmentu aktívnych projektov. Prijímatelia 

dotácií sa v sledovanom období stávajú členmi poradného orgánu. Stretávajú sa aspoň dvakrát 

do roka. Poradný orgán pre program Hlas mladých, ktorého cieľom je zvýšiť úroveň participácie 

mladých ľudí a povedomia o aktívnom občianstve, sa dohodol, že v roku 2019 budú prijímatelia 

dotácie realizovať na regionálnej úrovni tieto aktivity: 
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• realizácia vzdelávacích podujatí pre členov existujúcich a/alebo vznikajúcich mestských 

mládežníckych parlamentov/obecných rád mládeže (príp. aj koordinátorov) zameraných 

na zvyšovanie ich kompetencií, efektívnu komunikáciu a advokáciu potrieb mládeže,  

• realizácia podujatí pre základné a stredné školy v rámci regiónu pre žiakov a/alebo 

koordinátorov ŽŠR zameraných na efektívnejšie fungovanie existujúcich ŽŠR alebo na vytvorenie 

nových ŽŠR, nevynímajúc súkromné a cirkevné školy s poskytnutím odbornej, logistickej 

a organizačnej podpory a poradenstva, výmena know-how a príkladov dobrej praxe, 

• realizácia aktivity s využitím metódy štruktúrovaného dialógu zameranej na komunikáciu medzi 

mladými ľuďmi a dôležitými dospelými o aktuálnych témach týkajúcich sa života a potrieb 

mladých ľudí v prepojení na Ciele mládeže EÚ, 

• vytvorenie metodickej príručky pre ŽŠR na základných školách, 

• propagácia blížiacich sa volieb do Európskeho parlamentu 2019 a realizácia kampane 

pre mladých ľudí za účelom zvýšenia ich povedomia o EÚ a dôležitosti účasti na eurovoľbách 

(s dôrazom na prvovoličov), 

• zabezpečenie udržateľnosti webovej stránky Kampane RE „Bez nenávisti na internete“, 

• realizácia aktivít s aktérmi práce s mládežou za účelom vytvorenia a skvalitnenia 

medzisektorovej spolupráce a vytvorenia strategických partnerstiev, ktorých výstupom budú 

podpísané alebo/a obnovené aspoň 2 (nové) partnerstvá/memorandá o spolupráci, 

• realizácia aktivít zameraných na zvyšovanie kompetencií pracovníkov s mládežou, ktoré prispejú 

k zvýšeniu kvality ich činnosti, poskytovanie odbornej, logistickej a organizačnej podpory 

a poradenstva organizáciám, ktoré pracujú s deťmi a mládežou v regióne. 

 

Na národnej úrovni do úvahy prichádzajú nasledovné aktivity: 
 

• realizácia spoločných projektov s nefungujúcimi/nepodporenými krajskými radami mládeže 

(sieťujúce stretnutia, výmeny skúseností a know-how s aktívnymi radami),  

• spolupráca pri príprave metodickej príručky pre prácu s mládežou na úrovni samospráv (Čítanka 

pre samosprávy),  

• propagácia už existujúcich nástrojov on-line participácie,  

• podpora mladých k aktívnemu občianstvu, participácii a záujmu o veci verejné prostredníctvom 

kampane, vzdelávaní, prezentácií príkladov dobrej praxe a pod., spolupráca s biznis sektorom, 

podnikateľmi, umelcami, s pozitívnymi dospelými vzormi pre mladých ľudí, 

• komplexné zabezpečenie výberu, účasti a projektu mládežníckeho delegáta OSN za SR, 

