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Národná pracovná skupina 

Prítomní: 

RmS: M. Cíbik, T. Petríkovičová 

MINEDU: B. Šimurdová 

IUVENTA: R. Halko, K. Lučeničová 

AKRAM: T. Iró 

ZIPCEM: L. Macaláková, J. Martinková 

ŠRVŠ: S. Hyravý,  samuel.hyravy@srvs.sk 

EURODESK: M. Kapustová maria.kapustova@iuventa.sk -  

 

1. Úvod a monitoring odporúčaní IV. cyklu 

Stretnutie otvoril M. Cíbik a predstavil jednotlivé body programu. Prvým bodom bola 

analýza moţností implementácie odporúčaní IV.  cyklu. M. Cíbik zdôraznil, ţe kaţdý cyklus 

by mal vzniknúť dokument, ktorý bude mapovať odporúčania - ako ich realizovať a  čo sa 

reálne spravilo. M. Cíbik a B. Šimurdová dali dohromady odpočet implementácie odporúčaní 

IV. cyklu ŠD. Za úlohu 1 ” Realizovať akreditované vzdelávanie koordinátorov žiackych 

školských rád.” a úlohu 2 “Pravidelná výmena skúseností pre žiacke školské rady” bol 

zodpovedný AKRAM spolu s miestnymi samosprávami a IUVENTA. T. Iró v dokumentu 

zmapuje, čo sa v tejto oblasti udialo, zatiaľ vieme, ţe sa to regionálne koná v Trenčíne. R. 

Halko dodal, ţe majú svojich ľudí v teréne, ktoré tieto vzdelávacie programy mapujú (napr. 

Refresh) a uţ teraz vie, ţe jednotlivé programy v jednotlivých krajoch sú nekoordinované a je 

otázka, či by sme ich chceli zjednotiť. K. Lučeničová navrhla, ţe na miesto zjednotení sa 

sústrediť radšej na kvalitu jednotlivých programov. M. Cíbik navrhuje, ţe zistíme, aké 

konkrétne aktivity a kde sa realizujú a potom s nimi budeme ďalej pracovať. Úloha 3, 

Komunikácia so Štátnou školskou inšpekciou o sledovaní indikátorov kvality ŽŠR počas 

pravidelných inšpekcií - nevieme, či v tejto oblasti niečo prebehlo. Úloha 4 “Podpora 

dobrovoľníctva vzdelávacími inštitúciami” - rieši sa intenzívne, napr. Európske zbory solidarity, 

Akčný plán. Úloha 5 “Novela/nový Zákon o podpore práce s mládežou, kde sa medzi 

povinnosti obcí a miest pridá povinnosť vytvárať stratégie/koncepcie mládežníckej 

politiky.” Nový zákon zatiaľ nebol predloţený, avšak jeho novelizácia je plánovaná na rok 

2018. Úloha 6, “Spustenie programu KOMUNITA mladým, kde sa medzi ciele projektov 

pridá tvorba stratégie/koncepcie mládežníckej politiky” informoval o aktuálnom stave R. 

Halko, vznikajú podporné aktivity a doplnky, program beţí v 3 fázach. Úloha 7, “Posilnenie 

pozície pracovník s mládežou na samospráve” - v niektorých krajoch tieto pozície 
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(koordinátor, pracovník s mládeţou) fungujú, ale náplň práce a financovanie nie sú 

zjednotené. Ţiadny z pracovníkov nemá na svoju prácu / aktivity rozpočet. Informácie o 

jednotlivých krajoch pošle L. Macaláková emailom M. Cíbikovi. K. Lučeničová navrhuje 

zmapovať po jednotlivých úradoch, ako majú tieto pozície vyriešené - aby úrady podali 

informáciu, či túto pozíciu majú obsadenú a ak áno, a ako pracujú pracovníci s mládeţou. 

Úloha 8 “Vzdelávanie a metodická príručka pre samosprávy na získanie zručností pre 

podporu a uplatňovanie nových metód a foriem zapojenia mladých ľudí” - prebehlo 

školenie, ako komunikovať so samosprávou a fungovať v komunite, ale metodická príručka 

pre samosprávy nevznikla. L. Macaláková sa školení zúčastnila a hovorila, ţe bolo prínosné a 

malo by sa v nich pokračovať. Navrhuje spoluprácu s Nadáciou pre deti Slovenska, ktorá 

školení organizovala, osloviť ich ohľadne propagácie práce s mládeţou. Úloha 9 “Vytváranie 

participatívneho mechanizmu Výboru pre deti Rady vlády SR pre ľudské práva, 

národnostné menšiny a rodovú rovnosť” Tam sa podarilo presadiť zmenu štatútu, ktorá 

posilňuje mimovládne organizácie. Úloha 10, “Rozšírenie činnosti centier voľného času - najmä 

v oblasti práce so staršou mládežou” je obsiahnutá v  Prioritách III. a bude sa riešiť. Úloha 11, 

"Novela Školského zákona, Zákona o podpore práce s mládežou…” sa plánuje v r. 2018, Úloha 

12 sú opäť Priority III, spomínajú sa tam inovatívne spôsoby práce s mládeţou od 15 rokov. 

Úloha 13 “Vytvárať a šíriť mládeži zrozumiteľné nástroje politickej participácie” - M. Cíbik 

spomenul, ţe RmS robila konzultačnú príručku, ZIPCEM doplní svoje aktivity a výstupy z 

projektu. R. Halko navrhuje, aby sa o moţnostiach občianskej participácie viac informovali 

členské organizácie RmS. Úloha 14 “Vydanie metodickej príručky/publikácie pre 

posilnenie mládežníckej participácie na úrovni miest a obcí” mala údajne robiť IUVENTA. 

