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Úvod 
 
 
Cieľom strategického dokumentu Koncepcia a program rozvoja telesnej kultúry a práce 

s mládežou na území Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) je analyzovať aktuálnu 

situáciu v oblasti športovej činnosti a práce s mládežou na území TTSK a následne vytvoriť 

koncepciu rozvojových politík samosprávneho kraja v týchto oblastiach. 

 

Samotný dokument pozostáva z troch samostatných častí. 

 

Prvou časťou je Koncepcia a program rozvoja telesnej kultúry v Trnavskom samosprávnom 

kraji. 

 

Druhou časťou dokumentu je Koncepcia rozvoja práce s mládežou v Trnavskom 

samosprávnom kraji. 

 

Každá z týchto dvoch samostatných častí obsahuje samostatné prílohy. Dokument ako celok 

je navyše doplnený stručnou samostatnou prílohou -  prehľadom základných informácii o 

Trnavskom samosprávnom kraji. 
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ÚvodÚvod   

Mladí ľudia sú samostatná kategória ľudí, ktorú charakterizuje ich vekové ohraničenie 

(spravidla 15 – 26, príp. 30 rokov) a okrem iného i špecifické sociálne a psychické procesy, 

ktoré sprevádzajú ich proces socializácie. 

Jednou z najdôležitejších stránok ľudského života mladých ľudí je ich hľadanie a racionálne 

koncipovanie zmyslu života. V zásade každý mladý človek sa musí vyrovnať s úlohami, ktoré 

postupne preberá pod vplyvom spoločenskej štandardizácie a súčasne vyvíjať úsilie o vlastnú 

identitu, ktorá sa rysuje ako výsledok riešenia vzťahov medzi požiadavkami spoločnosti a 

úlohami vo sfére pracovno-profesionálnej, sociálno-etickej a ideovej. Človek sa práve v 

období svojej mladosti konfrontuje s mnohými situáciami, za ktoré preberá plnú 

zodpovednosť, a tak musí „hlboko racionalizovať vlastnú sebarealizáciu, využívať svoje 

danosti, predpoklady a schopnosti, utvoriť si svoj vlastný postoj k životu, vytýčiť si životné 

ciele a životnú filozofiu“. (Bieliková, 2001, s. 19) 

Mládež súčasne predstavuje budúcu spoločnosť. Je nositeľom pokrokových a inovatívnych 

trendov, systému hodnôt a postojov, ktoré podľa hĺbky zakorenenia (samozrejme otvorenému 

voči zmenám) nesú so sebou počas svojho života, a tým reprodukujú do spoločnosti. Z tohto 

dôvodu je dôležité sa sústreďovať na zdravý vývin detí a mládeže, a  tým zabezpečiť vhodné 

podmienky pre zdravú spoločnosť v budúcnosti. 

Vychádzajúc z vyššie uvedeného, cieľom druhej časti dokumentu – „Koncepcia rozvoja práce 

s mládežou“ je dôkladne poznať súčasný systém a organizáciu práce s deťmi a mládežou 

a paralelne identifikovať možnosti pre vhodné nastavenie práce s deťmi a mládežou v TTSK 

za účelom: 

• rozvoja osobnosti,  

• prevencie voči nežiaducim činnostiam a javom  

• zabezpečenie intervencie v prípadoch, keď sa mladí ľudia nachádzajú v nepriaznivých 

podmienkach, či situáciách. 

Za účelom bližšieho pochopenia špecifika kategórie mládež a práce s ňou, je dôležité 

definovať kľúčové pojmy a porozumieť významným súvislostiam medzi nimi. 



6 

 

 

MládežMládež   

Mládež je termín, ktorý označuje nepresne ohraničenú vekovú skupinu, prípadne sociálnu 

kategóriu ľudí, ktorá je vymedzená špecifickými biologickými, psychickými a sociálnymi 

znakmi. Príslušníkov mládeže spája najmä to, že sa nachádzajú v rovnakom životnom cykle 

nazývanom mladosť a zároveň sú aj rovnakou generáciou. Ako vekovo, tak i sociálne ide o 

medzivrstvu medzi deťmi a dospelými. Mládež charakterizuje status neúplnej alebo odloženej 

ekonomickej aktivity a profesionálnej prípravy a zároveň ju charakterizuje i fakt, že je ešte do 

určitej miery sociálne i ekonomicky závislá na dospelých jedincoch. V období mladosti 

jednotlivci postupne prijímajú nové sociálne role a osvojujú si rôzne sociálne mechanizmy. 

Mládež, ako sociálna kategória, je dynamická, vnútorne variabilná, heterogénna a prechodná. 

(Sak, 1996, s. 635)  

Mládež, ako sociálne konštruovaná kategória je vekovo rôzne ohraničená. V súčasnosti sa 

mládež definuje ako sociálna kategória ľudí, ktorá je ohraničená vekom 14 až 15 rokov na 

jednej strane a 26 až 30 rokov na druhej strane. Spodná hranice je spravidla určovaná 

ukončením povinnej školskej dochádzky a horná hranica je daná zavŕšením jednotlivých 

procesov dozrievania, ako aj samotným osamostatnením sa. Pokiaľ je prihliadané na sústavnú 

prípravu na povolanie, je možné mládež ohraničiť hornou hranicou 26. rokom veku, kedy už 

štát ani rodič nepreberá zodpovednosť za prípravu jedinca na budúce povolanie.  

Voľný  časVoľný  čas   

Voľný čas mladých ľudí predstavuje priestor, ktorý mladí ľudia využívajú na rozvíjanie 

svojich záľub, pestovanie rôznych koníčkov, oddych, zábavu, ale i záhaľčivosť. Vyplnenie 

tohto priestoru je determinované celým radom faktorov, ako je vek, pohlavie, vzdelanie, toho, 

či mladý človek ešte študuje alebo už pracuje, či žije v pôvodnej rodine alebo už má vlastnú 

rodinu, kde býva, ale i toho, či má alebo nemá podmienky na realizáciu svojich záujmov 

a koníčkov. Trávenie voľného času možno veľmi zjednodušene (pre účely tohto dokumentu) 

rozdeliť do dvoch základných kategórií podľa charakteru činnosti, ktorá je vykonávaná, alebo 

zámeru, ktorý je danou činnosťou sledovaný. Ide o rozdelenie na zmysluplné využívanie 

voľného času a činnosti, ktoré nemajú jednoznačne špecifikovaný zmysel a význam. 
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Za účelom predchádzania nežiaducich činností a činností, ktoré môžu mať až sociálno-

patologický charakter, je vhodné rozvíjať možnosti pre zmysluplné využívanie voľného času 

detí a mládeže, motivácie pre takéto činnosti, ako aj systematický prístup na podporu 

hodnotovej orientácie a zdravého životného štýlu. 

SubkultúraSubkultúra   

Subkultúra je súbor špecifických noriem, hodnôt, vzorov správania a životný štýl 

charakterizujúci určitú skupinu v rámci širšieho spoločenstva, prípadne v rámci tzv. 

dominantnej kultúry, ktorej je táto skupina konštitutívnou súčasťou. Základným znakom 

subkultúry je viditeľné odlíšenie od dominantnej kultúry. 

Subkultúra mládežeSubkultúra mládeže   

Subkultúra mládeže je typ subkultúry, ktorá je viazaná na špecifický spôsob správania 

mládeže, na jej sklon k určitým hodnotovým preferenciám, akceptovaniu, či zavrhovaniu 

určitých noriem, životný štýl odrážajúci podmienky života.  

Sociálna deviáciaSociálna deviácia   

Sociálna deviácia predstavuje porušovanie alebo podstatnú odchýlku od niektorej sociálnej 

normy správania alebo od skupiny noriem, nerešpektovanie požiadaviek, ktoré na indivíduum 

alebo na skupinu kladie určitá norma alebo súbor noriem, alternatívna forma správania voči 

predpísanej norme, resp. všeobecne akceptovanej norme. Sociálna deviácia je narušenie 

akejkoľvek normy, bez ohľadu na skutočnosť, či ide o normy sankcionované právne, 

nábožensky, či morálne. Sociálna deviácia sa nestotožňuje s trestnou činnosťou, ktorá je len 

jednou z jej foriem a nestotožňuje sa ani s protispoločenským správaním. 

DelikvenciaDelikvencia   

Delikvencia je všeobecná činnosť, ktorá porušuje zákonné alebo iné formy správania 

a spôsobuje jednotlivcovi alebo spoločnosti ujmu. Obyčajne sa pod týmto pojmom rozumie 

protispoločenské správanie v širšom zmysle než kriminalita, teda i správanie, ktoré 

nedosahuje stupne spoločenskej nebezpečnosti trestného činu, alebo nevhodné správanie 

osôb, ktoré nie sú vzhľadom na svoj vek ešte plne trestne zodpovedné. Pojem delikvencia sa 

preto najčastejšie používa pre označenie trestnej činnosti mládeže. 
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Práca sPráca s   mládežoumládežou   

Práca s mládežou je najmä výchovno-vzdelávacia činnosť, spoločenská činnosť, informačná 

činnosť a poradenská činnosť pre mládež, mladých vedúcich, mládežníckych vedúcich a 

pracovníkov s mládežou. Pre účely koncepcie sa práca s mládežou chápe ako systematická 

práca zameraná na rozvoj osobností detí a mládeže, prostredníctvom mimoškolských 

organizovaných činností. Do práce s mládežou sa teda zaraďuje aj taká organizovaná činnosť, 

ktorá sa zameriava na pohybovú, telovýchovnú a športovú aktivitu1.  

Životný  štýl  aŽivotný  štýl  a   voľný  časvoľný  čas   

Životný štýl mladého človeka je výsledkom pôsobenia hodnôt a činností osobností, s ktorými 

mladý človek žije. Súčasne naňho pôsobia vzory a hodnoty, ktoré predkladajú mladým 

ľuďom masmédiá. Osobitosť životného štýlu mládeže sa najvýraznejšie prejavuje v aktivitách 

vykonávaných vo voľnom čase, v motivácii a v prístupe ku vzdelaniu, k vlastnému zdraviu a 

k svojmu širšiemu spoločenskému prostrediu. 

Voľný čas vo vyspelých krajinách je zároveň aj jedným z dôležitých problémov týchto krajín 

vzhľadom na skutočnosť, že voľný čas nie je len priestorom na rozvoj a kultiváciu osobnosti, 

ale u značnej časti mladej populácie sa stáva priestorom podmieňujúcim vznik rôznych 

sociálnopatologických javov. Ak spoločnosť zabezpečí kvalitné využívanie voľného času detí 

a mládeže, podporí tým rozvoj všeobecných a špecifických schopností mladej generácie a 

súčasne potlačí rozvoj negatívnych sociálnych javov. Z týchto dôvodov je zdravý životný štýl 

založený na prosociálnych hodnotách a aktívnom trávení voľného času, jedným zo 

základných cieľov politiky mládeže.  

1. Analytická časť1. Analytická časť   

Predmetom analytickej časti je stručný náčrt práce s mládežou v rámci Slovenskej Republiky 

a následná hlbšia analýza práce s mládežou v TTSK. Pozostáva z definovania teoretických 
                                                             
1 Vzhľadom na skutočnosť, že problematika telesnej kultúry a športu je rozpracovaná v prvej časti koncepcie, 
Koncepcia zameraná na rozvoj práce s mládežou ďalej uvažuje o práci s mládežou mimo športového zamerania. 



9 

 

východísk pre prácu s mládežou, legislatívnej analýzy, kde sú obsiahnuté právne dokumenty 

a normy upravujúce prácu s mládežou na medzinárodenej, národnej i regionálnej úrovni 

a podrobnejší opis kľúčových dokumentov a ich východísk, cieľov, či princípov. Ďalšie 

kapitoly analytickej časti sú zamerané na prehľad práce s mládežou na republikovej úrovni, na 

úrovni TTSK2, analýzu systému financovania práce s mládežou, následná SWOT analýza 

a z nej vychádzajúca analýza disparít a faktorov rozvoja práce s mládežou. 

1.1 Teoretické východiská1.1 Teoretické východiská   

1.1.1 Práca s1.1.1 Práca s   mládežou ako nástroj rozvoja osobnosti mladých ľudí mládežou ako nástroj rozvoja osobnosti mladých ľudí   

Práca s mládežou chápaná v zmysle rozvoja osobnosti mladých ľudí je práca zameraná 

predovšetkým na rozvoj intelektuálnej, charakterovej, emocionálnej, duchovnej, sociálnej a 

telesnej stránky osobnosti človeka.  

Práca s mládežou mimo školy sa zameriava na zmysluplné využívanie, organizovanie 

a vyplnenie voľného času mladých, pričom súčasne poskytuje mladým ľuďom priestor 

podieľať sa na príprave a realizácii rôznych programov aktívneho spôsobu trávenia voľného 

času.  

Práca s mládežou, ktorá je zameraná na rozvoj ich osobnosti, má šancu poskytnúť mladým 

príležitosť k sebadefinovaniu, sebaartikulácii a sebaorganizácii svojich záujmov, k nájdeniu 

vlastnej identity, k realizácii skutočne vlastného náčrtu života, k intenzívnejšiemu 

sebauplatňovaniu v živote. 

V stále zložitejšej spoločnosti, v ktorej je jedinec čoraz viac odkázaný sám na seba, sa stávajú 

vzácnejšími nekomerčné a neinštitucionálne definované možnosti vzdelávania a nadväzovania 

kontaktov. Tie umožňujú sebaorganizáciu osobnosti mladých ľudí, hľadanie zmyslu života 

a utváranie sociálnych sietí.  

Systematický rozvoj práce s mládežou za účelom rozvoja osobnosti, talentov, záujmov, ako 

i pomoc pri hľadaní vlastnej osobnosti, definovania zmyslu života, lepšej orientácie v systéme 

                                                             
2 Tabuľky a grafy v dokumente boli vypracované na základe vstupných dát z MŠ SR, MV SR, ŠÚ SR, UIPŠ 
a Krajský školský úrad v Trnave. 
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hodnôt, ich samotnej organizácie a ich následná interiorizácia, je žiaduca pre nastavenie 

podmienok pre podporu zdravého životného štýlu detí a mládeže.  

 

 

1.1.2 Práca s1.1.2 Práca s   mládežou ako nástroj prevencie nežiaducich činností mládežou ako nástroj prevencie nežiaducich činností 

aa   správaniasprávania   

V súvislosti s dôsledkami modernizácie spoločnosti sa objavujú aj sociálno-patologické javy 

medzi mladými ľuďmi (drogové a alkoholické závislosti, delikvencia a kriminalita) ako 

procesy jej marginalizácie. Práca s mládežou zameraná na prevenciu sociálno-patologických 

javov predstavuje systematickú prácu zameranú na osvetu, otvorený dialóg a utvorenie 

priestoru na alternatívne spôsoby trávenia voľného času, či reakcie na rôzne životné udalosti, 

či okolnosti. 

Je dôležité, aby práca s mládežou bola zameraná na prevenciu, keďže samotná prevencia 

sociálno-patologického správania je vždy účinnejšia a bezpečnejšia, ako následné 

odstraňovanie dôsledkov plynúcich z jej zanedbania. 

1.1.3 Práca s1.1.3 Práca s   mládežou v zmysle zabezpečenia krízovej intervencie mládežou v zmysle zabezpečenia krízovej intervencie   

Krízová intervencia je zásah v dobe krízy, ktorý sa snaží minimalizovať ohrozenie mladého 

človeka, objaviť a posilniť jeho schopnosť vyrovnať sa zo záťažou tak, aby jeho adaptácia 

posilnila jeho rast a integritu a aby sa pokiaľ možno, predišlo negatívnym deštruktívnym 

spôsobom riešenia situácie.  

Krízová intervencia je špecializovaná pomoc osobám, ktoré sa ocitli v kríze. Je zameraná na 

zvládnutie akútneho problému, snaží sa postihnúť bio-psycho-sociálne väzby a intervenovať v 

niekoľkých rovinách. Z tohto dôvodu sa na riešení často podieľa viacej odborníkov, okrem 

psychológov a psychiatrov to bývajú sociálni pracovníci, lekári a pedagógovia. Niekedy je 

nutná i právna konzultácia. Bežnou stratégiou je prizvanie rodinných príslušníkov, alebo 

iných, pre mladého človeka v kríze, významných osôb. 

Reakcie na krízu bývajú rôzne. Okrem samotného faktu potreby riešiť problémy detí a 

mládeže pre ich samé, teda za účelom pomoci je riešenie kríz detí a mládeže dôležité aj zo 
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spoločenského aspektu. Možnou reakciou na krízu mladých je agresia namierená proti sebe 

alebo taktiež namierená von voči blízkym, či spoločnosti. Za účelom podpory integrity 

mladých, rozvoja a posilňovania ich osobnosti a budovania vhodných podmienok pre tento 

proces, rovnako ako i prevencia možných sociálno-patologických javov je žiaduce 

systematicky pracovať s deľmi a mládežou v prípadoch, keď sa mladí ľudia ocitnú 

v nepriaznivých podmienkach, či situáciách a súčasne je veľmi dôležité im pomáhať vymaniť 

sa z tejto situácie ako i v prevencii, aby sa do krízovej situácie opakovane nedostávali. 

1.2 Analýza legislatívneho rámca pre oblasť  mládeže1.2 Analýza legislatívneho rámca pre oblasť  mládeže   

Demokratizácia spoločenských podmienok po roku 1989 sa odrazila v zmene doktríny štátnej 

politiky voči mládeži. Postupne prestávala mať charakter komplexnej starostlivosti o život 

mladej generácie a nadobúdala podobu podporných aktivít štátu voči mládeži, ktoré boli 

súčasťou všeobecných a sociálnych opatrení, vzťahujúcich sa na celú populáciu. Zároveň sa 

spoločnosť začala výrazne komercionalizovať. Kreovanie národnej mládežníckej politiky po 

roku 1989 na Slovensku bol a je predovšetkým zložitý proces prerozdelenia kompetencií 

štátnej správy v oblasti podpory a ochrany mládeže, ako aj hľadania partnerského vzťahu 

štátu a občianskej spoločnosti. Tento proces možno rozčleniť na tri časové etapy (Macháček, 

2002):  

• prvú zavŕšila vláda SR v roku 1992 svojim uznesením o Zásadách štátnej politiky vo 

vzťahu k mládeži, 

• druhú predstavuje príprava zásad tzv. zákona o ochrane a podpore mládeže pre 

rokovanie legislatívnej rady vlády SR, po schválení Koncepcie ochrany a podpory 

mládeže (1995) vo vláde SR, 

• tretiu zavŕšila Koncepcia štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži do roku 2007, 

ktorú schválila vláda SR v decembri 2001. 

 

V súčasnosti prácu s mládežou upravujú nasledujúce právne dokumenty a právne normy: 

• Revidovaná Európska charta o participácii mladých ľudí na miestnom a regionálnom 

živote 

• Biela kniha o mládeži 

• Európsky rámec mládežníckej politiky 

• Európsky  pakt mládeže  
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• Európska charta informácií pre mládež 

• Koncepcia štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži do roku 2007 

• Kľúčové oblasti a akčné plány štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži 

v Slovenskej republike na roky 2008-2013 ( Koncepcia štátnej politiky...) 

• Národný program výchovy a vzdelávania v SR  

• Programové vyhlásenie vlády SR 

• Zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 

131/2002 Z. z. o vysokých školách  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

• Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

• Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  

• Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 

zariadení 

• Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon 

o samosprávnych krajoch) 

• Zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

• Zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na 

obce a vyššie územné celky 

• Zákon č. 524/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

• Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

• Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov 

• Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele 

• Zákon č. 213/1997 z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne 

prospešné služby 

• Vyhláška MŠ SR č. 291/1994 Z. z. o centrách voľného času v znení vyhlášky č. 

27/2005 Z. z. a vyhlášky č. 388/2007 Z. z. 

• Vyhláška MŠ SR č. 351/1994 Z. z. o školských centrách záujmovej činnosti v znení 

vyhlášky č. 28/2005 Z. z. a vyhlášky č. 389/2007 Z. z. 

