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Zápis zo stretnutia NPS ŠD 

 

1. stretnutie otvorila I. Jenčová a informovala o nominácii delegátov:  Laura 

Juhásová, Dominika Nováková. Nominácie za AKRAM: Michaela Knošková a 

Adriana Repaňová. 

Podmienky účasti na konferencii je absolvovať trojvíkendový rozvojový seminár pre 

mladých lídrov, ktorý sa uskutoční vo februári a marci. Bea ešte osoví organizácie 

pracujúce s romskou mládeţou, či by vedlei poslať na seminár svojich delegátov. 

2.   T. Petríkovičová informovala o diani na Európskej úrovni, čo sa budie dať na EYC 

na Malte, a ako je rozvrhnutý VI. cyklus. Ďalej informovala, ţe CNAJEP (Francúzska 

rada mládeţe) vydala broţúru zo ŠD seminára v Lille, ktorá mapuje, ako sú odporúčania 

z minulých cyklov ŠD implementované v jednotlivých štátoch EÚ. Príručku obdrţí všetci 

emailom.   

3.  Implementácia odporúčaní z V. cyklu - bude to robiť IUVENTA (Bea a Jana) a 

RmS, rozdelíme si to. Budúci týţdeň sa dohodneme, ako si to rozdelíme (ozvať sa Bee) 

4.  Konzultačné otázky od októbra, treba počítať s tým, ţe sa budeme musieť kvôli 

tomu stretnúť a otázky  upraviť na SK úroveň a preloţiť. Prioritou je pdchytiť doposial 

neaktívnych mladých ludí. Face to face konzultácie sa osvedčili, chceme v nich 

pokračovať. Bea Šimurdová navrhla, aby sme sa opäť stretli k formovaniu / prekladu 

konzultačných otázok. 

ŠRVŠ chce “konferenciu”, kde by sa účastníli aj posledné ročníky ZŠ, v Trnave v 

spolupráci so zastupiteľstvom a zachytiť aj prilahlé regiony. Okrem toho aj stretnutie so 

školami, kde študujú budúci učitelia, témy v kontexte narastajúceho extrémismu. 

Spolupráca s GLOBSEC, skúsiť sa stretnúť aj so študentmi, ktorí majú extremistické 

názory. ŠRVŠ napíše plán s nápady 

AKRAM sa chce v rámci konzultácií zamerať na vidiecku mládeţ, lebo vidiek čo sa týka 

práce s mládeţou je veľmi málo pokrytý. Tým, ţe Rady mládeţe sú rozloţené, lahšie sa 

k nim dostanú a vedia zabezpečiť diskusné stretnutia.  Napr. mladí učni.  

ZIPCEM sa dnes nezúčastnil, poslal emailom plán aktivít. Prvý polrok plánuje záverečný 

seminár “Zmeníš seba zmeníš svet” 17/2 v Trenčíne. Ďalej plánujú diskusné stretnutie 

Vyjadri sa! v Ţiari nad Hronom. Aktivity v rámci projektu Hovorme viac šesť dvojdňových 

konzultácií, stretnutia budú medziresortné. Dve školenia Štartér pre mladých 

ambasádorov. Ďalej aktivity v rámci podpory mládeţníckej politiky. Budú monitorovat 

aktivity projektu Za jedno lano, ako sa zmenila mládeţ. politika v mestách, kde prebehli 

okrúhle stoly. 
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RmS bude realizovať projekt “Panel mladých”: keďţe sa ukázal “výskumný“ charakter 

konzultácií ako kľúčový pre popularizáciu myšlienok ŠD aj samotného ŠD ako nástroja 

participácie mladých, je potrebné rozpracovať rozšíriť výskumné aktivity, ich kvalitu aj 

časové a tematické zameranie nad rámec beţných konzultácií. To nám umoţní hovoriť 

zodpovedne o tom „čo si mladí ľudia myslia“. Projekt plánuje 3 výskumné vlny 

kompatibilné s aktivitami 6. cyklu štruktúrovaného dialógu. 

5. rôzne. Je treba aktualizovať mailing list, všetci pošlu kontaktné údaje koordinátorovi 

NPS, M. Cíbikovi (cibik@mladez.sk) 

Ďalšie stretnutie NPS ŠD prebehne 4. apríla 2017 na Iuvente. Účasntíci pošlú 

predbeţný plán aktivít na konzultácie VI. cyklu. 

R. Halko informoval o Pedagogicko organizačných pokynov a moţnosti participovať na 

ich znení. Ţiadosť prišla z min. regionálneho rozvoja. R. Halko ich pošle členom NPS a 

do 9.  februára majú moţnosť pripomienkovať. 
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