Bol na to národný projekt v r. 2015, ale neprešiel, bol politicky nepriechodný. Úloha 15 

Aktivizovať a zefektívniť fungovanie medzirezortnej pracovnej skupiny pre mládežnícku 

politiku” L. Macalákova pošle výstupy a materiály.  

 

2. Košické odporúčania 

M. Cíbik otvoril tému analýzy moţností pre implementáciu V. cyklu ŠD. Podľa M. Cíbika 

odporúčania do veľkej miery zrkadlia zámer dokumentu “Učiace sa Slovensko”. Navrhuje 

vstúpiť do toho dokumentu a radšej ho na základe košických odporúčaní ovplyvniť, neţ 

vytvárať nové koncepty a plány. R. Haľko v oblasti mediálnej výchovy navrhuje vytvoriť 

podobnú metodiku ako “Kompas a Kompasíto” IUVENTA však na to teraz nemá kapacity. 

M. Cíbik sa spojí s SDA, či by nám vedeli v tejto oblasti poradiť + viac pracovať s výstupmi 

z projektov. Odporúčanie 3 - oblasť mladí ľudia pod tlakom -  RmS v tejto oblasti robí 

výskum o vzťahu ţiakov k ich škole, ako ţiaci vnímajú školské prostredie. L. Macalákovej 

pošleme on-line dotazník. K odporúčaniu 4 - oblasť mladí ľudia pod tlakom - má sa 

vytvárať nový etický kódex učitelia. ŠRVŠ je do toho zapojená, pošle nám materiály. 

Odporúčanie 5 a 6 sú o výmenných a vzdelávacích programoch na vytvorenie bezpečného 

prostredia - otázkou je, či si chceme ako NPS stanoviť úlohy v tejto oblasti? K týmto 
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odporúčaniam bola stanovená úloha, ako si stanoviť úlohu pri potláčaní extrémizmu, 

xenofóbie a rasizmu: B. Šimurdová informovala, ţe sa vytvorí projekt Školy bez nenávisti, 

pokračovanie kampane Bez nenávisti. Kaţdá škola, ktorá bude mať záujem v tejto oblasti 

spolupracovať, podnieti svojich študentov, aby vytvorili nejaké aktivity. Školy dostanú 

emblém “Školy bez nenávisti”  - tým sa aj uľahčí rodičom výber školy pre ich dieťa. B. 

Šimurdová k tomu ešte pošle materiály. Odporúčanie 7 a 8 - Smerom k vzdelávaciemu 

systému, ktorý rozvíja potenciál mladých ľudí - je opäť trochu mimo kompetencie NPS. Má 

byť vytvorená pracovná skupina k úlohe výchovného poradcu a bolo by dobré, keby sa niekto 

z NPS nanominoval. M. Cíbik navrhuje stanoviť cieľ v oblasti formálneho a neformálneho 

vzdelávania. L. Macaláková by začala mapovaním príklady dobrej praxe. R. Halko navrhuje 

mapovať OZ, ktoré sa môţu napojiť na školy - vytvoriť zoznam hodnoverných OZ, z ktorých 

si môţu školy vyberať OZ pre spoluprácu. Odporúčanie 9 a 10 - Aktéri na miestnej úrovni-  

chceme viesť aktívny dialóg s Európskymi zbormi solidarity, aby tam bol nejaký 

participatívny mechanismus. Odporúčanie 11 a 12 - Znovuzískanie dôvery v EÚ inštitúcie -  

Ţiadna komunikačná stratégia v súčasnosti vypracovaná nie je, informovala M. Kapustová. 

Cez víkend sa uskutoční podujatie “Nalievanie” organizované IUVENTA, ktoré má 

predstaviť realizované evr. projekty, M. Kapustová pošle informácie. Odporúčanie 13 - 

Programy mobility- debatovalo sa o vyuţití Youthpassu / alebo vytvorení iného osvedčenia v 

projektoch na národnej úrovni. M. Cíbik sa pozrie na web centra dobrovolníctva, či vieme 

vyuţiť ich materiály. Nie sú dáta o mobilitách, ŠRVŠ navrhuje pozrieť sa na ne lepšie. 

Odporúčania 15 a 16 sú o financovaní mládeţ. organizácií, cieľom je, aby na organizácie 

išlo viac peňazí, je to systematická snaha.  

 

3. Aktuality ESC, výber delegátov a panel mladých 

M. Cíbik informoval o aktualitách v Panelu mladých a ďalej sa diskutovalo o výbere 

delegátov na EYC pre nasledujúci VI. cyklus. T. Petríkovičová zhrnula agendu z posledného 

ESC meetingu a najdôleţitejšie zmeny ohľadne nového cyklu ŠD : výsledné odporúčania sa 

premietnu do Európskej stratégie mládeţe, do VI. cyklu sa zapojí výskumníci a experti, ktorí 

sa budú podieľať na finálnej podobe odporúčaní, ESC bude pravidelne posielať zápisy so 

svojich stretnutí NPS, počet facilitátorov na EYC klesne na 3, na záverečnej konferencii vo 

Viedni sa uskutoční stretnutie ministrov školstva EÚ.  

Výber delegátov bude prebiehať ako klasické výberové konanie, delegátom budú pridelené 

určité úlohy (ESC aj NPS), uskutoční sa v auguste. Na budúcej prac. skupine sa budú riešiť  

plán aktivít počas konzultácií. Na záver R. Halko navrhol, aby  všetky úlohy a aktivity sa 

zohľadnili v Akčnom plánu 2019/2020, aby sa zabezpečil progres.  