• propagácia blížiacich sa volieb 2019 a realizácia kampane pre mladých ľudí za účelom zvýšenia 

ich povedomia o EÚ a dôležitosti účasti na voľbách s dôrazom na prvovoličov, 

• spolupráca pri tvorbe návrhov štandardov kvality v práci s mládežou vyslaním zástupcu 

na stretnutia pracovnej skupiny a pripomienkovania, testovanie a šírenie prieskumu medzi 

mladými a pracovníkmi s mládežou,  

• zmapovanie uplatňovania inkluzívneho prístupu členských organizácií voči skupinám mládeže 

ohrozeným sociálnym vylúčením a so zdravotným znevýhodnením formou prieskumu, 

zverejnenie príkladov dobrej praxe, 

• realizácia aktivít s aktérmi práce s mládežou za účelom vytvorenia a skvalitnenia 

medzisektorovej spolupráce a vytvorenia strategických partnerstiev, ktorých výstupom budú 

podpísané aspoň 2 nové partnerstvá/memorandá o spolupráci, 
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• realizácia aktivít zameraných na zvyšovanie kompetencií pracovníkov s mládežou, ktoré prispejú 

k výšeniu kvality ich činnosti, poskytovanie odbornej, logistickej a organizačnej podpory 

a poradenstva organizáciám, ktoré pracujú s deťmi a mládežou. 
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ZOZNAM SKRATIEK 

 

AKRAM - Asociácia krajských rád mládeže 

BBSK - Banskobystrický samosprávny kraj 

CVČ - centrum voľného času 

CZ - Česko 

DoFe - The Duke of Edinburgh (Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu) 

ESN Slovakia - Erasmus Student Network Slovakia 

EUYC - European Youth Conference 

EÚ - Európska únia 

FF UPJŠ - Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika  

ICM - Informačné centrum mladých 

KR ŽŠR KSK - Krajská rada žiackych školských rád Košického samosprávneho kraja  

KSP (ŽSK) - Krajský stredoškolský parlament (Žilinského samosprávneho kraja)  

MlV - mládežnícky vedúci (18 r.+) 

(M)MP - (mestský) mládežnícky parlament 

MŠVVaŠ SR - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

MTMD - Medzinárodný týždeň miestnej demokracie 

MV - mladý vedúci (15-18 r.) 

NDS - Nadácia pre deti Slovenska 

NMP - Národný mládežnícky parlament  

MsZ - mestské zastupiteľstvo 

OSN - Organizácia Spojených národov 

OZ V.I.A.C. - Občianske združenie V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže 

PsM - pracovník s mládežou 

RCM - Regionálne centrum mladých Košice 

RE - Rada Európy 

RMBBK - Rada mládeže Banskobystrického kraja 

RMKK - Rada mládeže Košického kraja 

RMPK -Rada mládeže Prešovského kraja 

RmS - Radou mládeže Slovenska  

RMTNK - Rada mládeže Trenčianskeho kraja  

RMŽK - Rada mládeže Žilinského kraja  

SR - Slovenská republika 

SŠ - stredná škola 

SŽŠ - Stredná zdravotnícka škola 

SYTEV - Slovak Youth for Traveling, Education and Volunteering 

(EF) UMB BB - (Ekonomická fakulta) Univerzita/y Mateja Bela v Banskej Bystrici 

VÚC - vyšší územný celok 

YMCA - Young Men’s Christian Association 

ZIPCeM - Združenie informačných a poradenských centier mladých 

ZŠ - základná škola 

ŽMP - Žilinský mládežnícky parlament  

ŽŠR - žiacka školská rada 
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PRÍLOHY  

 

Príloha 1: Grafické spracovanie identifikačných údajov 

Príloha 2: Participácia v praxi 
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Príloha 1 Grafické spracovanie identifikačných údajov 

 

 
Graf 1 Štruktúra respondentov podľa ich zriaďovateľa 

 

 

          
Graf 2 Štruktúra respondentov podľa kraja  Graf 3 Územná pôsobnosť respondentov
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Príloha 2 Participácia v praxi 

 

Tabuľka 4 Realizované aktivity a podujatia na tému žiacka samospráva, participácia a výchova mladých ľudí k aktívnemu občianstvu 

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Organizátor Názov podujatia 

Typ 

podujatia 

Miesto 

podujatia 

Termín 

podujatia 

Časový 

rozsah 

Akre- 

ditácia 

Cieľová 

skupina 

Počet 

účastníkov 

Zameranie 

vzdelávania/podujatia 

CVČ  - 

JUNIOR Je to na tebe workshop 

Banská 

Bystrica 

8.12. 