• VZN č. 20/2009 o poskytovaní dotácií na materiálno technickú podporu rozvoja športu 

a mládežníckych aktivít TTSK 

• VZN č. 7/2006 v znení dodatku č. 1 z 1. marca 2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu  

TTSK 
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• VZN č. 14/2008 o poskytovaní štipendií z rozpočtu TTSK na podporu žiakov SŠ 

v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK (župné štipendiá) 

• VZN č. 9/2006 o poskytovaní finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálno-

právnej ochrany detí a sociálnej kurately 

 

Ďalšie dokumenty upravujúce oblasť práce s mládežou na území TTSK sú: 

• Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja 

(ďalej len PHSR) 

• Memorandum o partnerstve a spolupráci Trnavského samosprávneho kraja s 

regionálnymi združeniami ZMOS 

1.2.1 Prehľad zámerov vybraných dokumentov a1.2.1 Prehľad zámerov vybraných dokumentov a   právnych noriem právnych noriem   

Revidovaná Európska charRevidovaná Európska char ta ota o   participácii mladých ľudí na miestnom participácii mladých ľudí na miestnom 

aa   regionálnom životeregionálnom živote   

„Miestne a regionálne samosprávy, ako orgány najbližšie k mladému človeku, majú zohrávať 

veľmi dôležitú úlohu v podporovaní zapojenia mládeže.“ (výňatok z  Preambule  Revidovanej 

európskej charty). 

V rámci sektorovej politiky I.1. Politika športu, voľného času a spoločenského života, Charta 

stanovuje princípy pre miestne a regionálne samosprávy, a to 

• podporovaťpodporovať  sociálno-kultúrne činnosti organizované mládežníckymi združeniami 

a organizáciami, mládežníckymi skupinami a spoločenskými centrami, ktoré sú 

ideálnym spôsobom participácie mládeže a začlenenia mládežníckej politiky v oblasti 

športu, kultúry, 

• poskytovaťposkytovať  vhodné opatrenia na podporu organizácií a združení, ktoré organizujú 

výcvik vedúcich mládežníckych klubov, 

• povzbudzovaťpovzbudzovať  združenia k podpore aktívnej účasti mladých ľudí vo svojich 

štatutárnych orgánoch. 

 

Biela kniha oBiela kniha o   mládeži  (Nový  impulz pre európsku mládež)mládeži  (Nový  impulz pre európsku mládež)   
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Cieľom Bielej knihy o mládeži je poskytnúť prehľad o situácii mladých ľudí v krajinách EU, 

o ich potrebách a problémoch. Biela kniha o mládeži si kladie za cieľ stanoviť strategické 

podmienky pre európske prístupy k mládeži a analyzovať rozvoj spoločných aktivít EU.  

Európsky rámec mládežníckej politikyEurópsky rámec mládežníckej politiky   

Prioritami Rady Európy v oblasti mládežníckej politiky do roku 2020 sú: 

• ľudské práva a demokracia, 

• život v diverzifikovanej spoločnosti, 

• inklúzia mladých ľudí. 

Európsky pakt mládežeEurópsky pakt mládeže   

Európsky pakt mládeže patrí k najdôležitejším dokumentom na európskej úrovni. Dáva 

priestor mladým ľuďom na aktívne zapájanie sa do činnosti v spoločnosti. Jeho cieľom je 

zlepšenie vzdelávania, odbornej prípravy, mobility, odbornej integrácie a sociálnej inklúzie 

mladých Európanov a zároveň sa snaží napomôcť zosúladeniu profesijnej činnosti s rodinným 

životom. Zaoberá sa troma základnými oblasťami, a to zamestnanosťou, vzdelávaním 

a rodinou. 

Európska charta informácií pre mládežEurópska charta informácií pre mládež   

Európska charta informácií pre mládež bola prijatá XV. Valným zhromaždením Európskej 

mládežníckej informačnej a poradenskej agentúry (ERYICA v Bratislave, Slovenská 

republika) dňa 19. novembra 2004. Všestranná práca s informáciami pre mládež zahŕňa 

všetky témy, ktoré mladých ľudí zaujímajú a môže zahŕňať celé spektrum aktivít: 

informovanie, poradenstvo, usmerňovanie, podporovanie, priateľskú pomoc, vedenie a 

tréning, utváranie sietí a odporúčanie špecializovaných služieb. Tieto aktivity môžu byť 

vykonávané cez informačné centrá mladých alebo prostredníctvom informačných služieb 

mládeže. 

Koncepcia štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládežKoncepcia štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládež i  do roku 2007i do roku 2007   
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Ambíciou Koncepcie š tátnej politiky vo vzťahu  k deťom a mládeži  do roku Koncepcie š tátnej politiky vo vzťahu  k deťom a mládeži  do roku 

20072007 bola snaha podnecovať jednotlivé rezorty (ministerstvá) a celú spoločnosť 

k uplatňovaniu nových a efektívnych foriem prístupu k mladej generácii. 

Cieľom koncepcie bolo definovať potreby a optimálne podmienky na kvalitnú výchovno-

vzdelávaciu a odborno-profesijnú prípravu detí a mládeže, ich začleňovanie do pracovno-

spoločenského života a na podporu rozvoja osobnostných vlastností a talentu detí a mládeže v 

škole i mimo nej. Nejedná sa len o utváranie podmienok pre optimálny telesný, duševný a 

občiansky vývoj mladej generácie, ale i o tvorbu podmienok na využitie tvorivého potenciálu 

mladých ľudí pri ďalšom vývoji spoločnosti. 

Kľúčové oblasti aKľúčové oblasti a   akčné plány štátnej poliakčné plány štátnej poli tiky vo vzťahu k deťom tiky vo vzťahu k deťom 

aa   mládeži  vmládeži  v   Slovenskej republike na roky 2008Slovenskej republike na roky 2008 -- 2013 2013   

Kľúčové oblasti a akčné plány štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži v Slovenskej 

republike na roky 2008-2013, schválené uznesením vlády SR č. 184 z 26. marca 2008, 

definujú ciele, princípy, základné (kľúčové) prioritné oblasti a opatrenia realizované štátom, 

samosprávou a inými subjektmi vo vybraných oblastiach života detí a mládeže.  

Kľúčové oblasti pomenúvajú základné úlohy štruktúr, podieľajúcich sa na ich vykonávaní 

a popisujú kroky, ktoré zabezpečia ich efektívne napĺňanie. Východiskom pre spracovanie 

kľúčových oblastí boli skúsenosti z Koncepcie štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži do 

roku 2007. Dokument zavádza pojem Národná správa o mládeži, ktorá bude prezentovaná v 

parlamente v roku 2010 a ktorá má naštartovať pravidelný zber, triedenie a distribúciu 

informácii o mládeži k všetkým relevantným subjektom. 

 

 

 

 

 

Samosprávny kraj 

• koordinuje, komunikuje, pripravuje a realizuje opatrenia, smerujúce 

k napĺňaniu týchto kľúčových oblastí na úrovni samosprávneho kraja, pričom 

realizáciou konkrétnych úloh poveruje aj inštitúcie vo svojej pôsobnosti, 

napríklad regionálne centrum mládeže, 

• pri príprave vlastnej koncepcie politiky vo vzťahu k deťom a mládeži, 

rešpektujúcej špecifiká kraja, spolupracuje so školami, školskými 

zariadeniami, mimovládnymi organizáciami a ďalšími subjektmi pôsobiacimi 

v oblasti práce s deťmi a mládežou a mládežníckej politiky na území 

samosprávneho kraja, 

• pri vykonávaní regionálnej samosprávnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži 

spolupracuje s inými orgánmi štátnej správy na území kraja, obcami, mestami 
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Národný  program výchovy aNárodný  program výchovy a   vzdelávania v SR vzdelávania v SR   

Národný program výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike súhrnne vymedzuje hlavné 

priority, ktoré majú rešpektovať a realizovať štátne a verejné orgány, jednotlivé školy a 

školské zariadenia, pedagogickí pracovníci i všetci ostatní aktéri vzdelávacej politiky na 

Slovensku. 

Programové vyhlásenie vlády SRProgramové vyhlásenie vlády SR   

Vláda považuje výchovu a vzdelávanie slovenskej spoločnosti za základný prostriedok jej 

ďalšieho rozvoja a rozhodujúcu podmienku jej úspešného adaptovania sa v integrujúcom 

európskom priestore. Vláda SR sa vo svojom vyhlásení zaviazala k dôslednej implementácii 

cieľov Bielej knihy EK o mládežníckej politike – nový impulz pre Európsku mládež 

a Európsky pakt mládeže. Vláda sa ďalej zaviazala k: 

•  realizácii vládnej politiky založenej na spolupráci rezortov a koordinácii služieb 

mládeži, 

• vypracovaniu Koncepcie štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži, 

•  vypracovaniu Koncepcie informácií pre mládež, 

•  poskytovaniu informačných a poradenských služieb pre deti a mládež, 

•  legislatívnemu riešeniu CVČ, 

•  zvyšovaniu objemu finančných prostriedkov určených na podporu práce s deťmi 

a mládežou, 

•  oblastí neformálneho vzdelávania,  
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•  podpore participácie detí a mládeže na živote miest a obcí, 

•  podpore aktívneho využívania voľného času mládeže, 

•  schváleniu Zákona o mládeži, 

•  podpore mimoškolských aktivít, 

•  prehlbovaniu spolupráce školy a rodiny formou projektu Otvorená škola, 

•  podpore vzniku Informačných centier mladých v každom okresnom meste, 

•  vypracovaniu obsahovej zmeny vzdelávania. 

 

Zákon č .  282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení Zákon č .  282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení 

zákona č .  131/200zákona č .  131/200 2 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 2 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorš ích predpisov (účinnosť  od 1.9.2008)niektorých zákonov v znení neskorš ích predpisov (účinnosť  od 1.9.2008)   

Zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 

131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

• definuje základné pojmy používané v práci s mládežou a stanovuje, v súlade s 

európskymi dokumentmi, najvyššiu vekovú hranicu mládežníka najviac do 30 rokov, 

• definuje prostredie práce s mládežou a špecializovanú činnosť v práci s mládežou, 

vrátane subjektov pracujúcich s mládežou, subjektov pracujúcich pre mládež na úrovni 

štátu, vyššieho územného celku a obce, 

• upravuje financovanie práce s mládežou prostredníctvom finančného programu 

ministerstva školstva, 

• podporuje utvorenie systému práce s mládežou v obciach a na úrovni vyšších 

územných celkov, 

•  upravuje akreditáciu vzdelávacích subjektov a programov v oblasti neformálneho 

vzdelávania mládeže,  

•  stanovuje úlohu vyšších územných celkov a obcí v súvislosti s prácou s mládežou.   

Podľa § 5 zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou ...vyšší územný celok v rámci 

svojej pôsobnosti podporuje práce s mládežou na jej všetkých úsekoch a utvára podmienky na 

jej rozvoj.  
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Vyšší územný celok na úseku starostlivosti o mládež rozpracúva koncepciu rozvoja práce s 

mládežou a v súlade s ňou 

• podieľa sa na získavaní a analýze informácií o mládeži vo svojej pôsobnosti, 

• podporuje organizovanie práce s mládežou, 

• podporuje aktivitu zdravotne postihnutej mládeže, 

• podporuje iniciatívy v rámci práce s mládežou zamerané na poznávanie historického a 

kultúrneho dedičstva svojej obce, poznávanie historického a kultúrneho dedičstva 

Slovenskej republiky, ochranu životného prostredia, mobilitu mládeže a medzinárodnú 

spoluprácu, informačné a poradenské služby, záujmové činnosti mládeže, oblasť 

ochrany a podpory zdravia, 

• zabezpečuje prevádzkovanie výchovno-vzdelávacích zariadení a stará sa o ich účelné 

využívanie, 

• kontroluje činnosť akreditovaných vzdelávacích zariadení v oblasti práce s mládežou, 

• ktorých je zriaďovateľom, 

• kontroluje účelnosť využívania finančných prostriedkov poskytnutých zo svojho 

rozpočtu na prácu s mládežou, 

• spolupracuje s fyzickými osobami a právnickými osobami, 

• podieľa sa na neformálnom vzdelávaní v oblasti práce s mládežou, 

• podporuje informačné a poradenské služby pre mládež, 

• podporuje zapojenie mládeže do dobrovoľníckej služby, 

• podporuje spoluúčasť mládeže. 

Podľa § 6 zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou obec v rámci svojej 

pôsobnosti podporuje práce s mládežou na jej všetkých úsekoch a utvára podmienky na jej 

rozvoj 

• podporuje aktivitu zdravotne postihnutej mládeže, 

• utvára podmienky na rozvoj práce s mládežou, 

• podporuje iniciatívy v rámci práce s mládežou zamerané na poznávanie historického a 

kultúrneho dedičstva svojej obce, poznávanie historického a kultúrneho dedičstva 

Slovenskej republiky, ochranu životného prostredia, mobilitu mládeže a medzinárodnú 

spoluprácu, informačné a poradenské služby, záujmové činnosti mládeže, oblasť 

ochrany a podpory zdravia, 

• spolupracuje s právnickými osobami a fyzickými osobami, 
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• podporuje zapojenie mládeže do dobrovoľníckej služby, 

• podporuje spoluúčasť mládeže. 

 

Zákon č .  245/2008 Z. z. oZákon č .  245/2008 Z. z. o   výchove avýchove a   vzdelávaní (školský  zákon)vzdelávaní (školský  zákon)   

Zákon o výchove a vzdelávaní predstavuje komplexnú právnu úpravu podmienok na 

zabezpečenie odborného vzdelávania a prípravy na stredných odborných školách a v 

školských zariadeniach v Slovenskej republike s cieľom pripraviť absolventov na život a 

prácu v podmienkach vedomostnej spoločnosti a trhu práce. Zákon upravuje aj postavenie a 

úlohy štátnej správy, samosprávy, zamestnávateľov a zamestnancov v oblasti odborného 

vzdelávania a prípravy.  

Zákon je zameraný na riešenie cieľov a princípov výchovy a vzdelávania v regionálnom 

školstve, práva a povinnosti detí a žiakov a ich zákonných zástupcov v procese vzdelávania, 

povinnú školskú dochádzku, systém výchovy a vzdelávania a zabezpečenie výchovno-

vzdelávacieho procesu, obsah výchovy a vzdelávania vrátane vzdelávacích programov a 

výchovných programov, hodnotenie a klasifikáciu žiakov, ukončovanie výchovno-

vzdelávacieho programu a dosiahnuté stupne vzdelania, zmeny v priebehu vzdelávania, 

testovanie a hodnotenie kvality výchovno-vzdelávacej sústavy, výchova a vzdelávanie detí 

cudzincov, nadaných detí a žiakov a výchovu a vzdelávanie detí a žiakov so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami. Definuje sa výchovno-vzdelávacia sústava, ktorú tvorí 

sústava škôl a sústava školských zariadení. 

Zákon č .  305/2005 Z. z. oZákon č .  305/2005 Z. z. o   sociálnoprávnej ochrane detí asociálnoprávnej ochrane detí a   sociálnej sociálnej 

kuratelkuratel ee   

Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí sa zameriava prioritne na podporu sanácie rodín, z 

ktorých boli deti z rôznych dôvodov vyňaté, na podporu hľadania možností zabezpečenia 

výchovy a starostlivosti deťom prostredníctvom náhradnej rodinnej starostlivosti, na podporu 

transformácie ústavnej výchovy v zariadeniach, v ktorých sa realizuje výkon ústavnej 

výchovy, a to utváraním vhodného náhradného prostredia deťom, ktoré nemôžu vyrastať vo 

vlastných rodinách, ako aj na osamostatnenie mladých dospelých pri odchode z detského 

domova. Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí kladie dôraz na sociálnu prevenciu, ktorá je 
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zameraná najmä na predchádzanie krízovým situáciám v rodine. Sociálno-právna ochrana detí 

a sociálna kuratela vykonávaná pre deti aj plnoletých predstavuje osobitne usporiadanú 

sústavu na seba nadväzujúcich a vzájomne sa podmieňujúcich opatrení, ktorými štát, resp. 

spoločnosť garantuje každému, najmä však dieťaťu a jeho rodine ochranu, podporu a pomoc, 

a to osobitne v prípadoch, keď rodičia nie sú schopní, alebo ochotní zabezpečiť riadnu 

starostlivosť o dieťa. Úpravu a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičmi, ktorým bolo 

dieťa odňaté z osobnej starostlivosti a úpravu ich rodinných pomerov, podporujú opatrenia 

finančného charakteru: príspevok na dopravu, príspevok na stravu, finančné prostriedky na 

úpravu alebo obnovu rodinných pomerov. 

 

1.3 Analýza práce s1.3 Analýza práce s   mládežou mládežou vv   Slovenskej RepublikeSlovenskej Republike   

Systém organizácie práce s mládežou Systém organizácie práce s mládežou   

Ministerstvo školstva SR je ústredným orgánom štátnej správy, prostredníctvom ktorého sa 

zabezpečuje realizácia štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži. Úlohy v oblasti 

neformálneho vzdelávania detí a mládeže zabezpečuje odbor detí a mládeže najmä v týchto 

oblastiach: 

• príprava koncepčných a normotvorných materiálov,  

• metodické riadenie činnosti centier voľného času a školských stredísk 

záujmovej činnosti,  

• medzinárodná spolupráca v oblasti detí a mládeže, 

• finančná podpora práce s deťmi a mládežou. 

 

Cieľom štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži je posilnenie takej spoločnosti, ktorá 

špeciálne deťom a mládeži utvorí podmienky pre zvyšovanie kvality života, zaistí sociálnu 

spravodlivosť, dostatok príležitostí a rovnosť šancí, priznáva práva na svoju vlastnú identitu, 

rôznorodosť a autonómiu, poskytuje príležitosti na zamestnanie, aktívne občianstvo a účasť 

zástupcov mládeže na spoločenskom a politickom živote. 

Princípy štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládežiPrincípy štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži   
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Štát: 

• vníma mládež ako dôležitého aktéra rozvoja spoločnosti, 

• utvára podmienky, aby deti a mládež na Slovensku našli uspokojenie svojich 

zákonitých potrieb a požiadaviek a prostredie na kvalitnú a etickú sebarealizáciu, 

• považuje mládež za schopnú prevziať zodpovednosť za smerovanie svojho života, 

• utvára legislatívne a materiálne podmienky na ochranu a podporu detí a mládeže v 

záujme ich všestranného rozvoja, 

• utvára spoločenské a ekonomické štruktúry, formuje a rozvíja kultúru spolupráce a 

partnerstva so zástupcami detí a mládeže, zabezpečuje rovnoprávny prístup k 

vzdelávaniu a pravdivým a aktuálnym informáciám, 

• vníma, že komplexné zabezpečenie politiky vo vzťahu k deťom a mládeži je nielen 

úlohou štátu a obce, ale aj mimovládneho a súkromného sektora, médií, vzdelávacích 

inštitúcií, rodiny, komunít, ako aj samotných detí a mládeže, 

• potvrdzuje, že mládež má právo aktívne sa zúčastňovať života v spoločnosti, pričom si 

uvedomuje, že prirodzená účasť mládeže na spoločenskom a politickom živote je 

základným predpokladom ich pozitívneho príspevku k rozhodnutiam, ktoré sa týkajú 

ich súčasného i budúceho života, 

• venuje osobitnú pozornosť ochrane a podpore detí a mládeže zo sociálne 

znevýhodneného prostredia (osamelé matky vychovávajúce deti, rozvedení rodičia s 

deťmi, nezamestnaní rodičia s deťmi a dospievajúcou mládežou a pod), pričom utvára 

podmienky pre rozvoj preventívneho a podporného systému, zameraného nielen na 

ohrozené, problémové skupiny detí a mládeže a skupiny na okraji záujmu spoločnosti, 

ale aj na väčšinovú skupinu detí a mládeže, 

• utvára primerané podmienky na prácu s deťmi a mládežou v školách a školských 

zariadeniach a v iných zariadeniach, podporuje rodiny s deťmi, detské, mládežnícke, 

občianske, humanitné, cirkevné a charitatívne združenia, hnutia a nadácie, ako aj 

rozličné neštátne, súkromné, neziskové organizácie a agentúry, a aj jednotlivých 

občanov v ich výnimočnej práci s deťmi a mládežou, 

• podporuje rozvoj práce s deťmi a mládežou a politiky vo vzťahu k deťom a mládeži na 

úrovni samosprávnych krajov a miest a obcí a na tento účel efektívne využíva 

prostriedky štátneho rozpočtu, najmä programy finančnej podpory ministerstva 

školstva (spracované podľa: Kľúčové oblasti a akčné plány štátnej politiky vo vzťahu k 

deťom a mládeži v Slovenskej republike na roky 2008 – 2013). 
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Inštitucionálne zabezpečenie štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži je zabezpečované 

prostredníctvom: 

• orgánov štátnej správy a samosprávy, 

• ďalších inštitúcií zriadených štátom, príp. obcami, 

• mimovládnych organizácií, 

• fondov,    

• nadácií,  

• komerčných organizácií, 

• súkromných podnikateľov. 

1.3.1 Štátna inštitúcia zameraná na prácu s1.3.1 Štátna inštitúcia zameraná na prácu s   mládežou mládežou --  Iuven Iuven tata   

IUVENTAIUVENTA je štátna inštitúcia, priamo riadená Ministerstvom školstva SR (príspevková 

organizácia MŠ SR). Jej predmetnou oblasťou je práca s mládežou mimo školy a rodiny a 

mládežnícka politika na Slovensku a mimo neho. Cieľom aktivít organizácie je implementácia 

štátnej politiky voči deťom a mládeži.  

Cieľové skupiny aktivít IUVENTY: Cieľové skupiny aktivít IUVENTY:   

• dobrovoľní a profesionálni pracovníci s mládežou z občianskych združení, 

mládežníckych organizácií  a školských zariadení, 

• mládežnícki aktivisti, vedúci neformálnych skupín a podobne,  

• pedagogickí pracovníci škôl a školských zariadení,  

• žiaci základných a stredných škôl, 

• pracovníci Krajských školských úradov a organizátori nižších kôl súťaží,  

• pracovníci z rôznych inštitúcií, ktorí svojimi rozhodnutiami ovplyvňujú život a 

postavenie mládeže,  

• výskumníci a doktorandi pôsobiaci v oblasti výskumu mládeže. 

 

Aktivity IUVENTY: Aktivity IUVENTY:   

Vzdelávacie: vzdelávanie pre pracovníkov samospráv k práci s mládežou na miestnej úrovni, 

školenie školiteľov pre rozvoj miestnej práce s mládežou a i.  
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Koncepčné: napr. príprava materiálov ku koncepcii štátnej politiky, podklady k zákonom 

ovplyvňujúcim život a postavenie mladých ľudí alebo subjektov pracujúcich s mládežou 

(občianske združenia, Centrá voľného času etc.) a i.  

Informačné: informačná sieť pre mladých ľudí a pracovníkov s mládežou, podklady do 

Európskych portálov EKCYP, Youth Portal a i.; je sídlom Eurodesku – Európska informačná 

sieť pre mládež a mládežníckych pracovníkov. 

Výskumné: zriadenie a dopĺňanie dataarchívu výskumov o mládeži, semináre na tému 

výskum, sieť poznatkov, spolupráca pri rôznych výskumných projektoch, priama podpora 

výskumov a i.  

Podporné: rozvoj práce s deťmi a mládežou napr. administrácia grantových programov 

(Ministerstva školstva - ADAM) a Európskej únie - Mládež v akcii),  aktivity v oblasti práce s 

talentovanou mládežou napr. organizácia celoštátnych kôl predmetových súťaží, sústredenia 

víťazov, stretávanie komisií a p., medzinárodné aktivity, najmä vzdelávacie a informačné.  

Základné tematické oblasti aktivít IUVENTY vychádzajú z prioritných tém mládežníckej 

politiky:  

• participácia mládeže na živote obce, školy, regiónu, 

• rozvoj mládežníckeho dobrovoľníctva, 

• výchova k ľudským právam, 

• neformálne vzdelávanie v práci s mládežou, 

• inklúzia – zapojenie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí do spoločnosti. 

 

1.3.2 Nezávislá strešná organizácia detských a1.3.2 Nezávislá strešná organizácia detských a   mládežníckych občianskych mládežníckych občianskych 

združení združení ––  Rada mládeže Slovenska Rada mládeže Slovenska   

Rada mládeže Slovenska (RMS) je nezávislou strešnou organizáciou detských a 

mládežníckych občianskych združení, ktorá pôsobí na celom území Slovenskej republiky. 

Tvorí tak najvýznamnejšiu platformu mimovládneho neziskového sektora, ktorá reprezentuje 

deti a mládež v Slovenskej republike. 

Zámerom organizácie je podieľať sa na všestrannom, slobodnom a demokratickom rozvoji 

detí a mládeže. Spoluutváraním a zlepšovaním podmienok pre prácu detských a 



24 

 

mládežníckych organizácií sa snaží pomáhať pri dosahovaní ich (vlastných) cieľov, a tým 

pozitívne ovplyvňovať prostredie, v ktorom mladý človek rastie a formuje svoju osobnosť. 

RMS združuje (po 33. Valnom zhromaždení RMS, 16.11.2007) 41 mimovládnych 

neziskových detských a mládežníckych organizácií, ktoré majú právnu formu občianskych 

združení. V tomto počte je zahrnutých 29 organizácií s postavením riadneho člena (z toho 7 

regionálnych rád) a 12 organizácií so statusom  pozorovateľa. 

Z hľadiska územnej pôsobnosti v RMS pôsobí 12 združení s celoslovenskou pôsobnosťou, 16 

združení s regionálnou alebo miestnou pôsobnosťou. Zvyšný počet 8 tvoria regionálne rady, 

ktoré plnia funkciu regionálnych strešných organizácií. Z hľadiska počtu členov, RMS 

združuje 6 organizácií s viac ako 5000 členmi, 9 organizácií s 1000 až 5000 členmi a 13 

organizácií, ktoré majú do 1000 členov. Celkový počet detí a mladých organizovaných v 

členských a pozorovateľských združeniach je približne 80 000. Regionálne rady združujú 

verejnoprospešné organizácie na regionálnej úrovni a ich počet v jednej regionálnej rade sa 

pohybuje od 15 do 25.  

Podľa zamerania a cieľov sa členské a pozorovateľské organizácie definujú rôzne. RMS 

nerozlišuje medzi ideovým či politickým zameraním členskej organizácie a stavia sa k tejto 

otázke neutrálne, pokiaľ táto vyhovuje zákonom a interným podmienkam RMS. Rôznosť 

organizácií spočíva aj v tom, že v RMS pôsobia 4 politické organizácie, 13 organizácií s 

kresťanským zameraním (prevažne katolíckym), 4 organizácie s ekologickým zameraním, 3 

organizácie s kultúrnymi cieľmi, 2 organizácie zamerané na medzinárodnú spoluprácu, 1 

organizáciu zameranú na vedu a techniku, 2 organizácie obhajujúce záujmy národnostných 

menšín, 1 organizácia združujúca handicapované deti a mládež, 2 združenia so zameraním 

špeciálne na deti, 1 združenie s cieľom podporovať deti z detských domovov. Súčet 

uvedených združení nekorešponduje s celkovým počtom členskej základne, pretože niektoré 

združenia svoje zameranie deklarujú ako kombináciu dvoch či viacerých uvedených oblastí. 

Zoznam členských organizácií, pozorovateľských organizácií a regionálnych rád (stav k 

novembru 2004) je súčasťou prílohy č. 8. 

Organizácia, zameranie a systém práce s mládežou v rámci RMS vychádza z nasledujúcich 

presvedčení a teda aj ich samotná práca je zameraná na podporu: 

• potenciálu rastu, samostatnosti a zodpovednosti mladého človeka, 

• osobnosti mladého človeka ako budúceho lídra spoločnosti, 
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• schopnosti mladého človeka riešiť problémy, nachádzať východiská a zodpovedne sa 

rozhodovať, 

• hodnoty vzťahu, kde je mladý človek rovnocenným partnerom, 

• pozitívneho vplyvu komunity na rozvoj jednotlivca. 

 

Hlavné ciele RMS sú nasledovné: 

• v súlade s právnym poriadkom ovplyvňovať politiku štátu v prospech utvárania 

predpokladov pre všestranný, slobodný a demokratický rozvoj detí a mládeže, v 

zmysle realizácie ich oprávnených záujmov, a tým sa podieľať na tvorbe štátnej 

politiky voči mládeži, 

• prispievať k tvorbe predpokladov pre činnosť organizácií detí a mládeže a pre 

koordinované presadzovanie ich spoločných záujmov, 

• aktívne spolupracovať s partnerskými organizáciami v zahraničí, s medzinárodnými 

vládnymi a mimovládnymi organizáciami a inštitúciami, ktoré vyvíjajú aktivity v 

prospech detí a mládeže, 

• spolupracovať so štátnymi inštitúciami a občianskymi združeniami, ktoré vyvíjajú 

činnosť vo sfére záujmov, členské organizácie poradenské, metodické a informačné 

služby, 

• prispievať k tvorbe finančných zdrojov pre činnosť detských a mládežníckych 

organizácií. 

K významným cieľom a aktivitám Rady mládeže Slovenska patrí i medzinárodná spolupráca 

a členstvo v medzinárodných štruktúrach. Zapájaním sa do medzinárodných projektov, 

účasťou na zahraničných fórach, seminároch, konferenciách, prípravou a realizáciou 

projektov v spolupráci s partnermi zo zahraničia rozvíjať a podporovať medzinárodnú 

dimenziu mládežníckej práce. 

Rada mládeže Slovenska je oficiálnym zástupcom mládeže Slovenskej republiky v 

medzinárodných mládežníckych organizáciách. Aktívne sa podieľala na založení a je členom 

Európskeho mládežníckeho fóra (YFJ –Youth Forum Jeunesse).  

Úlohou Európskeho mládežníckeho fóra je hájiť záujmy detských a mládežníckych 

organizácií na európskej úrovni a utvárať priaznivé legislatívne prostredie pre prácu s deťmi a 

mládežou v Európe. 
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V spolupráci s partnerskými národnými radami mládeže nielen zo susedných štátov sa RMS 

snaží v rámci YFJ aktívne ovplyvňovať politiku mládeže na európskej úrovni.  

RMS spolupracuje pri realizácii mládežníckej zahraničnej politiky aj s Ministerstvom školstva 

SR v rámci napĺňania bilaterálnych dohôd s vybranými krajinami. Za posledné obdobie sa 

zintenzívnila spolupráca s Radami mládeže z Nemecka, s bavorskou radou mládeže (BJR) a 

nemeckou federálnou radou mládeže (DBJR), s Českou radou detí a mládeže (ČRDM) s 

francúzskou Radou mládeže (CNAJEP) a rozvíja sa spolupráca s Maďarskom s Konferenciou 

detí a mládeže (GYIK).  

Okrem týchto aktivít sa RMS aktívne zapája do diskusie ku koncepcii programu EU Youth in 

Action. Rada mládeže Slovenska sa aktívne podieľa na spolupráci mládežníckych organizácii 

aj v rámci Vyšehradskej štvorky a Stredoeurópskej iniciatívy. 

Regionálne rady mládežeRegionálne rady mládeže   

Regionálne rady mládeže majú za cieľ najmä obhajobu záujmov v prospech detí a mládeže na 

regionálnej úrovni, tvorbu a ovplyvňovanie kvalitných podmienok pre prácu s deťmi a 

mládežou a komunikáciu s regionálnou a miestnou verejnou správou. 

Regionálne rady existujú na základe zákona o združovaní občanov ako nezávislé subjekty, 

ktoré združujú miestne a regionálne detské a mládežnícke organizácie, prípadne miestne a 

regionálne zložky celoslovenských organizácií. 

V súčasnosti existuje osem regionálnych rád mládeže: 

• Rada mládeže Banskobystrického kraja (so sídlom v Banskej Bystrici)  

• Rada mládeže Bratislavského kraja (so sídlom v Bratislave)  

• Rada mládeže Košického kraja (so sídlom v Košiciach)  

• Rada mládeže Nitrianskeho kraja (so sídlom v Topoľčanoch)  

• Rada mládeže Trenčianskeho kraja (so sídlom v Dubnici nad Váhom)  

• Rada mládeže Trnavského kraja (so sídlom v Trnave)  

• Rada mládeže Prešovského kraja (so sídlom v Prešove)  

• Rada mládeže Žilinského kraja (so sídlom v Žiline) 

 

1.3.4 1.3.4 VerejnoVerejno prospešné organizácieprospešné organizácie   
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Na Slovensku pôsobí niekoľko verejnoprospešných organizácií, ktoré sa v predmete svojej 

činnosti venujú deťom a mládeži. Ide najmä o občianske združenia a nadácie. 

Väčšina týchto organizácií získava prostriedky zo súkromných zdrojov (členské príspevky, 

dary, predaj propagačných predmetov) a využívajú prácu dobrovoľníkov. Ďalším rozšíreným 

druhom financovania ich aktivít je uchádzanie sa o granty, kde sa obvykle 

verejnoprospešná/mimovládna organizácia (občianske združenie, nadácia, nezisková 

organizácia) zapojí do súťaže o získanie grantu, tým, že vypracuje vlastný projekt. Granty 

verejnoprospešným organizáciám ponúkajú donori, ktorí majú záujem o projekty zlepšujúce 

situáciu v danej oblasti. Na Slovensku sa verejnoprospešné organizácie spĺňajúce zákonom 

stanovené podmienky môžu uchádzať o podiel na dani z príjmu. Ide o 2 % z dane z príjmu, 

ktoré fyzická aj právnická osoba (firma) môže vo svojom daňovom priznaní poukázať 

(asignovať) pre konkrétnu organizáciu zo zoznamu utvoreného notárskou komorou. 

Občianske združenia detí a mládežeObčianske združenia detí a mládeže   

Občianske združenia detí a mládeže predstavujú popri školách a školských zariadeniach 

dôležitý prvok vo utváraní ponúk na aktívne využívanie voľného času a formovanie mladého 

človeka. Občianske združenia a iné verejnoprospešné organizácie v rámci tzv. tretieho 

(neštátneho) sektora predstavovali už v prvých rokoch po politicko-spoločenských zmenách 

na Slovensku dynamicky sa rozvíjajúcu sieť inštitúcií, ktoré začali pôsobiť v rôznych 

oblastiach transformujúcej sa spoločnosti a stávali sa symbolom občianskej spoločnosti na 

Slovensku.  

Občianske združenia pôsobia v oblasti vzdelávania detí, mládeže a dospelých, humanitnej a 

charitatívnej činnosti, ochrany životného prostredia, športu, turistiky, kultúry, voľného času 

detí a mládeže, v oblasti ochrany ľudských práv a rozvoja tolerancie voči menšinám. 

Posilnenie účasti detí a mládeže na spolurozhodovaní je zároveň posilnením ich participácie 

na spoločenskom živote a mladí ľudia sa takto môžu stať aktívnymi účastníkmi sociálnych 

zmien vo svojom okolí. Aktívne pôsobenie detí a mládeže v detských organizáciách je 

najefektívnejšou formou výchovy k demokracii a aktívnemu občianstvu. Verejnoprospešné 

(neziskové) občianske združenia svojou činnosťou významnou mierou dopĺňajú a obohacujú 

výchovnú úlohu rodiny, resp. vzdelávaciu a výchovnú funkciu školy. Umožňujú deťom a 

mládeži prostredníctvom neformálneho vzdelávania rozvíjať prirodzeným spôsobom ich 
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schopnosti, talent a popritom ich pripravujú na budúci život. Svojou činnosťou tiež zásadným 

spôsobom participujú na utváraní občianskej spoločnosti v Slovenskej republike.  

Pre občianske združenia detí a mládeže je charakteristické, že v prevažnej miere majú 

formálnu štruktúru, sú inštitucionalizované, majú neštátny charakter, fungujú na 

samosprávnom princípe a sú nezávislé. Činnosť týchto združení nie je zameraná na 

dosahovanie zisku a  majú dobrovoľnícky charakter. Pôsobnosť občianskych združení sa delí 

do 4 kategórií, a to na  celoštátne, nadregionálne, regionálne a miestne združenia. 

 

 

1.3.5 Voľno1.3.5 Voľno --časové zariadeniačasové zariadenia   

Výchova vo voľnom čase rozvíja osobnosť detí a mládeže, pôsobí aj ako prevencia pred 

možnými negatívnymi vplyvmi prostredia. Priestor pre rozvoj osobnosti mladého človeka 

utvárajú hlavne výchovno–vzdelávacie zariadenia, ktorých cieľom je organizovanie aktivít vo 

voľnom čase detí a mládeže tak, aby sa zabezpečil pozitívny rozvoj osobnosti mladého 

človeka a predišlo sa nesprávnemu (negatívnemu) výberu spôsobu trávenia voľného času. 

Výchovno–vzdelávacími zariadeniami sú predškolské zariadenia, školské kluby detí, centrá 

voľného času, školské strediská záujmovej činnosti, domovy mládeže a školy v prírode. 

V oblasti výchovy vo voľnom čase pôsobí v Slovenskej republike mnoho subjektov 

zriadených orgánmi štátnej správy, miestnej samosprávy, cirkvami, náboženskými 

spoločnosťami a súkromnými osobami. Centrá voľného času a školské strediská záujmovej 

činnosti zaujímajú medzi týmito subjektmi významné postavenie vďaka dlhoročnej praxi v 

oblasti práce s deťmi a mládežou. 

1.3.6 Informačné centrá mladých  (ICM)1.3.6 Informačné centrá mladých  (ICM)   

Informácie a poradenstvo zamerané na mládež zohráva významnú úlohu v aktivizácii a 

sebarealizácii mladých ľudí pri vstupe do života, v ich profesionálnych a individuálnych 

ambíciách a na ich participácii v živote spoločnosti. Možnosti slobodného a nezávislého 

získavania a šírenia pravdivých a zrozumiteľných informácií patria k základným princípom 

demokratickej spoločnosti. 
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Ku koncu roka 2007 došlo v Slovenskej republike k výraznému rozšíreniu siete ICM 

zastrešených Združením Informačných a poradenských centier mladých (ZIPCeM). Sieť 

UICM sa rozšírila o 11 centier na 26 ICM. Snahou týchto centier je okrem metodického 

usmerňovania a spolupráce s ICM aj utvorenie jednotnej filozofie programu ICM, ktorý 

vychádza z objektívnych potrieb a požiadaviek mladých ľudí, s cieľom zabezpečovať pre nich 

potrebné informácie a poradenstvo.  

Zhrnutie Zhrnutie ––  práca práca  s s   mládežou na Slovenskumládežou na Slovensku   

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že v rámci Slovenskej republiky je celková práca 

s mládežou zameraná na všestranný rozvoj, podporu a ochranu detí a mládeže veľmi dobre 

organizovaná a zastrešuje všetky žiaduce oblasti. 

1.4 Analýz1.4 Analýz a práce s mládežou v TTSKa práce s mládežou v TTSK   

Analýza práce s mládežou v TTSK pozostáva z parciálnych analýz v nasledujúcich 

oblastiach: 

••   organizácia práce sorganizácia práce s   mládežou vmládežou v   rámci TTSKrámci TTSK ,,   

• mládežnícka politikamládežnícka politika ,,  

••   voľnovoľno --časové aktivity mladých ľudí včasové aktivity mladých ľudí v   TTSKTTSK ,,   

••   práca spráca s   mládežou amládežou a   ľudské zdrojľudské zdroj e ve v   TTSKTTSK ..   