2017 2 x 2 h. nie MV 58 

podpora osobnostného 

rozvoja a participácie  

na spoločenskom živote 

CVČ  - 

JUNIOR Je to na tebe workshop 

Banská 

Bystrica 

7.12. 

2017 2 x 2 h. nie MV 58 

podpora osobnostného 

rozvoja a participácie  

na spoločenskom živote 

CVČ  - 

JUNIOR Deň so žiackou radou workshop 

Žiar nad 

Hronom 

5.12. 

2017 5 h. nie MV, lídri ŽŠR 7 podpora práce ŽŠR na škole 

CVČ  - 

JUNIOR 

Stretnutie Rady 

študentov 

regionálneho centra 

mládeže stretnutie  

Banská 

Bystrica 

4.12. 

2017 2,5 h. nie MV 41 

podpora participácie, 

výmena  skúseností 

CVČ  - 

JUNIOR Je to na tebe workshop 

Žiar nad 

Hronom 

23.11. 

2017 2 x 2 h. nie MV 54 

podpora osobnostného 

rozvoja a participácie  

na spoločenskom živote 

CVČ  - 

JUNIOR Je to na tebe workshop 

Žiar nad 

Hronom 

16.11. 

2017 2 h. nie MV 20 

podpora osobnostného 

rozvoja a participácie  

na spoločenskom živote 

CVČ  - 

JUNIOR Moja žiacka rada školenie 

Banská 

Bystrica 

9.-10.11. 

2017 16 h. nie MV, lídri ŽŠR 17 

podpora práce ŽŠR na SŠ 

v kraji 

CVČ  - 

JUNIOR Bez vás to nejde workshop Zvolen 

7.11. 

2017 5 h. nie 

koordinátori 

ŽŠR 6 podpora práce ŽŠR na škole 
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CVČ  - 

JUNIOR Deň so žiackou radou workshop 

Žiar nad 

Hronom 

6.11. 

2017 5 h. nie MV, lídri ŽŠR 13 podpora práce ŽŠR na škole 

CVČ  - 

JUNIOR Deň so žiackou radou workshop 

Banská 

Bystrica 

18.10. 

2017 5 h. nie MV, lídri ŽŠR 22 podpora práce ŽŠR na škole 

CVČ  - 

JUNIOR Zoči - voči stretnutie  

Banská 

Bystrica 

11.10. 

2017 2 h. nie MV, lídri ŽŠR 37 

podpora participácie, 

stretnutie s poslancom MsZ, 

MTMD 

CVČ  - 

JUNIOR 

Stretnutie Rady 

študentov 

regionálneho centra 

mládeže stretnutie  

Banská 

Bystrica 

11.10. 

2017 2,5 h. nie MV 36 

podpora participácie, 

výmena  skúseností 

CVČ  - 

JUNIOR Deň so žiackou radou workshop 

Banská 

Bystrica 

11.10. 

2017 5 h. nie MV, lídri ŽŠR 10 podpora práce ŽŠR na škole 

CVČ  - 

JUNIOR 

Stretnutie Rady 

študentov 

regionálneho centra 

mládeže stretnutie  

Banská 

Bystrica 

15.5. 

2017 2,5 h. nie MV 30 

podpora participácie, 

výmena  skúseností 

CVČ  - 

JUNIOR Je to na tebe workshop Zvolen 

22.3. 

2017 2 h. nie MV 26 

podpora osobnostného 

rozvoja a participácie  

na spoločenskom živote 

CVČ  - 

JUNIOR 

Stretnutie Rady 

študentov 

regionálneho centra 

mládeže stretnutie  

Banská 

Bystrica 

8.3. 