1.4.1 Organizácia práce s1.4.1 Organizácia práce s   mládežou vmládežou v   rámci TTSKrámci TTSK   

Z hľadiska životného štýlu a trávenia voľného času možno mládež vo všeobecnosti rozdeliť 

do niekoľkých podskupín na základe viacerých kritérií (pracovné povinnosti, spôsob trávenia 

voľného času atď.). Z hľadiska organizácie práce s mládežou je pre účely dokumentu 

predmetné sa zamerať najmä na rozdelenie podľa kritéria – spôsob trávenia voľného času, kde 

sa mládež rozdeľuje do dvoch hlavných skupín, a to na tých, ktorí sa zapájajú do 

organizovanej činnosti, a tých, ktorí sa do organizovanej činnosti v rámci spôsobu trávenia 

voľného času nezapájajú, a teda sú v tomto ohľade neorganizovaní. Opísané rozdelenie je 

graficky znázornené na obrázku č.1. 
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Obrázok 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skupina organizovaných mladých ľudí sú deti a mládež, ktorí sa zúčastňujú predovšetkým 

aktivít v krúžkoch zameraných na voľno-časové aktivity prostredníctvom predškolských 
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zariadení, školských klubov detí, centier voľného času, školských stredísk záujmovej činnosti, 

domovov mládeže a škôl v prírode, alebo aktivitám v občianskych združeniach. Venujú sa im 

dospelí pracovníci s mládežou/vedúci. Majú k dispozícii priestory, materiálne vybavenie. Je 

to práca plánovitá a systematická.  

Skupiny neorganizovaných mladých ľudí sú deti a mládež, ktorí si sami organizujú voľný čas. 

Tých ďalej možno rozdeliť na podskupinu tých, ktorí sa individuálne venujú svojim záujmom, 

a tých, ktorí svoj voľný čas trávia náhodne, bez plánovitého zámeru a najčastejšie trávia 

voľný čas v reštauračných a zábavných zariadeniach, inými činnosťami a ničnerobením. 

V tejto podskupine je vyššie riziko zoznámenia sa s návykovými látkami a predčasným 

aktívnym sexuálnym životom, prípadne samotného zneužívania drog, alkoholu, či cigariet. Je 

dôležité utvoriť vhodné podmienky pre rozvinutie záujmu o zmysluplnú činnosť práve v tejto 

kategórii, keďže utvorené podmienky, ktoré využívajú ostatní reprezentanti mládeže ich 

dostatočne neoslovili, príp. sa im z akéhokoľvek dôvodu nepodarilo si k nim vypestovať 

vzťah. 

Organizovaná práca s mládežouOrganizovaná práca s mládežou   

Rada mládeže Trnavského kraja  (RMTK)  Rada mládeže Trnavského kraja  (RMTK)    

Rada mládeže Trnavského kraja je združením detských a mládežníckych organizácií 

pôsobiacich na území Trnavského kraja, ktorá pôsobí  ako  strešná (stavovská) inštitúcia pre 

občianske združenia detí a mládeže v trnavskom regióne, ktoré sú jej členmi, t. j. majú ochotu 

vzájomnej spolupráce.  

Cieľmi RMTK sú, predovšetkým v súlade s právnym poriadkom, ovplyvňovať politiku štátu v 

prospech utvárania predpokladov pre všestranný, slobodný a demokratický rozvoj detí 

mládeže; prispievať k tvorbe predpokladov pre činnosť organizácií detí a mládeže pre 

koordinované presadzovanie ich spoločných záujmov; aktívne spolupracovať s partnerskými 

organizáciami doma i v zahraničí, s medzinárodnými vládnymi a mimovládnymi 

organizáciami a inštitúciami, ktoré vyvíjajú aktivity v prospech detí a mládeže; spolupracovať 

so štátnymi inštitúciami a občianskymi združeniami; poskytovať pre členské organizácie 

poradenské, metodické a informačné služby; v spolupráci so zainteresovanými prispievať k 

tvorbe finančných zdrojov pre činnosť detských a mládežníckych organizácií. 

Základom existencie a systematickej činnosti  RMTK sú: 
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• koordinácia činnosti detských a mládežníckych združení v regióne, 

• poskytovanie servisných služieb pre členov a pozorovateľov RMTK, 

• presadzovanie záujmov detských a mládežníckych združení vo vzťahu k štátnym a 

samosprávnym orgánom, verejnosti, zahraničiu a iným inštitúciám. 

 

Členom RMTK sa môže stať každá detská a mládežnícka organizácia pôsobiaca na území 

Trnavského kraja, ktorá spĺňa nasledujúce podmienky: 

•  je registrovaná podľa zákona o občianskych združeniach, 

•  jej základnými cieľmi sú neziskové aktivity vykonávané v prospech detí a mládeže, 

•  rešpektuje dodržiavanie ľudských práv a nesmie propagovať nacionalizmus, 

militarizmus, náboženskú, rasovú či inú diskrimináciu, 

•  združovanie členov a tvorba orgánov organizácie spĺňa základné demokratické 

princípy, 

•  nadpolovičnú časť jej registrovaného členstva tvoria deti a mládež do 26 rokov, 

•  spĺňa ďalšie podmienky určené stanovami RMTK, alebo právoplatným rozhodnutím 

Valného zhromaždenia. 
 

VerejnoprospešnéVerejnoprospešné  organizácie organizácie   

Participácia na verejnom živote umožňuje zmysluplne využiť osobnostný potenciál mladého 

človeka, jeho sebarealizáciu v takých činnostiach, ako je dobrovoľníctvo, prejavy solidarity, 

svojpomoc, záujmová činnosť, čo sú všeobecne najčastejšie aktivity mládeže v oblasti tretieho 

sektora. 

V rámci TTSK pôsobia verejnoprospešné organizácie v oblasti práce s mládežou, a to 

mládežnícke a študentské nadácie, neziskové organizácie zamerané na doplnkové vzdelávanie 

detí a mládeže a občianske združenia detí a mládeže. 

Mládežnícke a študentské nadácie 

V rámci TTSK pôsobí 9 nadácií, z toho 4 mládežnícke a 5 študentských. Účely nadácií sú 

rôzne, možno však konštatovať, že spoločným menovateľom mládežníckych a študentských 

nadácií pôsobiacich v TTSK, je rozvoj a podpora mladých ľudí v regióne. Prehľad nadácií 

pôsobiacich v TTSK je zhrnutý v tabuľke č. 1.  
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Tabuľka 1 
Okres Názov zameranie 
Dunajská Streda Nadácia Pro FK DAC  mládežnícke 
Dunajská Streda Nadácia Pro Ratio  mládežnícke 

Dunajská Streda Nadácia Academia pri OA a Gymnáziu  študentské 
Dunajská Streda Nadácia Odborník a kvalita  študentské 
Galanta Nadácia Lumen Ústavu sociálnej starostlivosti 

pre mládež Šoporňa-Štrkovec  
mládežnícke 

Galanta Nadácia Pázmány Péter Alapítvány  mládežnícke 
Galanta Nadácia Cservenka  študentské 
Galanta Nadácia Pro litteris  študentské 
Hlohovec Nadácia Márie Hýbalovej  študentské Št
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Piešťany Nadácia Gymnázia v Piešťanoch "v likvidácii"  študentské 
                      

Neziskové organizácie zamerané na doplnkové vzdelávanie detí aNeziskové organizácie zamerané na doplnkové vzdelávanie detí a   mládežemládeže   
  
V TTSK pôsobia, v rámci MVO s oblasťou zamerania na deti a mládež, neziskové 

organizácie, ktoré sú prioritne zamerané na doplnkové vzdelávanie detí a mládeže. Súčasne 

pôsobia tri neziskové organizácie. Ich prehľad je uvedený v tabuľke 2. 

Tabuľka 2 

Okres Názov 

Trnava AVES-Agentúra vedecko-edukačných služieb, n.o.  

Trnava  NÁDEJ n.o.  

N
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Piešťany  Rodinný detský domov n.o.  
          

 
Občianske združenia detí aObčianske združenia detí a   mládeže v TTSKmládeže v TTSK   

V rámci TTSK pôsobí 127 občianskych združení s oblasťou pôsobenia zameranou na mládež, 

z čoho 20 sa špecializuje na deti, 3 na študentov, 8 na VŠ študentov, 6 na mládež a 90 na iné 

mládežnícke aktivity. Z pohľadu okresov je rozdelenie pôsobenia občianskych združení 

s oblasťou pôsobenia zameranou na mládež nasledovné: v okrese Dunajská Streda pôsobí 19 

občianskych združení, v okrese Galanta 23, Hlohovec 8, Piešťany 19, Senica 13, Skalica 11 

a v Trnavskom okrese pôsobí 34 občianskych združení. Uvedené informácie sú zobrazené 

v tabuľke č. 3 a 4. 
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Tabuľka 3 

Občianske združenia so zameraním na 
mládež podľa cieľovej skupiny Počet 
Detské 20 
Študentské 3 
VŠ študentské 8 
Mládežnícke 6 
Iné mládežnícke 90 
Spolu 127 

 

 

 

Tabuľka 4 

Občianske združenia so zameraním na 
mládež podľa okresov Počet 
Dunajská Streda 19 
Galanta 23 
Hlohovec 8 
Piešťany 19 
Senica 13 
Skalica 11 
Trnava 34 
Spolu 127 

 

Zoznam občianskych združení zameraných na deti a mládež je súčasťou prílohy č. 93.  

VoľnoVoľno --časové zariadeniačasové zariadenia   

V rámci TTSK pôsobia nasledovné voľno-časové, výchovno-vzdelávacie zariadenia: 

• predškolské zariadenia,  

• školské kluby detí,  

• centrá voľného času,  

• školské strediská záujmovej činnosti,  

                                                             
3 Občianske združenia s oblasťou pôsobenia na telovýchovu a šport sú občianskymi združeniami, ktoré súčasne môžu 
vykonávať aj činnosť chápanú ako prácu s mládežou. Občianske združenia explicitne zamerané na telovýchovu a šport sú 
súčasťou prílohy dokumentu Koncepcie a programu rozvoja telesnej kultúry na území trnavského samosprávneho kraja. 
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• domovy mládeže,  

• školy v prírode, 

• základné a stredné školy. 

Predškolské zariadenia sú jednou z foriem voľno-časových, výchovno-vzdelávacích zariadení. 

V TTSK v súčasnosti vykonáva svoju činnosť 292 materských škôl/predškolských zariadení 

(z toho 2 cirkevné a 4 súkromné). Z pohľadu kraja možno konštatovať rovnomerné rozdelenie 

predškolských zariadení na okres vo vzťahu k počtu obyvateľov v okrese a žijúcich 

národností, pričom v každom okrese pôsobia samostatné predškolské zariadenia a súčasne 

predškolské zariadenia zriadené pri základnej škole. Z celkového počtu 292 materských 

škôl/predškolských zariadení na území TTSK je zriadených 216 materských škôl samostatne a 

76 materských škôl je zriadených pri základnej škole. Početnosti materských škôl za 

jednotlivé okresy sú uvedené v tabuľke č. 5. 

Tabuľka 5 

Okres 

Materská škola 
zriadená 

samostatne 

Materská škola 
pri Základnej 

škole Spolu 
Dunajská Streda 75 7 82 
Galanta 33 14 47 
Hlohovec 17 9 26 
Piešťany 23 6 29 
Senica 18 9 27 
Skalica 13 6 19 
Trnava 37 25 62 
Spolu 216 76 292 

 

Prehľad predškolských zariadení v pôsobiacich v TTSK v školskom roku 2008/2009 je 

súčasťou prílohy č. 7. 

Školské kluby detí sú rôzne organizácie, ktorých hlavnou náplňou je pracovať a pôsobiť na 

deti a mládež. Ich úlohou je poskytovanie výchovy a vzdelávania pre deti, ktoré ešte 

vykonávajú povinnú školskú dochádzku. V TTSK počas školského roku 2008/2009 pôsobí 

252 školských klubov detí, z čoho 232 školských klubov detí pôsobí pri alebo ako súčasť 

základných škôl a 20 školských klubov detí pôsobí pri alebo ako súčasť špeciálnych škôl, 

príp. spojených škôl (tabuľka 6).  

Tabuľka 6 
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Okres 
Školský klub detí pri/ako 
súčasť Základnej školy 

Školské kluby detí pri/ako 
súčasť Špeciálnej 
školy/Spojenej školy Spolu 

Dunajská Streda 57 5 62 
Galanta 46 2 48 
Hlohovec 17 1 18 
Piešťany 25 3 28 
Senica 29 3 32 
Skalica 18 3 21 
Trnava 40 3 43 
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Spolu 232 20 252 
 

Rozloženie školských klubov detí pri alebo ako súčasť základných škôl v jednotlivých 

okresoch približne zodpovedá rozloženiu základných škôl v kraji (tabuľka č. 5), čo v praxi 

znamená, že až na výnimku 9 základných škôl v rámci TTSK, pripadá na každú základnú 

školu jeden školský klub detí. Situácia je o trochu zložitejšia v oblasti školských klubov detí 

pri alebo ako súčasti špeciálnych škôl, príp. spojených škôl. V rámci TTSK v školskom roku 

2008/2009 pôsobí 28 špeciálnych základných škôl a spojených škôl a 6 základných škôl pri 

zdravotných zariadeniach. Školských klubov detí pri alebo ako súčasť špeciálnej školy príp. 

spojenej školy v TTSK v školskom roku 2008/2009 pôsobí 20. V porovnaní so školskými 

klubmi mládeže pri základných školách možno konštatovať výrazne menej školských klubov 

detí na počet škôl v kraji. Pri 34 špeciálnych školách v školskom roku 2008/2009 vykonáva 

činnosť len 20 školských klubov detí, čo predstavuje v pomere špeciálnych a spojených škôl k 

školským klubom detí v kraji 58,82% (tabuľka č. 8). V porovnaní s ostatnými základnými 

školami a školskými klubmi mládeže (96,27%) - pomer školských klubov detí na počet 

základných škôl je toto číslo výrazne nižšie. 

Tabuľka 7 

Okres 

Počet 
základných škôl 

- plno 
organizované 

Počet 
základných 
škôl 1-4 
ročník 

Počet 
základných 
škôl 5-9 
ročník 

Počet 
základných 
škôl - spolu 

Počet 
školských 

klubov 
detí 

% počet 
školských klubov 

detí na počet 
základných škôl 

Dunajská Streda 35 28 0 63 57 90,48% 
Galanta 30 19 0 49 46 93,88% 
Hlohovec 16 2 0 18 17 94,44% 
Piešťany 15 10 0 25 25 100,00% 
Senica 16 13 0 29 29 100,00% 
Skalica 10 7 1 18 18 100,00% 
Trnava 33 6 0 39 40 102,56% 
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Spolu 155 85 1 241 232 96,27% 
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Vzhľadom na rozloženie školských klubov detí pri školách a základných škôl pôsobiacich 

v jednotlivých okresoch možno predpokladať, že v 3 okresoch (Piešťany, Senica, Skalica) má 

každá základná škola súčasne školský klub mládeže a v Trnavskom okrese pôsobí jeden 

školský klub detí nad rámec základných škôl zriadených mestom/obcou. 

 

 

 

 

 

 

Tabuľka 8 

Okres 

Počet špeciálnych 
základných/spojených 

škôl  

Počet základných 
škôl pri 

zdravotných 
zariadeniach 

Počet 
základných 
škôl - spolu 

Počet školských 
klubov detí 

pri/ako súčasť 
špeciálnej školy/ 
spojenej školy 

% počet 
školských 

klubov detí 
na počet 

základných 
škôl 

Dunajská 
Streda 9 2 11 5 45,45% 
Galanta 6 0 6 2 33,33% 
Hlohovec 2 0 2 1 50,00% 
Piešťany 2 1 3 3 100,00% 
Senica 2 1 3 3 100,00% 
Skalica 3 1 4 3 75,00% 
Trnava 4 1 5 3 60,00% Po
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Spolu 28 6 34 20 58,82% 
 

Centrá voľného času4 sú zariadenia, ktoré sa sústreďujú na  mimoškolskú organizáciu 

voľného času. Zaoberajú sa deťmi a mládežou v ich voľnom čase prostredníctvom pravidelnej 

a príležitostnej záujmovej činnosti, organizovaním rôznych podujatí (súťaže, olympiády atď.). 

                                                             
4 Počet CVČ vykonávajúcich svoju činnosť v Trnavskom kraji bol zisťovaný k dňu 15.9.2008 
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V TTSK pôsobí celkom 14 Centier voľného času, z toho 3 v okrese Dunajská Streda, 4 

v okrese Galanta, 1 v okrese Hlohovec, 1 v okrese Piešťany, 2 v okrese Senica, 2 v okrese 

Skalica  1 v okrese Trnava. 13 centier je zriadených mestom a 1 centrum voľného času je 

súkromného charakteru. Prehľad Centier voľného času je znázornený v tabuľke č. 9. 

 

 

 

 

 

 

Tabuľka 9 

Okres Názov Centra voľného času Mesto/obec 

Počet detí 
venujúcich sa 

záujmovej 
činnosti 

Počet v 
okrese 

Centrum voľného času - Szabadidőközpont Dunajská Streda 990 
Centrum voľného času - Szabadidőközpont Šamorín 227 

Dunajská 
Streda 

Centrum voľného času - Szabadidőközpont Veľký Meder 175 
3 

Centrum voľného času - Spektrum Galanta 307 
Centrum voľného času Junior Sereď 625 
Centrum voľného času Sládkovičovo 304 Galanta 

Súkromné centrum voľného času - Magán 
Szabadidőközpont Mostová 70 

4 

Hlohovec Centrum voľného času Dúha Hlohovec 515 1 
Piešťany Centrum voľného času Ahoj Piešťany 400 1 

Centrum voľného času Senica 512 Senica 
Centrum voľného času Šaštín - Stráže 165 

2 

Centrum voľného času Holíč 264 Skalica 
Centrum voľného času Skalica 110 

2 

Trnava Centrum voľného času Kalokagatia Trnava 525 1 
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Spolu 5 189 14 
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Školské strediská záujmovej činnosti5 zabezpečujú výchovno–vzdelávaciu činnosť a aktívny 

oddych žiakov v ich voľnom čase formou spontánnych aktivít, súťaží a individuálneho 

prístupu v priebehu celého kalendárneho roka. V TTSK v školskom roku 2008/2009 pôsobí 

12 školských stredísk záujmovej činnosti, z čoho 4 v okrese Galanta, 3 v okrese Piešťany, 2 

v okrese Trnava, 1 v okrese Dunajská Streda, 1 v okrese Senica a 1 v okrese Skalica. V okrese 

Hlohovec nepôsobí ani jedno školské stredisko záujmovej činnosti. Z uvedených školských 

stredísk záujmovej činnosti je 1 v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK, 2 sú súkromné a 2 

cirkevné. Prehľad školských stredísk záujmovej činnosti zobrazuje tabuľka č. 10. 

 

 

 

 

Tabuľka 10 

Okres Názov Strediska záujmovej činnosti Mesto/obec 

Počet detí 
venujúcich 

sa 
záujmovej 
činnosti 

Počet 
v 

okrese 

Dunajská 
Streda 

Stredisko záujmovej činnosti pri Strednej 
poľnohospodársko - potravinárskej škole 
s vyučovacím jazykom maďarským 

Dunajská 
Streda 192 1 

Súkromné školské stredisko záujmovej činnosti – 
Nádszegi Magán Szabadidőközpont Sereď 76 

Školské stredisko záujmovej činnosti pri Základnej 
škole J.A. Komenského Sereď 118 

Školské stredisko záujmovej činnosti ako súčasť 
Špeciálnej základnej školy Sládkovičovo 10 

Galanta 

Školské stredisko záujmovej činnosti pri Základnej 
škole Juraja Fándlyho Trstice 466 

4 

Školské stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ s MŠ Rakovice 173 

Školské stredisko záujmovej činnosti pri Cirkevnej 
základnej škole sv. Márie Goretti Piešťany 496 St
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Piešťany 

Stredisko záujmovej činnosti pri IX. Základnej 
škole Rakovice 300 

3 

                                                             
5 Počet ŠSZČ vykonávajúcich svoju činnosť v Trnavskom kraji bol zisťovaný k dňu 15.9.2008 
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Senica Školské stredisko záujmovej činnosti ako súčasť 
Spojenej školy Senica 57 1 

Skalica 
Súkromné školské stredisko záujmovej činnosti 
ako súčasť Súkromnej strednej odbornej školy Via 
Humana 

Skalica 325 1 

Školské stredisko záujmovej činnosti ako súčasť 
Spojenej školy Trnava 24 

Trnava 
Cirkevné školské stredisko záujmovej činnosti pri 
ZŠ Angely Merici Trnava 470 

2 

 

Spolu 2707 12 
  

Domovy mládeže6 sú výchovno-vzdelávacie zariadenia, ktoré zabezpečujú výchovu 

a vzdelávanie žiakov v spolupráci s rodinou a zariadeniami náhradnej výchovy v súlade s ich 

individuálnymi a vekovými osobitosťami vrátane zdravotného postihnutia. Utvárajú 

podmienky na hravú, záujmovú a oddychovú činnosť detí a mládeže. Pomáhajú pri príprave 

na vyučovanie a podieľajú sa na rozvíjaní ich nadania, špecifických schopností a tvorivosti. 

Domov mládeže zabezpečuje žiakom stredných škôl ubytovanie a stravovanie. V školskom 

roku 2008/2009 pôsobí v TTSK 22 domovov mládeže/školských internátov, pričom 6 sa 

nachádza v Trnavskom okrese (priamo v Trnave), 5 v okrese Dunajská Streda, 5 v okrese 

Piešťany, 3 v okrese Skalica, 2 okresy Senica a 1 v okrese Galanta. Prehľad domovov 

mládeže zobrazuje tabuľka č. 11. 

Tabuľka 11 

Okres Domov mládeže Mesto/obec Počet 
ubytovaných 

Počet v 
okrese 

ŠI ako súčasť SOŠ stav. Dunajská Streda 50 
ŠI ako s. SOŠ rozv.vid. Dunajská Streda 116 
Škol. internát pri SSOŠ Dunajská Streda 124 
ŠI pri SOŠ SD Jednota Šamorín 72 

Dunajská Streda 

ŠI ako súčasť OA Veľký Meder 94 

5 

Galanta Škol.inter. ako súč.OA Sereď 18 1 
ŠI ako súčasť SOŠ z. Piešťany 157 
ŠI ako súčasť HA Piešťany 211 
Školský internát Piešťany 39 
ŠI ako súčasť SOŠ Rakovice 80 

Piešťany 

ŠI ako súčasť SOŠ Vrbové 46 

5 

ŠI ako súčasť OA Senica 73 
Senica 

Škol. inter. Šaštín - Stráže 85 
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Skalica ŠI ako súčasť SOŠ elek. Gbely 20 3 

                                                             
6 Počet Domovov mládeže vykonávajúcich svoju činnosť v Trnavskom kraji bol zisťovaný k dňu 31.10.2008 
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Škol. inter. Skalica 59  
Súkr. ŠI ako súčasť SOŠ Skalica 90 

 

ŠI ako súčasť SOŠ zdrav. Trnava 133 
Škol. inter. pri GYM Trnava 42 
ŠI ako s. Šport.gym. Trnava 30 
Škol. inter. pri GYM Trnava 12 
ŠI ako súčasť SPŠ stav. Trnava 136 

Trnava 

ŠI ako súčasť SOŠ el. Trnava 38 

6 

 

Spolu 1 725 22 
        

Školy v prírode sú účelové zariadenia, ktorých poslaním je umožniť deťom a žiakom 

posilňovať zdravie a fyzickú zdatnosť bez prerušenia výchovy a vzdelávania v zdravotne 

priaznivom prostredí. Utvárajú podmienky aj na organizovanie jazykových a lyžiarskych 

kurzov, súťaží žiakov, prázdninové a medzinárodné pobyty detí a žiakov. V rámci TTSK 

v školskom roku 2008/2009 pôsobia 3 školy v prírode, z ktorých 2 sú v zriaďovateľskej 

pôsobnosti TTSK a 1 je súkromná. Ich prehľad je súčasťou tabuľky č. 12. 

 

 

 

Tabuľka 12 

Okres Názov Mesto/Obec Počet v 
okrese 

Senica Škola v prírode Moravský Svätý Ján 1 
Súkromná škola v prírode 
Planinka Dechtice Trnava 

 Škola v prírode Dobrá Voda 
2 
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Spolu 3 
      

Základné a stredné školy sú zariadenia, ktoré explicitne nemožno zaradiť medzi voľno-časové 

zariadenia, ale ako inštitúcie pracujúce s deťmi a mládežou realizujú aj voľno-časové aktivity, 

ktoré síce vychádzajú zo vzdelávacieho procesu, ale aktivity žiaci a študenti realizujú 

a rozvíjajú mimo vyučovania (olympiády, medzinárodné projekty, aktivity v duchu 

humanizmu a iné). Školy ďalej realizujú aj vlastné mimo vyučovacie aktivity, a to najmä 

besedy, cykly prednášok, kultúrne a športové podujatia, vydávajú vlastné časopisy a iné. 

Informačné centrá mladých  (ICM)Informačné centrá mladých  (ICM)   
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Informačné centrá mladých sú špecializované inštitúcie, ktorých cieľom je poskytovanie 

informácií a poradenstva pre mladých ľudí z rôznych oblastí ich života, zabezpečovanie 

odborného a profesijného poradenstva pre mladých ľudí. Napriek skutočnosti, že ku koncu 

roka 2007 došlo v Slovenskej republike k výraznému rozšíreniu siete ICM zastrešených 

Združením Informačných a poradenských centier mladých (ZIPCeM), v rámci TTSK možno 

konštatovať výrazný nedostatok vzhľadom na skutočnosť, že popri 26 ICM vykonávajúcich 

svoju činnosť na Slovensku, ani jedno centrum nepôsobí v rámci TTSK.   

Iné inš titúcie aIné inš titúcie a   organizácie zamerané na organizácie zamerané na prácu sprácu s   mládežou (poradenstvo mládežou (poradenstvo 

aa   prevencia)prevencia)   

Zariadenia špeciálno-pedagogického poradenstva (ZŠPP) sú zamerané na zabezpečovanie 

odbornej starostlivosti o zdravotne postihnuté deti a poskytovanie odbornej pomoci v procese 

integrácie do spoločnosti v spolupráci s rodinou, školou, odbornými lekármi a sociálnymi 

pracovníkmi. ZŠPP vykonávajú odborný dohľad nad školami, ktoré navštevujú zdravotne 

postihnuté deti, poskytujú im odborné služby a zapožičiavajú kompenzačné pomôcky. 

Zariadeniami špeciálno-pedagogického poradenstva sú špeciálno-pedagogická poradňa a 

detské integračné centrum. 

V rámci TTSK pôsobí 12 centier špeciálno-pedagogického poradenstva. Prehľad jednotlivých 

centier ako i rozloženie v okresoch je znázornené v tabuľke č. 13. 

Tabuľka 13 

Okresné mesto Názov Mesto 
Počet v 
okrese 

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva - 
Gyógypedagógiai Tanácsadó Központ Dunajská Streda 

Dunajská Streda 
 

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva pri ZŠ, 
MŠ a špeciálnej materskej škole pri zdravotníckom 
zariadení Šamorín 

2 

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva ako 
súčasť Špeciálnej základnej školy Galanta Galanta 

 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického 
poradenstva Pata 

2 

Hlohovec 
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva ako 
súčasť Špeciálnej základnej školy s materskou školou Hlohovec 1 

Piešťany 
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva ako 
súčasť Špeciálnej základnej školy Mórica Beňovského Vrbové 1 
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Senica 
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva ako 
súčasť Spojenej školy Senica 1 
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Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva ako 
súčasť Spojenej školy Skalica Skalica 

 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického 
poradenstva Skalica 

2 

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva ako 
súčasť Spojenej školy Trnava 
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického 
poradenstva - Centrum detskej reči Trnava 

 
Trnava 
 Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Trnava 

3 

 

Spolu 12 
  

Centrá pedagogickoCentrá pedagogicko -- psychologického poradenstva a prevencpsychologického poradenstva a prevenc ieie plnia úlohy 

odbornej a psychologickej diagnostiky, odbornej pedagogickej a psychologickej starostlivosti 

o deti a úlohy v otázkach poradenstva v oblasti výchovy, vzdelávania a osobnostného 

profesijného vývinu. Medzi najčastejšie aktivity patria vyšetrenia školskej zrelosti, pomoc pri 

profesijnej orientácii, v ťažkostiach s učením a správaním, v krízových situáciách a 

preventívne aktivity. V rámci TTSK pôsobí 7 centier pedagogicko-psychologického 

poradenstva a prevencie (v každom okrese minimálne jedno centrum). Prehľad Centrum 

pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie je znázornený v tabuľke č. 14. 

 

 

Tabuľka 14 

Okresné mesto Názov Mesto 

Dunajská Streda 
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a 
prevencie - Pedagógiai Pszichológiai Tanácsadó Dunajská Streda 

Galanta 
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva 
a prevencie Galanta 

Hlohovec 
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva 
a prevencie Hlohovec 

Piešťany 
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva 
a prevencie Piešťany 

Senica 
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva 
a prevencie Senica 

Skalica 
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva 
a prevencie Holíč 
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Trnava 
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva 
a prevencie Trnava 

  

Združenie pre podporu detí a mládeže v Trnavskom krajiZdruženie pre podporu detí a mládeže v Trnavskom kraji   
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Združenie pre podporu detí a mládeže v Trnavskom kraji je záujmovým združením 

právnických osôb Trnavského samosprávneho kraja a Rady mládeže Trnavského kraja. 

Dôvodom založenia tohto združenia bol záujem  inštitucionálne riešiť problematiku ochrany a 

podpory detí a mládeže, ktorá TTSK vyplýva z § 4 ods. 1 písm. l) zákona č. 302/2001 Z. z. o 

samosprávnych krajoch v znení neskorších predpisov. Spolupráca s Radou mládeže 

Trnavského kraja bola zvolená z dôvodu, že je  reprezentantom zastupujúcim organizovanú 

mládež v Trnavskom samosprávnom kraji. Založenie Združenia pre podporu detí a mládeže v 

Trnavskom kraji bolo inšpirované programovými dokumentmi, najmä Bielou knihou o 

mládeži vydanou Európskou komisiou, Koncepciou štátnej politiky práce s deťmi a mládežou 

do roku 2007, Akčným plánom politiky mládeže, ale i skúsenosťami z doterajšej spolupráce v 

mládežníckom sektore. Základnými cieľovými skupinami pre činnosť združenia sú:  

• organizované skupiny detí a mládeže (detské a mládežnícke organizácie), 

• neformálne skupiny detí a mládeže, 

• dobrovoľníci pracujúci s deťmi a mládežou, 

• profesionálni pracovníci s deťmi a mládežou, 

• deti a mládež všeobecne, 

• mladí na začiatku produktívneho procesu. 

 

 

Parlament  mladých pri TTSKParlament  mladých pri TTSK   

Účelom utvorenia Parlamentu mladých pri TTSK bolo  zabezpečiť participáciu mladých ľudí 

na zapájaní sa do vecí verejných, napĺňanie princípu občianskej angažovanosti mládeže a 

získavanie skúseností mladých ľudí. Parlament mladých by mal pôsobiť ako orgán 

samosprávy študentov stredných škôl v Trnavskom kraji.  Prirodzenými partnermi Parlamentu 

mladých pri TTSK je Trnavský samosprávny kraj  a Stredoškolský parlament Slovenska. 

Zakladajúcimi členmi Parlamentu mladých pri TTSK sú zástupcovia stredných škôl v 

Trnavskom kraji v počte 48 žiakov z 35 škôl. Prvým článkom participácie žiakov sú žiacke 

rady na stredných školách.   

1.4.2 Mládežnícka politika 1.4.2 Mládežnícka politika   

Mládežnícka politika TTSK sa zaoberá prípravou, tvorbou, ovplyvňovaním a implementáciou 

rozhodnutí, ktoré priamo alebo nepriamo majú dopad na život mladých ľudí v Trnavskom 
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kraji. Do mládežníckej politiky patria okruhy ako napr. neformálne vzdelávanie, participácia, 

dobrovoľníctvo mladých a sociálna oblasť. 

Prioritou TTSK v starostlivosti o mládež je trvalo ovplyvňovať mládežnícku politiku kraja v 

prospech utvárania predpokladov pre všestranný, slobodný a demokratický rozvoj mládeže, v 

zmysle realizácie ich oprávnených záujmov, a tým sa podieľať aj na tvorbe štátnej politiky 

voči mládeži. 

V TTSK, v porovnaní s ostatnými samosprávnymi, krajmi nepôsobí žiadna samostatná 

komisia, resp. subkomisia (poradný orgán samosprávneho kraja), ktorá sa zaoberá prácou 

s mládežou. V rámci TTSK je prácou s mládežou, v zmysle poradného orgánu poverená  Rada 

pre šport a mládež. Na základe spoločnej dohody TTSK a Regionálnej Rady mládeže 

Trnavského kraja vznikla organizácia Združenie pre podporu detí a mládeže, ktoré na základe 

schváleného plánu činnosti na príslušný rok a  s priamou finančnou podporou TTSK, 

organizuje podujatia a aktivity pre deti a mládež TTSK. Mnohé z podujatí sa uskutočňujú pod 

záštitou predsedu TTSK. 

V realizačnej rovine mládežníckej politiky VÚC, rovnako ako v koncepčnej, dominujú 

aktivity v oblasti neformálneho vzdelávania – napr. olympiády, konzultácie, besedy na rôzne 

témy. V oblasti participácie mládeže sa aktivity viažu predovšetkým na spoluprácu 

s Regionálnou Radou Mládeže a s mládežníckym a študentským parlamentom a žiackymi 

školskými radami. TTSK je jedným z troch krajov v rámci SR, v ktorom bol zriadený 

Parlament mladých pri TTSK, ako reprezentatívny orgán študentov stredných škôl TTSK.  

V oblasti informovania mládeže boli identifikované priame i nepriame informačné toky. Na 

informovanie mladých ľudí VÚC vo všeobecnosti preferujú najmä nepriame formy 

sprostredkovania informácií, ako sú internetová stránka VÚC, regionálna TV, noviny, rozhlas 

príp. iné internetové stránky. Priame formy oslovovania mladých ľudí a ich informovania 

prostredníctvom okrúhlych stolov, diskusných fór a verejných vypočutí nie sú využívané.  

V rámci TTSK existuje systém finančnej podpory projektov práce s mládežou, aj keď sa 

oficiálne neidentifikuje ako finančný systém na podporu mládežníckej politiky a jej priorít, 

ale v konečnom dôsledku podporuje projekty  v oblasti športu, kultúry, voľného času 

a sociálnej oblasti zameranej na mládež. V rámci TTSK existuje systém grantovej podpory 



46 

 

projektov práce s mládežou a priama finančná podpora z rozpočtu TTSK Združeniu pre 

podporu detí a mládeže. 

Vo všeobecnosti v rámci TTSK ako i iných VÚC dominuje nefinančná podpora aplikácie 

mládežníckej politiky, ktorá sa realizuje formou poskytovania priestorov, propagácie aktivít 

v regionálnych médiách a participáciou na príprave či realizácii konkrétnych podujatí pre 

mládež. Prevažuje podpora aktivít v oblasti neformálneho vzdelávania. 

Realizácia mládežníckej politiky je závislá od zapojenia oboch strán - samotného mesta, ale aj 

mládeže. Je možné konštatovať, že v mnohých mestách mládež stále nie je aktívnym 

subjektom a partnerom mládežníckej politiky, skôr zaostáva  a je len objektom jej záujmu 

a pôsobenia7.  

1.4.3 Voľno1.4.3 Voľno --časové aktivity mladých ľudí v TTSKčasové aktivity mladých ľudí v TTSK   

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že väčšina mladých ľudí v TTSK má nejaké koníčky, 

hobby a rozvíja svoje záujmy – teda svoj voľný čas sa snažia tráviť zmysluplne. Medzi 

najčastejšie koníčky, hobby a záujmové činnosti, ktoré mladí ľudia rozvíjajú patria šport 

(najrôznejšie druhy športu), hudba (spev, tanec, hra na hudobný nástroj) literatúra (čítanie, 

písanie, denná tlač, próza), práce na rozvoj zručnosti, príroda, turistika, cestovanie, skauting, 

stretnutia s priateľmi a iné. Najväčšia časť mladých ľudí realizuje svoje záujmy neformálne, 

najčastejšie s priateľmi, spolužiakmi alebo spolupracovníkmi. Menšia časť realizuje svoje 

koníčky, hobby a záujmy prostredníctvom organizovaných inštitúcií (kluby, združenia). 

Znalosť o mládežníckych organizáciách, nimi organizovaných činnostiach, ako i samotné 

členstvo v organizáciách je relatívne nízke.  

1.4.4 Práca s1.4.4 Práca s   mládežou amládežou a   ľudské zdroje v TTSKľudské zdroje v TTSK   

Práca s mládežou je veľmi široká a komplexná problematika, ktorá zahŕňa veľké množstvo 

odborníkov i laikov venujúcich sa aktívne tejto problematike. Ide o širokú paletu profesií 

a zameraní, kde každý zúčastnený istým a neopakovateľným spôsobom obohacuje 

systematickú prácu s mládežou v rámci TTSK. Na práci s mládežou sa podieľajú 

predovšetkým dobrovoľníci, mládežnícky dobrovoľníci, mladí vedúci, mládežnícky vedúci, 

                                                             
7 Zdroj: IUVENTA 
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pracovníci s mládežou a iní odborníci (pedagógovia, psychológovia, vychovávatelia, 

animátori, tréneri a i.). 

Vzhľadom na skutočnosť, že variabilita zameraní ľudí aktívne sa zúčastňujúcich na práci 

s mládežou je veľmi rozmanitá a súčasne je i relatívne vysoká fluktuácia osôb 

zainteresovaných do tejto činnosti, sa následná analýza zameriava predovšetkým na analýzu 

inštitúcií venujúcich sa práci s mládežou vo vzťahu k počtu mladých do 30 rokov žijúcich 

v jednotlivých okresoch Trnavského kraja. 

Aktivity práce s mládežou sú bezprostredne vykonávané predovšetkým prostredníctvom 

občianskych združení a voľno-časových zariadení. Vychádzajúc zo zamerania na cieľové 

skupiny jednotlivých voľno-časových zariadení je ďalej predmetné sa zamerať na analýzu 

možností mládeže zúčastňovať sa organizovanej práce s mládežou (mládežníckych aktivít) 

v okresoch, teda počtu Centier voľného času, Školských stredísk záujmovej činnosti 

a Občianskych združení zameraných na prácu s mládežou8 v jednotlivých okresoch 

Trnavského kraja a počtu mladých ľudí žijúcich v týchto okresoch. 

 

 

Graf 1 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
8 Analýza sa týka občianskych združení, ktoré majú ako oblasť pôsobnosti jednoznačne definovanú mládež, teda 
občianske združenia zamerané na telovýchovu a šport nie sú do analýzy zahrnuté aj keď je zremé, že i tieto 
vykonávajú prácu s mládežou (ale nie explicitne definované, že pracujú len s mládežou). 
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Tabuľka 15 

Okres 
Počet mladých ľudí 
do 30 rokov 

Počet 
Centier 
voľného 
času 

Počet centier 
voľného času na 
1000 obyvateľov do 
30 rokov 

Dunajská Streda 46 934 3 0,06 
Galanta 38 584 4 0,10 
Hlohovec 18 852 1 0,05 
Piešťany 24 846 1 0,04 
Senica 25 492 2 0,08 
Skalica 19 866 2 0,10 
Trnava 51 097 1 0,02 
Spolu 225 671 14 0,06 
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Tabuľka 16 

 
Okres 

Počet mladých ľudí 
do 30 rokov 

Počet 
Školských 
stredísk 
záujmových 
činností 

Počet školských 
stredísk záujmových 
činností na 1000 
obyvateľov do 30 
rokov 

Dunajská Streda 46 934 1 0,02 
Galanta 38 584 4 0,10 
Hlohovec 18 852 0 0,00 
Piešťany 24 846 3 0,12 
Senica 25 492 1 0,04 
Skalica 19 866 1 0,05 
Trnava 51 097 2 0,04 
Spolu 225 671 12 0,05 

 

 

 

 

 

Graf 3 

 

 

 

Okres 
Počet mladých ľudí 
do 30 rokov 

Počet 
Občianskych 
združení 
zameraných 
na mládež 

Počet občianskych 
združení 
zameraných na 
mládež na 1000 
obyvateľov do 30 
rokov 

Dunajská Streda 46 934 19 0,40 
Galanta 38 584 23 0,60 
Hlohovec 18 852 8 0,42 
Piešťany 24 846 19 0,76 
Senica 25 492 13 0,51 
Skalica 19 866 11 0,55 
Trnava 51 097 34 0,67 
Spolu 225 671 127 0,56 
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Graf 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Systém financovania práce s mládežou1.5 Systém financovania práce s mládežou   

Financovanie práce s mládežou je založené  na princípe viaczdrojovosti. Združovaním a 

kumuláciou finančných prostriedkov z rôznych zdrojov sa utvára priaznivejšie ekonomické 

prostredie pre realizáciu aktivít zameraných na podporu a rozvoj práce s mládežou v 

jednotlivých regiónoch, mestách a obciach. 
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Zdroje financovania práce sZdroje financovania práce s   mládežou sú: mládežou sú:   

• dotácie zo štátneho rozpočtu,  

• prostriedky z rozpočtov obcí, 

• prostriedky z rozpočtov vyšších územných celkov, 

• dary a príspevky  právnických osôb a fyzických osôb, 

• príjmy z reklám, 

• príjmy z podnikania, 

• prostriedky Európskej únie, 

• iné zdroje.  