2017 2,5 h. nie MV 29 

podpora participácie, 

výmena  skúseností 

CVČ  - 

JUNIOR Je to na tebe workshop Zvolen 

15.2. 

2017 2 h. nie MV 28 

podpora osobnostného 

rozvoja a participácie  

na spoločenskom živote 
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CVČ  - 

JUNIOR Je to na tebe workshop Zvolen 

14.2. 

2017 2 h. nie MV 18 

podpora osobnostného 

rozvoja a participácie  

na spoločenskom živote 

CVČ  - 

JUNIOR 

Stretnutie Rady 

študentov 

regionálneho centra 

mládeže stretnutie  

Banská 

Bystrica 

13.12. 

2016 2,5 h. nie MV 27 

podpora participácie, 

výmena  skúseností 

CVČ  - 

JUNIOR Teamwork - 1 + 1 = 3 workshop Nová Baňa 

8.12. 

2016 5 h. nie MV, lídri ŽŠR 18 podpora tímovej práce ŽŠR  

CVČ  - 

JUNIOR Osobnosť člena ŽŠR školenie Lučenec 

31.11.-

1.12.2016 16 h. nie MV, lídri ŽŠR 16 podpora práce ŽŠR na škole 

CVČ  - 

JUNIOR Kto nezažil, neuverí školenie Tajov 

27.-29.11. 

2016 22 h. nie MV 20 

zdieľanie dobrých príkladov 

participácie 

CVČ  - 

JUNIOR Deň so žiackou radou workshop Sliač 

23.11. 

2016 5 h. nie MV, lídri ŽŠR 10 podpora práce ŽŠR na škole 

CVČ  - 

JUNIOR Bez vás to nejde workshop Zvolen 

10.11. 

2016 5 h. nie 

koordinátori 

ŽŠR 7 podpora práce ŽŠR na škole 

CVČ  - 

JUNIOR Moja žiacka rada školenie Staré Hory 

14.-15.11. 

2016 16 h. nie MV, lídri ŽŠR 20 

podpora  zručností členov 

ŽŠR 

CVČ  - 

JUNIOR Mladí v našom meste workshop Lučenec 

3.11. 

2016 6 h. nie MV 25 

podpora práce členov MMP 

v Brezne 

CVČ  - 

JUNIOR Párty s participáciou stretnutie  

Žiar nad 

Hronom 

26.10. 

2016 5,5 h. nie MV, lídri ŽŠR 14 

regionálna podpora miestnej 

a školskej participácie  

CVČ  - 

JUNIOR Párty s participáciou stretnutie  Zvolen 

25.10. 

2016 5,5 h. nie MV, lídri ŽŠR 25 

regionálna podpora miestnej 

a školskej participácie  

CVČ  - 

JUNIOR Deň so žiackou radou workshop 

Banská 

Bystrica 

20.10. 

2016 5 h. nie MV, lídri ŽŠR 21 podpora práce ŽŠR na škole 
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CVČ  - 

JUNIOR Čas otázok stretnutie  

Banská 

Bystrica 

17.10. 

2016 2,5 h. nie MV, lídri ŽŠR 30 

podpora participácie, 

stretnutie s predsedom BBSK, 

MTMD 

CVČ  - 

JUNIOR Zoči - voči stretnutie  

Banská 

Bystrica 

13.10. 

2016 2,5 h. nie MV, lídri ŽŠR 22 

podpora participácie, 

stretnutie s poslancom MsZ, 

MTMD 

CVČ  - 

JUNIOR 

Stretnutie Rady 

študentov 

regionálneho centra 

mládeže stretnutie  

Banská 

Bystrica 

20.9. 

2016 2,5 h. nie MV 27 

podpora participácie, 

výmena  skúseností 

CVČ  - 

JUNIOR 

Komunikácia naša 

každodenná workshop Krupina 

30.5. 