Dotáciu zo š tátneho rozpočtu je možné poDotáciu zo š tátneho rozpočtu je možné po skytnúť  na podporu:skytnúť  na podporu:   

• vybraných projektov záujmovej činnosti v oblasti prírodných vied, techniky, kultúry a 

športu,  

• talentovanej mládeže v jednotlivých oblastiach spoločenského, športového a 

kultúrneho života,  

• výchovy mládeže k ochrane životného prostredia,  

• výchovy mládeže k poznávaniu historického a kultúrneho dedičstva obce, kraja a 

Slovenskej republiky,  

• poznávania života a kultúr štátov Európskej únie,  

• organizovania táborov pre mládež,  

• pobytových podujatí pre mládež,  

• mobility mládeže, medzinárodnej spolupráce a medzinárodných programov v oblasti 

mládeže,  

• vydávania tlače s mládežníckou problematikou,  

• členstva v medzinárodných mládežníckych organizáciách,  

• významných mládežníckych, turistických a pohybovo- rekreačných podujatí,  

• vzdelávacích aktivít pre pracovníkov s mládežou, mládežníckych vedúcich a mladých 

vedúcich,  

• informácií o mládeži,  

• informačných a poradenských služieb pre mládež,  

• ochrany, udržiavania a upevňovania zdravia mládeže,  

• ďalšej aktivity v rámci práce s mládežou.  
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O uvedenú dotáciO uvedenú dotáci u môžu požiadať  nasledujúce subjekty:u môžu požiadať  nasledujúce subjekty:   

• obec,  

• vyšší územný celok,  

• občianske združenie,  

• nadácia,  

• nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,  

• registrovaná cirkev a náboženská spoločnosť,  

• materská škola,  

• školský klub detí,  

• školské stredisko záujmovej činnosti,  

• centrum voľného času,  

• školský internát,  

• škola v prírode,  

• fyzická osoba, ktorá vykonáva špecializované činnosti v oblasti práce s mládežou, je 

bezúhonná a dovŕšila vek najmenej 18 rokov.  

Dotáciu možno poskytnúť najviac do výšky 80 % predpokladaných výdavkov80 % predpokladaných výdavkov a žiadateľ 

musí preukázať, že má na financovanie činnosti zabezpečených najmenej 20 % nákladov z 20 % nákladov z 

iných zdrojov.iných zdrojov.   

Dotácie zo štátneho rozpočtu sú poskytované prostredníctvom Ministerstva školstva SR  v 

súlade so zákonom  č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení 

zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, Smernice MŠ SR 6/2008 – RI z 10. apríla 2008 o poskytovaní dotácií v 

pôsobnosti MŠ SR a Výnosu Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 12. apríla 2006 č. 

CD 2006-141/348-1: sekr. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva školstva 

Slovenskej republiky. 

Programy finančnej podpory aktivít detí a mládeže Ministerstva školstva Slovenskej 

republiky na roky 2008 – 2013 sú programy ADAM, ktorých cieľom je utvorenie podmienok 

pre sprehľadnenie a rozšírenie systematickej a účelovo zameranej finančnej podpory aktivít 

pre deti a mládež mimo procesu formálneho vzdelávania. Programy sú prioritne zamerané na 

finančnú podporu v nasledujúcich oblastiach: 

• občianska participácia mladých ľudí na živote spoločnosti,  
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• dobrovoľníctvo mladých ľudí,  

• informačné a poradenské činnosti pre deti a mládež,  

• neformálne vzdelávanie detí a mládeže,  

• lepšie poznanie situácie detí a mládeže v oblastiach uvedených v oblastiach s využitím 

výskumu mládeže,  

• vzdelávanie dobrovoľných a profesionálnych pracovníkov s mládežou a mladých 

lídrov. 

 

Programy  ADAM sa delia do troch samostatne vyhlasovaných programov:  

ADAM 1 - Podpora systematickej práce s deťmi a mládežou je zameraný na podporu 

systematickej práce s mládežou, a to predovšetkým na podporu realizácie a rozvoja 

pravidelnej a systematickej práce s deťmi a mládežou v oblasti neformálneho vzdelávania, 

podporu zvyšovania kvality neformálneho vzdelávania, jeho kontinuitu a rozvoj, podporu 

cieľavedomej výchovy mladej generácie k demokracii, podporu rozvoja poznatkov mladej 

generácie v oblasti uplatňovania občianskych a ľudských práv, podporu dobrovoľníckych 

aktivít mladých ľudí, zabezpečenie podmienok pre zvyšovanie počtu zapojených detí a 

mladých ľudí do pravidelných činností smerujúcich k napĺňaniu vyššie uvedených oblastiach.  

• Program ADAM 1 je určený občianskym združeniam, ktoré systematicky a pravidelne 

pracujú s mládežou, fungujú aspoň rok a majú viac ako 100 členov minimálne v 

piatich okresoch.  

ADAM 2 - Podpora projektovej činnosti zameranej na rozvoj práce s deťmi a mládežou 

predovšetkým na podporu inovácie v neformálnom vzdelávaní detí a mládeže v rôznych 

oblastiach, podporu inovácie vo formách záujmovej činnosti detí a mládeže, podporu 

dobrovoľníctva mladých ľudí, podporu a rozširovanie prístupu mládeže k informáciám a 

podporu výskumu detí a mládeže. 

• Program ADAM 2 je určený pre obce a vyššie územné celky (VÚC); občianske 

združenia a nadácie; neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby; 

registrované cirkvi alebo náboženské spoločnosti; materské školy; školské kluby detí, 

školské strediská záujmovej činnosti; centrá voľného času; školské internáty, školy 

v prírode a fyzické osoby, ktoré zastupujú záujmy neformálnych skupín mládeže. 
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ADAM 3 – Podpora akvizičných a aktivizačných činností pre deti a mládež a podpora 

sieťovania subjektov na národnej, regionálnej a na miestnej úrovni. 

• Program ADAM 3 je zameraný na podporu širokospektrálnej spolupráce subjektov, 

aktívnych v práci s deťmi a mládežou na celoštátnej úrovni a na krajských úrovniach. 

Základným cieľom programu ADAM 3 je podporovať zastupovanie a koordináciu 

oprávnených záujmov detí a mládeže na národnej a krajskej úrovni vo vzťahu k 

zástupcom štátnej a verejnej správy a k zástupcom krajskej správy a miestnej 

samosprávy, prostredníctvom demokraticky volených zástupcov (ďalej len 

„zastupiteľské štruktúry"), podporovať rozvoj vhodných podmienok pre činnosť 

rôznych subjektov (formálnych aj neformálnych) v oblasti neformálneho vzdelávania 

detí a mládeže a podporovať ich spoluprácu a sieťovanie na všetkých úrovniach; 

podporovať otvorenú metódu koordinácie činností v oblasti participácie, informácií o 

mládeži, dobrovoľníctva mládeže a lepšieho poznania situácie detí a mládeže na 

všetkých úrovniach a rozvoj štruktúrovaného dialógu; podporovať rozvoj 

metodických, informačných a poradenských služieb pre subjekty neziskového 

mimovládneho sektora, pôsobiace v oblasti práce s mládežou na všetkých úrovniach; 

podporovať aktivity smerujúce k popularizácii neformálneho vzdelávania; podporovať 

medzinárodnú spoluprácu krajských a národných zastupiteľských štruktúr mládeže. 

Medzi najväčšie detské a mládežnícke organizácie, ktoré každoročne dostávajú na svoju 

činnosť významné dotácie z prostriedkov štátneho rozpočtu patria najmä niektoré združenia s 

celoslovenskou pôsobnosťou, ako je napr. Slovenský skauting, AMAVET (Asociácia pre 

mládež, vedu a techniku), eRko (Hnutie kresťanských spoločenstiev detí), ZKSM (Združenie 

kresťanských spoločenstiev mládeže), nadregionálne združenia DOMKA (Združenie 

Saleziánskej mládeže) a Detská organizácia Fénix a regionálne združenie Strom života. 

 

1.5.1 Financovanie práce s mládežou z p1.5.1 Financovanie práce s mládežou z p rostriedkov TTSKrostriedkov TTSK   

Práca s mládežou je financovaná z prostriedkov rozpočtu TTSK formou dotácií, o ktoré sa 

uchádzajú žiadatelia na základe výziev vyhlásených TTSK, ktoré schvaľuje Zastupiteľstvo 

TTSK na základe schváleného rozpočtu. 
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Dotačná (grantová) politika TTSK je upravená Všeobecne záväzným nariadením (ďalej len 

VZN) č. 7/2006 v znení dodatku č. 1 z 1.marca 2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TTSK, 

VZN č. 20/2009 o poskytovaní dotácií na materiálno technickú podporu rozvoja športu a 

mládežníckych aktivít z rozpočtu TTSK a VZN č. 14/2008 o poskytovaní štipendií z rozpočtu 

TTSK  na podporu žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK (župné 

štipendiá). 

Dotácie sú poskytované na základe zverejnenej výzvy na príslušný rok právnickým 

a fyzickým osobám. Pravidlá pre poskytovanie dotácií z rozpočtu TTSK v zmysle VZN č. 

7/2006 z okruhu právnických osôb vylučujú tie právnické osoby, ktoré boli založené alebo 

zriadené vyšším územným celkom. Dotáciu z rozpočtu TTSK je možné poskytnúť len tým 

fyzickým osobám - podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území TTSK.  

Kompetencie pri schvaľovaní a prideľovaní dotácie z rozpočtu TTSK sú určené v závislosti 

od výšky dotácie, a to tak, že dotácie  

• do 663,88 Eur ( do 20 tis. Sk)  schvaľuje Riadiaca komisia (odborná komisia), 

• nad 663,88 Eur (nad 20 tis. Sk) schvaľuje Zastupiteľstvo TTSK, 

• do 10% z celkového objemu prostriedkov určených na výzvy v príslušnom 

kalendárnom roku rozhoduje  predseda TTSK. 

Dotácie z rozpočtu TTSK na materiálno technickú podporu rozvoja športu a mládežníckych 

aktivít sú určené na obstaranie novej stavby resp. rekonštrukcie a modernizácie existujúcich 

objektov, na rozvoj vonkajšej infraštruktúry športových areálov a na nákup zariadení 

a materiálu investičného charakteru pre potreby športovej reprezentácie a uskutočňovania 

mládežníckych aktivít.  

Dotácie na materiálno technickú podporu rozvoja športu a mládežníckych aktivít TTSK zo 

svojho rozpočtu poskytuje obciam, občianskym združeniam, národným športovým zväzom, 

právnickým a fyzickým osobám. Výška dotácie je limitovaná sumou 50% celkového rozpočtu 

oprávnených nákladov a je podmienená existenciou vlastných zdrojov a iných prostriedkov 

žiadateľa v minimálnej výške 50% celkovej sumy projektu. O pridelení pridelenie dotácie 

z rozpočtu TTSK  rozhoduje Zastupiteľstvo TTSK na návrh Riadiacej komisie a prideľovanie 

dotácií do výšky 10% z celkového objemu finančných prostriedkov určených v príslušnom 

roku na materiálno technickú podporu športu a mládežníckych aktivít je v kompetencii 

predsedu TTSK. 
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Kritériá pre priznanie dotácie zKritériá pre priznanie dotácie z   rozpočtu TTSK:rozpočtu TTSK:   

• kvalita projektu, jeho spracovanie a ciele sledované projektom, 

• dosah a nadčasovosť projektu, 

• prínos projektu a jeho využiteľnosť pre obyvateľov, 

• finančná náročnosť projektu, participácia partnerských subjektov, vrátane ich 

participácie na financovaní projektu, 

• dôveryhodnosť a úspešnosť doterajších aktivít žiadateľa, 

• proporcionálnosť poskytovania dotácií podľa jednotlivých okresov TTSK, 

• výška spolufinancovania a finančné možnosti spolufinancovania zo strany TTSK.  

Finančná podpora žiakov stredných škôl  je upravená VZN  č. 14/2008 o poskytovaní 

štipendií z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na podporu žiakov stredných škôl v 

zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK  (župné štipendiá).  Štipendium možno poskytnúť na 

základe žiadosti alebo návrhu na poskytnutie štipendia - podpory  za účelom podpory žiakov 

v sociálnej núdzi, podpory  talentovaných žiakov v oblasti športu a podpory  mimoriadnych 

výsledkov žiakov vo vedomostných súťažiach a olympiádach. 

Z rozpočtu TTSK sú poskytované finančné prostriedky na podporu práce s mládežou 

prostredníctvom dvoch samostatných kanálov, a to formou grantovej politiky a formou 

priameho transferu určeného Združeniu pre podporu detí a mládeže (ďalej len ZPDM) vo 

výške 33 193,00 Eur (1 000 000 Sk) na prácu a organizovanie aktivít  pre deti a mládež 

(obrázok 2). Zhrnutie grantovej politiky TTSK za rok 2008 je súčasťou prílohy č. 10. 

 

 

 

 

Obrázok 2 

 

 

 

 
Rozpočet TTSK 
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1.6 SWOT analýza1.6 SWOT analýza   

 
Grantová podpora 

 
Priamy transfer určený 

ZPDM 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Silné stránky   Slabé stránky 
• existujúci legislatívny rámec  pre prácu s mládežou – 

zákon o podpore práce s mládežou 
• slabšie zastúpenie mládeže pri plánovaní a rozhodovaní 

kraja 
• existencia Parlamentu mladých pri TTSK • preferencia účasti  mládeže na neformálnych podujatiach  
• záujem samosprávy o zabezpečenie vhodných 

podmienok a predpokladov  pre rozvoj mládeže 
 
• záujem pedagogických pracovníkov škôl a školských 

zariadení o ďalšie vzdelávanie a progresívne trendy 
v školskej pedagogike a rozvoja osobnosti mladých ľudí 

• málo rozvinutý komunitný spôsob života a dobrovoľníctva 
• nezohľadňovanie aktivít realizovaných mimo vyučovacieho 

procesu pedagogickým pracovníkom v odmeňovacom 
systéme 

• nekoordinovaná osvetová činnosť v školách a školských 
zariadeniach v oblasti prevencie sociálno-patologických 
javov 

• vlastné aktivity samosprávy vo vzťahu k mládeži • nízky záujem mladých ľudí o komunitnú  prácu 
a dobrovoľníctvo 

• vysoká úroveň komunikácie medzi subjektmi vo vzťahu 
k mládeži 

• rezervy v oblasti rozvoja služieb a cestovného ruchu ako 
potenciálu na utvorenie možností pre voľno-časové aktivity 

• utvorený grantový systém podpory mládežníckych aktív  • poddimenzované finančné zdroje  
• utvorený priestor pre začlenenie mladých ľudí do 

rozhodovacích procesov 
• nedostatočné materiálne a priestorové zabezpečenie pre 

realizáciu voľno-časových aktivít 
• existencia rôznych inštitúcií podieľajúcich sa na práci 

s mládežou a jej aktivitách 
• tendencia redukovať mládežnícku politiku na problematiku 
školstva 

• rozvinutá mimoškolská záujmová činnosť a umelecké 
školstvo 
 

• nedostatočné vnímanie dôležitosti a podceňovanie významu 
mládežníckej politiky  

• široké pokrytie záujmových oblastí mládeže - bohaté 
tradície a etnografické hodnoty 

• nedostatočný rozvoj regiónu v oblasti informačných 
technológií  

• umožnené  vzdelávanie v jazyku národnostných 
menšín, bilingválne vzdelávanie 

• nízke povedomie o záujmoch, plánoch a predstavách 
mladých ľudí  

• vzdelávanie podporujúce športové aktivity • deficit mládežníckych iniciatív na rozvoji okresov 
• dobrá vzdelanostná štruktúra obyvateľstva • vysoká miera nezamestnanosti mladých do 30 rokov veku 
• vybudované partnerské vzťahy so zahraničím • existujúce rozdiely v rozvinutosti tretieho sektora 
Príležitosti Ohrozenia 
• vhodná geografická poloha  regiónu  • globálna ekonomická a finančná kríza 
• rôznorodosť prírodného prostredia ako vhodného 

potenciálu pre voľno-časové aktivity 
• rastúca nezamestnanosť 
• úbytok dobrovoľníkov pracujúcich s mládežou v súvislosti 

so zhoršovaním podmienok pre ich činnosť 
• aktívne a dobre rozvinuté zahraničné kontakty 

a cezhraničná spolupráca 
• nepriaznivý demografický vývoj regiónu 

• budovanie rekreačných oblastí,oddychových zón, 
športovísk a detských  ihrísk 

• nevyhovujúca veková štruktúra pedagogických pracovníkov 
v regióne 

• využitie podporných programov EU • absencia vysoko kvalifikovaných pedagógov 
• štátna podpora programov pre mládež • nízke platové ohodnotenie práce pedagogických 

pracovníkov 
• podpora zdravého životného štýlu mladých ľudí • nárast problémov so sociálne neprispôsobivými skupinami  

 
• rastúci trend v pozitívnej hodnotovej orientácii mládeže 
• zlepšenie propagácie mládežníckych a aktivít a možnosti 

participácie 

• nárast nežiaducich javov (kriminalita, drogy, zhoršovanie 
zdravotného stavu obyvateľstva a p.)  aj v dôsledku 
nedostatku finančných prostriedkov pre voľno-časové 
aktivity  

 

1.7 Hlavné di1.7 Hlavné di sparity asparity a   faktory rozvoja práce s faktory rozvoja práce s 

mládežoumládežou   
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1.7.11.7.1   Disparity okresov TTSK vDisparity okresov TTSK v   oblasti práce soblasti práce s   mládežou mládežou   

Vzhľadom na jedinečnosť geografického rozloženia TTSK je možné predpokladať isté 

disparity v určitých oblastiach, ktoré sú pozorovateľné pri porovnaní jednotlivých okresov. 

Zásadné disparity kraja sú uvedené v tabuľke 179.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabuľka 17 

                                                             
9 Porovnávanie okresov zohľadňuje faktor rôznej početnosti populácie v okresoch i početnosti mladých ľudí 
žijúcich v okresoch. Má výlučne informatívny charakter. 
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Oblasť Zhodnotenie situácie 

Pôsobenie 
občianskych združení 
v TTSK 

V TTSK pôsobí celkovo 127 občianskych združení zameraných na prácu s mládežou a 
mládežnícke aktivity. V rámci porovnania jednotlivých okresov pri porovnaní ku 
koeficientu na 1000 obyvateľov v TTSK je možné sledovať odchýlky v počte občianskych 
združení pôsobiacich v jednotlivých okresoch ku počtu obyvateľov žijúcich v danom 
okrese. Z tohto hľadiska sa ukázal okres Piešťany ako okres s najviac pôsobiacimi 
občianskymi združeniami, ktorých oblasť pôsobenia sa zameriava na mládež. Na druhej 
strane okresy Dunajská Streda a Hlohovec sú okresy s najnižším pôsobením občianskych 
združení zameraných na mládežnícke aktivity. Okresy Galanta, Senica, Skalica a Trnava sa 
významne neodlišujú od priemeru vypočítaného na TTSK vychádzajúc z aktuálne 
pôsobiacich občianskych združení v kraji a počtu obyvateľov. Graf 5 

Pôsobenie Školských 
klubov detí v TTSK 

V TTSK pôsobí celkovo 252 školských klubov detí. V rámci porovnania jednotlivých 
okresov pri porovnaní ku koeficientu na 1000 obyvateľov v TTSK je možné sledovať 
odchýlky v počte školských klubov detí pôsobiacich v jednotlivých okresoch ku počtu 
obyvateľov žijúcich v danom okrese. Z tohto hľadiska je možné konštatovať, že v 
okresoch Dunajská Streda a Senica pôsobí najviac školských klubov detí na 1000 
obyvateľov žijúcich v týchto okresoch. Naproti tomu je potrebné konštatovať nižšie 
zastúpenie školských klubov detí na 1000 obyvateľov v okresoch Hlohovec a Trnava. 
Okresy Galanta, Piešťany a Skalica sa významne neodlišujú od priemeru vypočítaného na 
TTSK vychádzajúc z aktuálne pôsobiacich školských klubov detí v kraji a počtu 
obyvateľov. Graf 6 

Pôsobenie Centier 
voľného času 
v TTSK 

V TTSK pôsobí celkovo 14 Centier voľného času. V rámci porovnania jednotlivých 
okresov pri porovnaní ku koeficientu na 1000 obyvateľov v TTSK je možné konštatovať 
odchýlky v počte Centier voľného času pôsobiacich v jednotlivých okresoch ku počtu 
obyvateľov žijúcich v danom okrese. Z tohto hľadiska sa ukázal okres Galanta a Skalica 
ako okresy s najviac pôsobiacimi centrami voľného času v porovnaní s priemerom TTSK. 
Okresy Trnava a Piešťany pri úvahe počtu obyvateľov a počtu Centier voľného času sú 
najslabšie krytými. Okresy Dunajská Streda, Hlohovec a občianskymi združeniami, 
ktorých oblasť pôsobenia sa zameriava na mládež. Na druhej strane okresy Dunajská 
Streda a Hlohovec a Senica sa významne neodlišujú od priemeru vypočítaného na TTSK 
vychádzajúc z aktuálne pôsobiacich Centier voľného času v kraji a počtu obyvateľov. Graf 
7 

Pôsobenie Školských 
stredísk záujmovej 
činnosti v TTSK 

V TTSK pôsobí celkovo 12 Stredísk školskej záujmovej činnosti. V rámci porovnania 
jednotlivých okresov pri porovnaní ku koeficientu na 1000 obyvateľov v TTSK je možné 
konštatovať odchýlky v počte Stredísk školskej záujmovej činnosti v jednotlivých 
okresoch ku počtu obyvateľov žijúcich v danom okrese. Z tohto hľadiska sa ukázal okres 
Piešťany a Galanta ako okresy s najviac pôsobiacimi Strediskami školskej záujmovej 
činnosti a okresy Hlohovec (úplná absencia) a Dunajská Streda ako okresy s najnižším 
pôsobením Stredísk školskej záujmovej činnosti vzhľadom na počet obyvateľov žijúcich v 
jednotlivých krajoch. Ostatné okresy sa významne neodlišujú od priemeru vypočítaného na 
TTSK vychádzajúc z aktuálne pôsobiacich Stredísk školskej záujmovej činnosti v kraji a 
počtu obyvateľov. Graf 8 

Informačné centrá 
mladých a TTSK 

V TTSK nepôsobí ani jedno ICM. Vzhľadom na počet centier pôsobiacich na Slovensku 
(26) je možné konštatovať disparitu vo vzťahu k celoslovenskému porovnaniu. 

Využívanie grantovej 
politiky na projekty 
zamerané na prácu s 

mládežou v TTSK 

Do grantovej politiky sa zapájali všetky okresy, no nerovnomerným prístupom. Najviac 
žiadostí podali okresy Dunajská Streda, Trnava, Galanta a najmenej žiadostí o grant podal 
okres Hlohovec. S ohľadom na schválené žiadosti, najviac projektov bolo schválených a 
teda i grantovú podporu získali okresy (porovnanie voči podaným žiadostiam) Hlohovec, 
Dunajská Streda, Trnava. Najviac finančných prostriedkov prostredníctvom grantovej 
podpory projektov získali okresy Trnava, Dunajská Streda a najmenej finančných 
prostriedkov získal okres Hlohovec. 

 

 

Graf 5  
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Graf 7 



62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.2 Kľúčové disparity rozvoja práce s1.7.2 Kľúčové disparity rozvoja práce s   mládežou v TTSKmládežou v TTSK   
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Vykonaná SWOT analýza pomohla identifikovať hlavné problémy, ktoré stoja v ceste rozvoja 

práce s mládežou v Trnavskom kraji:  

• preferencia účasti mládeže na neformálnych podujatiach, 

• nízky záujem mladých ľudí o dobrovoľníctvo, 

• poddimenzované finančné zdroje, 

• nedostatočné materiálne a priestorové zabezpečenie pre realizáciu voľno-časových 

aktivít, 

• tendencia redukovať mládežnícku politiku na problematiku školstva, 

• nedostatočný rozvoj regiónu v oblasti informačných technológií, nízka informovanosť 

o možnostiach zapájania sa do mládežníckych aktivít a aktívnej participácie pri 

navrhovaní a realizácii projektov, 

• nízke o záujmoch, plánoch a predstavách mladých ľudí, 

• absencia vysoko kvalifikovaných pedagógov, nevyhovujúca veková štruktúra 

pedagogických pracovníkov v regióne a ich nízke finančné ohodnotenie. 

 

1.7.3 Kľúčové faktory rozvoja práce s1.7.3 Kľúčové faktory rozvoja práce s   mládežou v TTSKmládežou v TTSK   

Zo SWOT analýzy sú odvodené nasledujúce kľúčové faktory rozvoja práce s mládežou 

v Trnavskom kraji: 

• záujem samosprávy o zabezpečenie vhodných podmienok a predpokladov  pre rozvoj 

mládeže, 

• široké pokrytie záujmových oblastí mládeže - bohaté tradície a etnografické hodnoty 

• vybudované partnerské vzťahy so zahraničím, aktívne a dobre rozvinuté zahraničné 

kontakty a cezhraničná spolupráca, 

• štátna podpora programov pre mládež, 

• podpora zdravého životného štýlu mladých ľudí TTSK, 

• dobrá organizácia a prepracovaný systém spolupráce subjektov zameriavajúcich svoju 

činnosť na prácu s mládežou. 

 

 

 

2. Strategická a2. Strategická a   programová časťprogramová časť   
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2.1 Vízia, poslanie a2.1 Vízia, poslanie a   strategické východiská politiky strategické východiská politiky 

rozvoja práce srozvoja práce s   mládežou vmládežou v   TTSKTTSK   

Vízia rozvoja práce s mládežou v Trnavskom kraji by mala ukazovať, do akého cieľového 

postavenia sa má práca s mládežou dostať v nastávajúcom období strednodobého horizontu 

(3-5 rokov). Túto víziu v podmienkach Trnavského kraja možno charakterizovať nasledovne: 

• Trnavský kraj je kraj, ktorý aktívne podporuje rozvoj a internalizáciu zdravého 

životného štýlu mladých od útleho veku 

• Trnavský kraj organizovanou formou práce s mládežou zabezpečuje rozvoj osobnosti 

mládeže, prevenciu voči sociálno-patologickým javom a krízovú intervenciu, čím 

zabezpečuje priestor na plnohodnotné a bezpečné dozrievanie mladej populácie 

• Trnavský kraj je kraj, kde mládež aktívne participuje na príprave a realizácii aktivít 

zameraných pre mládež, rozvoji ich záujmov a organizácii pestrých a lákavých voľno-

časových aktivít 

• Subjekty venujúce sa práci s mládežou sú v aktívnom kontakte s dynamikou záujmov 

a požiadaviek mládeže a bezprostredne na ne reflektujú, čím si udržiavajú atraktívnosť 

pre mládežníkov 

• Trnavský kraj je krajom s otvorenou komunikáciou a aktívnym dialógom o potrebách 

a možnostiach mladých ľudí 

• Aktivity pre mládež sú natoľko atraktívne, že rastie počet mladých ľudí zapájajúcich 

sa do činností organizovanej práce s mládežou a súčasne rastie záujem 

o dobrovoľníctvo v danej oblasti 

• Trnavský kraj aktívne participuje na rozvoji ľudského kapitálu osôb zainteresovaných 

do práce s mládežou 

• Trnavský kraj efektívne využíva dostupné finančné zdroje za účelom primeraného 

a adresného financovania žiaducich a zmysluplných projektov 

• Trnavský kraj má jednoznačne definovanú mládežnícku politiku s jasne vymedzenými 

hranicami s príbuznými oblasťami (zameriavajúcimi sa na mládež, napr. šport, 

školstvo, a p.)  

• Trnavský kraj utvára priestor pre aktívnu zahraničnú spoluprácu v oblasti práce 

s mládežou a mládežníckych aktivít 

  Strategickým cieľom rozvoja práce s mládežou v Trnavskom samosprávnom Strategickým cieľom rozvoja práce s mládežou v Trnavskom samosprávnom 

kraji je optimálne nastavenie politiky práce s mládežokraji je optimálne nastavenie politiky práce s mládežo u a zabezpečenie u a zabezpečenie 

kontinuálneho rozvoja práce s mládežou, reflektujúceho potreby a kontinuálneho rozvoja práce s mládežou, reflektujúceho potreby a 

požiadavky mládeže, ktorý  súčasne rešpektuje požiadavky a možnosti doby požiadavky mládeže, ktorý  súčasne rešpektuje požiadavky a možnosti doby 

a trendov, ekonomické podmienky a najnovš ie vedecké poznatky, t . j .  utvára a trendov, ekonomické podmienky a najnovš ie vedecké poznatky, t . j .  utvára 

priestor pre atraktívne, plnpriestor pre atraktívne, pln ohodnotné, zmysluplné a spoločensky prínosné ohodnotné, zmysluplné a spoločensky prínosné 



65 

 

  

  

  

  

  

  

  

Za účelom naplnenia strategického cieľa koncepcie, TTSK môže priamo pôsobiť 

v nasledujúcich oblastiach: 

• organizácia podujatí a aktivít zameraných na mládež,  

• podpora aktivít iných subjektov zameraných na mládež a prácu s mládežou (formou 

finančnej a inej materiálnej podpory), 

• podpora aktivít iných subjektov zameraných na mládež a prácu s mládežou (formou 

nemateriálnej podpory – komunikácia, propagácia a i.), 

• usmerňovanie činnosti subjektov zameraných na mládež a prácu s mládežou podľa 

definovaných priorít politiky TTSK, 

• získavanie a analýza informácií o mládeži, subjektoch venujúcich sa problematike 

mládeže a ich činnostiach. 

 

2.2 Ciele a opatrenia na podporu rozvoja práce s 2.2 Ciele a opatrenia na podporu rozvoja práce s 

mládežou vmládežou v   Trnavskom samosprávnom krajiTrnavskom samosprávnom kraji   

Z vízie, strategického cieľa rozvoja práce s mládežou v Trnavskom kraji a možností priameho 

pôsobenia TTSK je možné odvodiť nasledovné parciálne ciele a opatrenia na ich dosiahnutie 

a naplnenie vízie: 

Cieľ  1 Cieľ  1 ––  Podpora rozvoja práce s mládežou v regióne Podpora rozvoja práce s mládežou v regióne   

Cieľ je zameraný na utvorenie vhodných podmienok pre rozvoj mládežníckych aktivít, zvýšiť 

ich atraktivitu, ako na strane účastníkov (zvýšenie záujmu zúčastňovať sa aktivít zameraných 

na mládež), rovnako na strane ich organizácie (zvýšenie záujmu aktívne prispievať 
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a participovať na organizácii a príprave mládežníckych aktivít). V rámci parciálneho cieľa 1 

TTSK, môže zabezpečiť jeho naplnenie implementáciou nasledujúcich opatrení: 

Opatrenie 1.1 Organizácia tematicky zameraných, atraktívnych mládežníckych Opatrenie 1.1 Organizácia tematicky zameraných, atraktívnych mládežníckych 

podujatípodujatí   

TTSK, obce a mestá pravidelne organizujú mládežnícke podujatia v tematických okruhoch 

atraktívnych pre deti a mládež, ktorých cieľom je rozvíjať osobnosť mladých a súčasne 

podporovať prevenciu. Tematické okruhy by mali reflektovať potreby a záujmy mládeže 

TTSK. Príloha č. 1 obsahuje návrh tematických okruhov a návrh druhov mládežníckych 

podujatí. 

Opatrenie 1.2Opatrenie 1.2  Finančná podpora, pre  Finančná podpora, pre mládež mládež atraktívnych aktivít,  subjektov atraktívnych aktivít,  subjektov 

zameraných na mládež  a prácu szameraných na mládež  a prácu s   mládežoumládežou   

TTSK, obce a mestá prednostne podporujú aktivity iných subjektov, zameraných na prácu 

s mládežou, ktoré sú pre mládež atraktívne, rozvíjajúce ich osobnosť, utvárajú priestor pre 

zmysluplné využívanie voľného času a súčasne majú preventívny charakter voči sociálno-

patologickým javom, a to prostredníctvom grantovej a priamej finančnej podpory. Príloha č. 2 

obsahuje návrh formulára žiadosti o grantovú podporu s jednoznačne definovanými kritériami 

pre ľahkú orientáciu v rozhodovacom procese o poskytnutie grantovej podpory.  

Opatrenie 1.3 Propagácia práce sOpatrenie 1.3 Propagácia práce s   mládežou amládežou a   aktivít zameraných na prácu aktivít zameraných na prácu 

ss   mládežoumládežou   

TTSK, obce a mestá prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov podporujú 

a propagujú prácu s mládežou a organizované aktivity, možnosti zapájať sa do aktivít pre 

mládež a zameraných na prácu s mládežou. TTSK, obce a mestá prostredníctvom 

komunikačných kanálov utvárajú pozitívny vzťah mládeže i širšieho okolia k práci 

s mládežou. Príloha č. 3 obsahuje návrh komunikačných kanálov a ich využitie. 

Opatrenie 1.4 Systematické aOpatrenie 1.4 Systematické a   cielené monitorovaniecielené monitorovanie  problematiky detí  problematiky detí 

aa   mládeže v TTSKmládeže v TTSK , poskytovanie informačných a konzultačných činností ,  poskytovanie informačných a konzultačných činností 

subjektom zameranýmsubjektom zameraným  na mládež a na mládež a   prácu sprácu s   mládežoumládežou     
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Krajský úrad TTSK monitoruje situáciu a potreby okresov v oblasti práce s mládežou v rámci 

kraja a na základe ich vyhodnotenia môže odporúčať prioritné zameranie práce s mládežou na 

konkrétne oblasti života mladých ľudí. Príloha č. 4 obsahuje návrh možných spôsobov 

monitorovania mládeže a ich potrieb v Trnavskom kraji. 

 

 

Cieľ  2 Cieľ  2 ––  Optimálne nastavenie politiky práce s mládežou Optimálne nastavenie politiky práce s mládežou   

Cieľ je zameraný na utvorenie jednoznačného rámca práce s mládežou, štruktúry subjektov 

vstupujúcich do práce s mládežou, vymedzenie hraníc, oblasti pôsobnosti, jednoznačné 

definovanie kompetencií, vzájomných vzťahov a formu spolupráce zaintersovaných. V rámci 

parciálneho cieľa 2 TTSK, môže zabezpečiť jeho naplnenie implementáciou nasledujúcich 

opatrení: 

Opatrenie 2.1 Jednoznačné vymedzenie práce sOpatrenie 2.1 Jednoznačné vymedzenie práce s  mládežou mládežou   

Krajský úrad TTSK jednoznačne vymedzí prácu s mládežou a jej hranice. V rámci 

vymedzenia hraníc práce s mládežou sa utvorí schéma subjektov vstupujúcich do práce 

s mládežou s ich kompetenciami a možnosťami, a rovnako štruktúra subjektov zastrešujúcich 

oblasti hraničiace s problematikou mládeže a práce s mládežou. Príloha č. 5 obsahuje náčrt 

schémy subjektov aktívne participujúcich v oblasti práce s mládežou. 

Opatrenie 2.2 Opatrenie 2.2 UtvUtv orenie systému optimálnej komunikácie subjektov orenie systému optimálnej komunikácie subjektov 

venujúcich sa mládeži  avenujúcich sa mládeži  a   pp ráci s mládežouráci s mládežou   

Krajský úrad TTSK utvorí a nastaví systém aktívnej komunikácie medzi subjektmi, ktoré sa 

zapájajú do práce s mládežou, prostredníctvom zhromažďovania informácií o týchto 

subjektoch, ich aktivitách, záujmoch a návrhoch a tieto informácie ďalej sprístupňuje iným 

subjektom, ktoré svoju činnosť zameriavajú na mládež a prácu s mládežou. Krajský úrad 

TTSK súčasne archivuje všetky dokumenty týkajúce sa práce s mládežou a utvára centrálny 

archív dát práce s mládežou prístupný pre subjekty, ktoré majú záujem sa podieľať na rozvoji 

práce s mládežou. 

Opatrenie 2.3 Rozvoj aOpatrenie 2.3 Rozvoj a   podpora dobrovoľníctva vpodpora dobrovoľníctva v   regióneregióne   
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TTSK, obce a mestá rozvíjajú a podporujú dobrovoľníctvo v práci s mládežou 

prostredníctvom formulovania dobrovoľníckej práce, chápanej aj ako vhodné premostenie 

vzdelania a zamestnania a jej podpory. TTSK, obce a mestá podporujú okrem iného i takú 

dobrovoľnícku činnosť, ktorú možno chápať ako neformálnu prípravu na budúce 

zamestnanie, ktorá poskytuje nové možnosti vzdelávania sa a zvyšovania kvalifikácie. TTSK, 

obce a mestá zdôrazňujú pozitíva participácie na verejnom živote mladých ľudí, motivujú ich 

k tejto činnosti a utvárajú atraktívne prostredie s možnosťami osobného rastu dobrovoľníkov. 

Opatrenie 2.4 Podpora aOpatrenie 2.4 Podpora a   rozvoj profesionálnych zručností osôb rozvoj profesionálnych zručností osôb venujúcich sa venujúcich sa 

práci spráci s   mládežoumládežou   

TTSK, obce a mestá podporujú a utvárajú priestor na rozvoj profesionálnych zručností 

a schopností osôb venujúcich sa práci s mládežou prostredníctvom organizácie prednášok, 

seminárov, príspevkov, konferencií, besied a diskusných fór zameraných na rozvoj „soft 

skills“ (osobnostných stránok, schopností a zručností) osôb pracujúcich s mládežou 

(pracovníci s mladými ľuďmi, dobrovoľníci, mládežnícki dobrovoľníci, mládežnícki vedúci, 

a i.). Využívajú na to prednostne interné zdroje a odborníkov v danej problematike.  

Sústreďujú sa na okruhy tém, ktoré napomáhajú práci s mládežou na inštitucionálnej úrovni, 

ako i práci v teréne (projektový manažment, time-manažment, konflikt-manažment, 

facilitácia, zvládanie záťažových situácií, komunikačné schopnosti, prezentačné schopnosti, 

asertivita, vyjednávanie, a i.). 