2016 6 h. nie MV 17 

podpora práce členov MMP 

v Krupine 

CVČ  - 

JUNIOR 

Stretnutie Rady 

študentov 

regionálneho centra 

mládeže stretnutie  

Banská 

Bystrica 

18.5. 

2016 2,5 h. nie MV 27 

podpora participácie, 

výmena  skúseností 

CVČ  - 

JUNIOR Deň so žiackou radou workshop 

Banská  

Štiavnica 

10.5. 

2016 5 h. nie MV, lídri ŽŠR 13 podpora práce ŽŠR na škole 

CVČ  - 

JUNIOR Teamwork - 1 + 1 = 3 workshop 

Žiar nad 

Hronom 

25.4. 

2016 5 h. nie MV, lídri ŽŠR 13 podpora tímovej práce ŽŠR 

CVČ  - 

JUNIOR Umenie prezentácie  školenie Staré Hory 

23.-24. 5. 

2016 16 h. nie MV, lídri ŽŠR 20 

podpora práce ŽŠR na SŠ 

v kraji 

CVČ  - 

JUNIOR Dobrý príklad školenie Lučenec 

22.-23. 5. 

2016 16 h. nie MV, lídri ŽŠR 20 

zdieľanie dobrých príkladov 

praxe práce ŽŠR 

CVČ  - 

JUNIOR Som líder, kto je viac?  školenie 

Banská 

Bystrica 

29.- 30. 3. 

2016 15 h. nie MV 19 

podpora líderských 

schopností 

CVČ  - 

JUNIOR Teamwork - 1 + 1 = 3 workshop Brezno 

25.2. 

2016 5 h. nie MV, lídri ŽŠR 18 podpora tímovej práce ŽŠR  
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CVČ  - 

JUNIOR 

Stretnutie Rady 

študentov 

regionálneho centra 

mládeže stretnutie  

Banská 

Bystrica 

17.2. 

2016 2,5 h. nie MV 27 

podpora participácie, 

výmena skúseností 

ZADOBE 

 

Slovanská (Slovenská) 

heraldika alebo aká je 

rola Slovenska a 

Slovana 

v celosvetovom dianí 

prednáška  

s diskusiou 

EF UMB, 

Banská 

Bystrica 

10.10. 

2017 3 h. nie 

MV, MlV, 

PsM 120 aktívne občianstvo 

KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Organizátor Názov podujatia 

Typ 

podujatia 

Miesto 

podujatia 

Termín 

podujatia 

Časový 

rozsah 

Akre- 

ditácia 

Cieľová 

skupina 

Počet 

účastníkov 

Zameranie 

vzdelávania/podujatia 

CVČ Štúrovo 

Mládež v našom 

regióne 

štruktúro- 

vaný dialóg CVČ Štúrovo jeseň 2017 3 h. nie 

mládež, 

mesto, 

podnikatelia         23  

RCM 

Školenie pre členov 

ŽŠR školenie Košice 

5.-6.12. 

2017 10 h. nie členovia ŽŠR 10 

legislatíva a fungovanie ŽŠR, 

asertivita, efektívna spätná 

väzba 

RCM 

Školenie/koučing ŽŠR 

zo SZŠ Moyzesova 17 školenie Košice 

28.-29.11. 

2017 12 h. nie členovia ŽŠR 10 teambuilding 

RCM, 

Katedra 

politológie FF 

UPJŠ v 

Košiciach "Demokracia si TY!" 

konferencia 

a 

workshopy 

(nielen) pre 

členov ŽŠR Košice 

15.11. 

2017 5 h. nie 

členovia ŽŠR 

a žiaci SŠ a 

gymnázií z 

Košického 

kraja 34 

výchova k demokracii a 

aktívnemu občianstvu 

RCM, RMKK 

Školenie členov KR 

ŽŠR KSK - 2. časť školenie Zlatá Idka 

27.-29.10. 

2017 

2 a pol 

dňa nie 

členovia KR 

ŽŠR KSK 12 

komunikácia, asertivita, 

líderstvo 
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RCM, RMKK 

Školenie členov KR 

ŽŠR KSK - 1. časť školenie Kysak 

19.-21.5. 

2017 

2 a pol 

dňa nie 

členovia KR 

ŽŠR KSK 14 

legislatíva a fungovanie ŽŠR, 

spolupráca ŽŠR, teambuilding 

RCM 

Školenie pre KR ŽŠR 

KSK školenie Kysak apríl 2017      

RCM 

Školenie pre členov 

ŽŠR školenie Košice 

10.- 11.4. 

2017 10 h. nie členovia ŽŠR 11 

legislatíva a fungovanie ŽŠR, 

komunikačné zručnosti 

RCM 

Školenie pre členov 

ŽŠR školenie Košice 

20.-21.2. 

2017 10 h. nie členovia ŽŠR 16 

legislatíva a fungovanie ŽŠR, 

komunikačné zručnosti 

RCM 

Školenie pre členov 

ŽŠR školenie Košice 

14.-15.2. 

2017 10 h. nie členovia ŽŠR 13 

legislatíva a fungovanie ŽŠR, 

komunikačné zručnosti 

RCM 

Školenie pre členov 

ŽŠR školenie Košice 

18.-19.10. 

2016 10 h. nie členovia ŽŠR 33 

legislatíva a fungovanie ŽŠR, 

spolupráca medzi ŽŠR 

RCM 

Školenie pre členov 

ŽŠR školenie Košice 

11.-12.10. 

2016 10 h. nie členovia ŽŠR 14 

legislatíva a fungovanie ŽŠR, 

komunikačné zručnosti 

RCM 

Školenie pre členov 

ŽŠR školenie Košice 

15.-16.3. 

2016 10 h. nie členovia ŽŠR 20 

legislatíva a fungovanie ŽŠR, 

riešenie problémov 

RCM 

Školenie pre členov 

ŽŠR školenie Košice 

23.-24.2. 

2016 10 h. nie členovia ŽŠR 18 

legislatíva a fungovanie ŽŠR, 

spolupráca medzi ŽŠR 

RCM 

Školenie pre členov 

ŽŠR školenie Košice 

9.-10.2. 

2016 10 h. nie členovia ŽŠR 18 

legislatíva a fungovanie ŽŠR, 

komunikačné zručnosti 

RMKK Spolupráca v tíme školenie Zlatá Idka 

október 

2017  nie    

RMKK, Mladí 

ľudia a život 

Školenie 

mládežníckych lídrov 

Košického kraja školenie Smižany 

12.-14.5. 

2017  nie    
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RMKK 

Dobrovoľníctvo a 

neformálne 

vzdelávanie - školenie 

mládežníckych lídrov 

Košického kraja školenie Zlatá Idka 

9.-11.12. 

2016  nie MlV   

TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Organizátor Názov podujatia 

Typ 

podujatia 

Miesto 

podujatia 

Termín 

podujatia 

Časový 

rozsah 

Akre- 

ditácia 

Cieľová 

skupina 

Počet 

účastníkov 

Zameranie 

vzdelávania/podujatia 

ICM 

Partizánske  

Záverečný motivačný 

workshop  

motivačný 

workshop Partizánske 2017  nie 

Parlament 

mladých v  

Partizán-

skom  

prezentácia o pojmoch 

súvisiacich s participáciou, 

príkladov kvalitného 

fungovania spolupráce 

mladých ľudí a samosprávy, 

odovzdanie informácií 

o možnostiach založenia MP, 

Ako svojím nápadom upútať 

ICM 

Partizánske Krúžok ľudských práv 

motivačná 

prezentácia Partizánske 2016  nie žiaci SŠ 35 

ponuka informácií  

o fungovaní mládežníkov 

v meste, predstavenie 

ponuky stať sa súčasťou 

mládežníckej politiky  

Nadácia 

Tesco Store Zrkadlo mojej duše 

fotografická 

súťaž Partizánske 

1.-31.7. 

2016 mesiac nie 

deti 

a mládež 

mesta 

Partizánske  

pohľad na mesto očami detí 

a mladých ľudí, získanie 

informácií o tom, s čím nie sú 

spokojní alebo naopak, čo sa 

im v meste páči 

RMTNK   Stretnutie členov ŽŠR   stretnutie Trenčín 6.3.2017  nie členovia ŽŠR   

RMTNK  Stretnutie členov ŽŠR   stretnutie Trenčín 13.2.2017  nie členovia ŽŠR   
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ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Organizátor Názov podujatia 

Typ 

podujatia 

Miesto 

podujatia 

Termín 

podujatia 

Časový 

rozsah  

Akre- 

ditácia 

Cieľová 

skupina 

Počet 

účastníkov 

Zameranie 

vzdelávania/podujatia 

Hlavný 

koordinátor 

KSP za región 

Kysúc Zasadnutie KSP ŽSK zasadnutie 

Stredná 

zdravot- 

nícka škola 

Čadca 

26.9. 

2017 3 h. nie členovia ŽŠR  

voľby členov do KSP 

za región Kysúc, prezentácia 

zástupcov škôl 

stredoškolského parlamentu, 

návrh aktivít na školský rok 

2017/2018 

Hlavný 

koordinátor 

KSP za región 

Kysúc a 

odbor 

školstva a 

športu ŽSK Zasadnutie KSP ŽSK zasadnutie 

SOU 

technická 

Čadca 

19.12. 

2016 3 h. nie 

koordinátori 

a lídri ŽŠR  

zasadnutie so zástupcami 

ŽŠR stredných škôl, diskusia 

s metodičkou odboru 

školstva a športu ŽSK o 

spolupráci so SŠ 

RMŽK 

Odborný seminár pre 

koordinátorov ŽŠR školenie Terchová 

20.-21. 

11.2017  20 h. nie 

koordinátori 

ŽŠR 15 

výmena skúsenosti, 

skvalitnenie práce 

RMŽK Piatkový čaj so ŽŠR stretnutie Žilina 10.3.2017 4 h. nie lídri ŽŠR 8 výmena skúsenosti 

RMŽK 

Na ceste 

osobnostného rastu 

a ľudskosti konferencia Žilina 

11.12. 

2016 6 h. nie 

členovia 

a koordiná-

tori ŽŠR 60 prezentácia činnosti ŽŠR  

RMŽK 

ČLOVEČE, poznáš 

ľudské práva? workshop Námestovo 

6.11. 

2016 4 h. nie členovia ŽŠR 15 

podpora pri ochrane 

ľudských práv na škole 

RMŽK 

Líder žiackej školskej 

rady 2. školenie Ružomberok 

21-23. 

6.2016 20 h. áno členovia ŽŠR 12 

využitie skúsenosti z práce 

v ŽŠR v ďalšom živote 

RMŽK 

Mať strach a aj tak to 

urobiť workshop Žilina 

9.6. 

2016 4 h.  nie členovia ŽŠR 8 ako pracovať so strachom 
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RMŽK 

Líder žiackej školskej 

rady 1. školenie Terchová 

31.5-2.6. 

2016 20 h. áno členovia ŽŠR 12 vzdelávanie 

RMŽK 

Sedem návykov 

efektívnych ľudí workshop Žilina 

12.5. 

2016 4 h. nie členovia ŽŠR 8 

ako byť proaktívny, 

osobnostný rozvoj 

RMŽK Cesta môjho talentu workshop Ružomberok 

19.2. 

2016 10 h. nie členovia ŽŠR 40 

hľadanie nadania a talentu 

členov ŽŠR 

RMŽK 

Negatívny 

radikalizmus, 

extrémizmus a mladí 

ľudia seminár Ružomberok 

5.-7.2. 

2016 20 h. nie členovia ŽŠR 15 

ako pracovať s rovesníkmi 

v prevencii radikalizmu 

a extrémizmu 

 