Opatrenie 2.5 Zapojenie členov Parlamentu mladých do Opatrenie 2.5 Zapojenie členov Parlamentu mladých do pripomienkovacíchpripomienkovacích   

procesovprocesov   

Krajský úrad TTSK utvára priestor a umožňuje Parlamentu mladých, aby využíval svoje 

právo a pôsobil ako pripomienkujúci subjekt vo vzťahu k dokumentom schvaľovaným 

v zastupiteľstve TTSK. Krajský úrad TTSK zaraďuje Parlament mladých do zoznamu 

pripomienkovacích subjektov a zasiela im dokumenty na vyjadrenie, príp. si žiada stanovisko 

(prednosnte vo vzťahu k témam dotýkajúcich sa detí a mládeže). Krajský úrad TTSK 

umožňuje spolupodieľanie sa na iniciatívach, poradenstve, konzultáciách a partnerstve na 

výkonnej moci účasťou v poradných orgánoch TTSK. 

Opatrenie 2.6 Medzinárodná mládežnícka spoluprácaOpatrenie 2.6 Medzinárodná mládežnícka spolupráca   
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TTSK, obce a mestá podporujú medzinárodnú mládežnícku spoluprácu prostredníctvom 

usporiadania podujatí s medzinárodnou tematikou, kde budú prizvaní mladí z okolitých krajín 

(využitie vhodného geografického rozloženia kraja) a podporujú medzinárodné výmenné 

programy mladých. 

Opatrenie 2.7 Podpora vzájomnej spolupráce subjektov zaoberajúcich sa Opatrenie 2.7 Podpora vzájomnej spolupráce subjektov zaoberajúcich sa 

mládežoumládežou   

TTSK, obce a mestá pôsobia ako stmeľovací a koordinujúci prvok vzájomnej spolupráce 

zainteresovaných subjektov za účelom zvyšovania efektivity projektov, vzájomnej podpory 

a budovania vzťahov medzi subjektmi, odovzdávaním informácií a skúseností a budovaním 

tvorivého prostredia s možnosťami realizácie rôznorodých projektov.  

Opatrenie 2.8 Aplikácia zásad efektívneho financovania projektov Opatrenie 2.8 Aplikácia zásad efektívneho financovania projektov 

zameraných na prácu szameraných na prácu s   mládežoumládežou   

TTSK, obce a mestá zabezpečujú aplikáciu nasledujúcich zásad v oblasti financovania 

projektov zameraných na podporu a rozvoj práce s mládežou: 

• efektívnosť (hospodárnosť) – posudzovanie prínosu poskytnutej dotácie z rozpočtu. 

Posúdenie prínosu by malo dať odpoveď na otázku, či vynaložené náklady boli 

adekvátne dosiahnutému cieľu, 

• transparentnosť – jednoznačne definované kritériá  systému podpory, eliminácia 

konfliktu záujmov, dostupný zoznam členov schvaľovacej komisie, oznámenie 

dôvodov neposkytnutia dotácie,  

• adresnosť –  cieľovo orientovaná podpora projektov predstavuje podporu poskytnutú 

za účelom dosiahnutia vopred stanoveného cieľa bez ohľadu na subjekt, ktorý tento 

cieľ bude napĺňať, 

• užitočnosť - porovnanie plánovaného, resp. dosiahnutého vplyvu stanovených cieľov  

s potrebami  a záujmami cieľovej skupiny, 

• kontrola – kontrola sa zameria na zhodnotenie dosiahnutia cieľa, na mieru splnenia 

cieľa, účelnosť vynaložených prostriedkov. 
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2.3 Analýza finančných potrieb a2.3 Analýza finančných potrieb a   možností možností 

financovania koncepcie afinancovania koncepcie a   prograprogra mu rozvoja práce mu rozvoja práce 

ss   mládežoumládežou   

Súčasné obdobie zasiahnuté dôsledkami hospodárskej a finančnej krízy je všeobecne 

poznačené výrazným znížením  príjmov. Podľa správy Európskej komisie ekonomiky sveta 

čelia v súčasnosti najväčšej ekonomickej kríze od druhej svetovej vojny a najväčšej finančnej 

kríze od 30-ich rokov minulého storočia.  Súčasné obdobie globálnej ekonomickej krízy  

vedie k zavádzaniu  úsporných  opatrení jednak v rodinách  ale aj v externom prostredí a stáva 

sa tak jedným z rizikových faktorov, ktoré môžu negatívne zasiahnuť deti a mládež. Opatrenia 

navrhované v Koncepcii nezakladajú zvýšené nároky na rozpočet TTSK. Plánované 

rozpočtové zdroje vyčlenené na mládež je potrebné zachovať, avšak je nevyhnutné zabezpečiť 

ich efektívne využitie. Vhodným nástrojom na sledovanie efektivity vynakladaných 

finančných  prostriedkov z rozpočtu TTSK  do oblasti podpory rozvoja práce s mládežou je  

Programový rozpočet. Rozpočtovaním finančných prostriedkov určených na podporu  rozvoja  

práce s mládežou  na úrovni samostatného podprogramu v rámci  Programu č. 8 Vzdelávanie  

resp. utvorením samostatného programu „Mládež“ a nastavením vhodných  indikátorov 

merania pokroku v dosahovaní stanovených cieľov sa utvorí kvalitatívne vyšší  základ pre 

sledovanie efektivity použitia verejných zdrojov. V prílohe č. 6 je uvedený ilustratívny 

príklad  samostatného programu pre mládež v rámci programovej štruktúry  rozpočtu TTSK. 

2.4 Inštitucionálne a2.4 Inštitucionálne a   organizačné zabezpečenie organizačné zabezpečenie 

realizácie koncepcie rozvoja práce srealizácie koncepcie rozvoja práce s   mládežou vmládežou v   TTSKTTSK   

Národná úroveň  

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky - ústredný orgán štátnej správy zabezpečuje 

realizáciu štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži. K základným úlohám MŠ SR v 

oblasti práce s mládežou patrí koncepčná a normotvorná činnosť, ktorá vymedzuje základné 

rámce a smerovania štátnej politiky v oblasti práce s mládežou. Prostredníctvom  MŠ SR , ako 

kapitoly štátneho rozpočtu, sa zabezpečuje finančná stránka realizácie štátnej politiky v 

oblasti práce s mládežou. 
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Iuventa – príspevková organizácia priamo riadená Ministerstvom školstva SR. Jej predmetnou 

oblasťou je práca s mládežou mimo školy a rodiny a nacionálna a internacionálna 

mládežnícka politika. Cieľom aktivít tejto štátnej inštitúcie  je  implementácia štátnej politiky 

v oblasti  detí  a mládeže. 

Rada mládeže Slovenska – nezávislá strešná organizácia detských a mládežníckych 

občianskych združení. RMS je organizácia  s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá predstavuje 

základnú platformu mimovládneho sektora reprezentujúceho deti a mládež v Slovenskej 

republike. 

Regionálna úroveň 

Vyšší územný celok -  najvyššia územná samosprávna jednotka na Slovensku. Kompetencie  

a úlohy vymedzené pre oblasť práce s mládežou určujú samosprávnemu kraju rámec jeho 

regionálnej politiky v tejto oblasti. 

Rada mládeže Trnavského kraja – pôsobí ako zastrešujúca  inštitúcia členských občianskych  

združení detí a mládeže v trnavskom regióne. Je koordinátorom činnosti detských a 

mládežníckych združení v regióne a súčasne pôsobí ako poskytovateľ servisných služieb pre 

svojich členov a pre pozorovateľov. Svoju činnosť zameriava  na presadzovanie záujmov 

detských a mládežníckych združení vo vzťahu k štátnym orgánom, samosprávnym orgánom, 

k verejnosti, k zahraničiu a k iným inštitúciám. 

Združenie pre podporu detí a mládeže v Trnavskom kraji – záujmové združenie dvoch 

právnických osôb, a to Trnavského samosprávneho kraja a Rady mládeže Trnavského kraja. 

Založením  tohto združenia sa  inštitucionálne zabezpečila  problematika ochrany a podpory 

detí a mládeže v Trnavskom kraji. 

Parlament  mladých pri TTSK  -  orgán samosprávy študentov stredných škôl v Trnavskom 

kraji, zriadený za účelom utvorenia priestoru na posilňovanie miery občianskej  

angažovanosti mladých ľudí a prostriedkom ich participácie na zapájaní sa do vecí verejných. 

Tretí sektor – verejnoprospešné/mimovládne organizácie (MVO) pôsobiace na území TTSK 

zamerané na oblasť detí a mládeže (občianske združenia, nadácie) 

Lokálna úroveň – miestna samospráva (mestá a obce)   
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2.5 Identifikácia finančných zdrojov 2.5 Identifikácia finančných zdrojov ––  finančné  finančné 

zabezzabez pečenie realizácie koncepcie rozvoja práce pečenie realizácie koncepcie rozvoja práce 

ss   mládežou vmládežou v   TTSKTTSK   

Navrhované opatrenia a odporúčania nezakladajú nároky na potrebu ďalších finančných 

prostriedkov z rozpočtu TTSK. Finančné prostriedky vyčlenené na rozvoj a podporu práce 

s mládežou v rámci TTSK vo väčšom rozsahu ako je programovo nastavený rozpočet TTSK 

na roky 2009 – 2011 môžu samozrejme prispieť k prehĺbeniu efektivity a účinnosti  

realizovaných aktivít v oblasti práce s mládežou. V rámci finančného zabezpečenia 

odporúčaní a opatrení uvedených v tomto dokumente je žiaduce primárne zamerať sa na 

získavanie zdrojov z prostriedkov EÚ a na využitie synergického efektu v rámci realizácie 

podujatí – projektov spolufinancovaných z rozpočtu miest, obcí a VUC. TTSK môže zvážiť 

financovanie podpory a rozvoja práce s mládežou formou priameho transferu, ktorý nedáva 

priestor na posúdenie a vyhodnotenie efektívnosti vynaložených prostriedkov a sledovať ich 

použitie v súlade so stanovenými cieľmi a politikou TTSK. 

2.6 Systém monitorovania a2.6 Systém monitorovania a   hodnotenia plnenia hodnotenia plnenia 

opatreníopatrení   

Monitorovanie je systematický proces zberu, triedenia a uchovávania relevantných informácií. 

Za účelom zabezpečenia plnenia opatrení a zisťovanie ich účinnosti v praxi, prípadne 

utvorenia priestoru ich modifikácie potrebnej z dôvodu zabezpečenia flexibilného reagovania 

na zmeny v spoločnosti, je potrebné monitorovať na jednej strane samotné plnenie opatrení, 

na druhej strane  ich účinky/dôsledky. Nasedujúca časť obsahuje návrh indikátorov 

a odporúčania pri ich vyhodnocovaní v procese monitorovania plnení a dôsledkov plnenia 

navrhovaných opatrení. 

 

 

Opatrenie 1.1 
Organizácia tematicky zameraných, atraktívnych mládežníckych podujatí 

Indikátory Vyhodnotenie 
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Počet podujatí pre mladých 
ľudí organizovaných TTSK za 
rok 

Kvantitatívne vyhodnotenie počtu podujatí, ktoré realizoval TTSK ako 
organizátor a /alebo garant. Porovnanie vo vzťahu k počtu plánovaných 
podujatí na daný rok. Porovnanie vo vzťahu k predchádzajúcim rokom. 
 

Počet zúčastnených mladých 
ľudí 

Kvantitatívne vyhodnotenie počtu účastníkov vo vzťahu k plánu a 
kapacitám organizovaného podujatia. 

 

 

Opatrenie 1.2 
Finančná podpora, pre mládež atraktívnych aktivít, subjektov zameraných na mládež a prácu s 

mládežou 
Indikátory Vyhodnotenie 

Celková suma finančných 
prostriedkov poskytnutých na 
podporu aktivít 

Kvantitatívne vyhodnotenie celkovej sumy finančných prostriedkov 
poskytnutých na podporu aktivít. 

Počet podporených subjektov Kvantitatívne vyhodnotenie počtu podporených subjektov 
Počet podporených aktivít Kvantitatívne vyhodnotenie počtu podporených aktivít 
Atraktivita podporených 
aktivít 

Kvantitatívne vyhodnotenie účasti mladých ľudí na aktivitách s 
ohľadom na dotazníkové a anketové šetrenie prostredníctvom webovej 
stránky TTSK, Mail box inputov a iných šetrení. 

 

 

Opatrenie 1.3 
Propagácia práce s mládežou a aktivít zameraných na prácu s mládežou 

Indikátory Vyhodnotenie 

Počet aktívne využívaných 
komunikačných kanálov 

Kvantitatívne vyhodnotenie využívaných komunikačných kanálov, 
vzájomné porovnanie, sledovanie trendov 
Kvantitatívne vyhodnotenie počtu účastníkov propagovaných podujatí 

Suma finančných prostriedkov 
vynaložených na  
komunikáciu a propagáciu 
práce s mládežou a ich aktivít 

Kvantitatívne vyhodnotenie sumy finančných prostriedkov 
vynaložených na  komunikáciu a propagáciu práce s mládežou a ich 
aktivít, zhodnotenie efektivity, sledovanie trendov 

Suma finančných prostreidkov 
vynaložených na rozvoj 
komunikačných prostriedkov 
využívaných na komunikáciu 
s mladými ľuďmi v 
Trnavskom kraji 

Kvantitatívne vyhodnotenie sumy finančných prostreidkov 
vynaložených na rozvoj komunikačných prostriedkov využívaných na 
komunikáciu s mladými ľuďmi v Trnavskom kraji, zhodnotenie 
efektivity 

 

Opatrenie 1.4 
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Systematické a cielené monitorovanie problematiky detí a mládeže v TTSK, poskytovanie 
informačných a konzultačných činností subjektom zameraným na mládež a prácu s mládežou 

Indikátory Vyhodnotenie 
Počet vyžiadaných informácií 
za účelom rozvíjania práce 
s mládežou v okresoch 

Kvantitatívne vyhodnotenie počtu vyžiadaných informácií za účelom 
rozvíjania práce s mládežou v okresoch 

Počet konzultácií TTSK 
poskytnutých okresom, 
obciam/mestám 

Kvantitatívne vyhodnotenie počtu konzultácií TTSK poskytnutých 
okresom, obciam/mestám. Kvalitatívne vyhodnotenie obsahu 
odporúčaní. 

 

Opatrenie 2.1 
Jednoznačné vymedzenie práce s mládežou 

Indikátory Vyhodnotenie 
Počet workshopov a stretnutí s 
relevantnými partnermi za 
účelom jednoznačného 
vymedzenia predmetu, 
rozsahu a formy práce 
s mládežou 

Kvantitatívne vyhodnotenie počtu workshopov a stretnutí s 
relevantnými partnermi za účelom jednoznačného vymedzenia 
predmetu, rozsahu a formy práce s mládežou. Kvalitatívne 
vyhodnotenie obsahu a záverov stretnutí, spoločných dohôd, plnenia 
zámerov. 

Pokrytie oblastí života 
mladých ľudí zastrešujúcimi 
inštitúciami 

Kvalitatívne vyhodnotenie pokrytia oblastí života mladých ľudí 
zastrešujúcimi inštitúciami 

 

 

Opatrenie 2.2 
Utvorenie systému optimálnej komunikácie subjektov venujúcich sa mládeži a práci s mládežou 

Indikátory Vyhodnotenie 
Počet vzájomných kontaktov, 
(spoločných rokovaní, 
korešpodencia a i.) subjektov 
zameraných na prácu 
s mládežou 

Kvantitatívne vyhodnotenie počtu vzájomných kontaktov 
(spoločných rokovaní, korešpodencia a i.) subjektov zameraných na 
prácu s mládežou, sledovanie trendov. Kvalitatívne vyhodnotenie 
obsahu a prínosu. 

 

 

 

Opatrenie 2.3 
Rozvoj a podpora dobrovoľníctva v regióne 

Indikátory Vyhodnotenie 
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Počet dobrovoľníkov v práci 
s mládežou 

Kvantitatívne vyhodnotenie počtu, vekovej, gender, vzdelanostnej a 
záujmovej štruktúry dobrovoľníkov. Kvantitatívna a kvalitatívna 
analýza oblastí zamerania dobrovoľníckej činnosti. Sledovanie 
trendov. 

 

 

Opatrenie 2.4 
Podpora a rozvoj profesionálnych zručností osôb venujúcich sa práci s mládežou 
Indikátory Vyhodnotenie 

Počet odborných školení a 
iných vzdelávacích podujatí 
za rok 

Kvantitatívne vyhodnotenie počtu/zameranie realizovaných školení 
a iných vzdelávacích programov. 

Počet účastníkov na 
školeniach a vzdelávacích 
programoch 

Kvantitatívne vyhodnotenie počtu/zameranie realizovaných školení 
a iných vzdelávacích programov. Kvalitatívne zhodnotenie obsahu 
kurzov. 

Kvalita realizovaných kurzov Kvalitatívne vyhodnotenie obsahu kurzov. 
 

 

 

 

 

Opatrenie 2.5 
Zapojenie členov Parlamentu mladých do pripomienkovacích procesov 

Indikátory Vyhodnotenie 
Počet dokumentov 
poskytnutých Parlamentu 
mladých na pripomienkovanie 

Kvalitatívne vyhodnotenie počtu dokumentov poskytnutých 
Parlamentu mladých na pripomienkovanie 

Počet vznesených 
pripomienok k posudzovaným 
dokumentom 

Kvalitatívne vyhodnotenie počtu vznesených pripomienok k 
posudzovaným dokumentom. Kvalitatívna analýza charakteru 
pripomienok 

 

 

Opatrenie 2.6 
Medzinárodná mládežnícka spolupráca 

Indikátory Vyhodnotenie 
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Počet medzinárodných aktivít Kvantitatívne vyhodnotenie počtu realizovaných aktivít/podujatí na 
medzinárodnej úrovni 

Počet krajín zapojených do 
spolupráce 

Kvantitatívne vyhodnotenie počtu krajín zapojených do spolupráce 
v oblasti práce s mládežou. Porovnanie vo vzťahu k 
predchádzajúcemu obdobiu. 

Počet mladých ľudí 
zapojených do spolupráce 

Kvantitatívne vyhodnotenie počtu mladých ľudí zapojených do 
medzinárodnej spolupráce. Sledovanie trendov. 

 

 

Opatrenie 2.7 
Podpora vzájomnej spolupráce subjektov zaoberajúcich sa mládežou 

Indikátory Vyhodnotenie 
Počet spoločných projektov 
subjektov zameraných na 
prácu s mládežou 

Kvantitatívne vyhodnotenie počtu spoločných projektov subjektov 
zameraných na prácu s mládežou. Sledovanie trendov. 

 

 

Opatrenie 2.8 
Aplikácia zásad efektívneho financovania projektov zameraných na prácu s mládežou 

Indikátory Vyhodnotenie 
Aplikácia zásad 
navrhovaných opatrení 

Kvalitatívne sledovanie aplikácie navrhovaného riešenia. 

 

Z hľadiska vízie koncepcie a strategického cieľa, je dôležité monitorovať dôsledky opatrení 

v strednodobom až dlhodobom horizonte, kde je možné tieto sledovať na kvalitatívnej úrovni.  

Strategický cieľ 
Indikátory Vyhodnotenie 

Zníženie výskytu sociálno-patologických javov 
Počet mladých ľudí zneužívajúcich 
návykové látky (tvrdé/mäkké drogy, 
alkohol, cigarety) 

Kvantitatívne vyhodnotenie počtu mladých ľudí 
zneužívajúcich návykové látky - kvalitatívne 
vyhodnotenie trendu 

Počet mladých ľudí zúčastnených 
odvykacích kúr - liečebných programov 

Kvantitatívne vyhodnotenie počtu mladých ľudí 
zúčastnených odvykacích kúr - liečebných programov - 
kvalitatívne vyhodnotenie trendu 

Kriminalita, mládežnícka delikvencia Kvalitatívne vyhodnotenie poklesu/stagnácie/nárastu 
kriminality mládeže v regióne. Kvalitatívne 
vyhodnotenie trendu 
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Internalizácia zdravého životného štýlu 
Zapájanie sa do športových aktivít Kvantitatívne vyhodnotenie počtu mladých ľudí 

vykonávajúcich športové aktivity - kvalitatívne 
vyhodnotenie trendu 

Záujem mladých ľudí o zdravie a zdravé 
stravovacie návyky 

Kvalitatívne vyhodnotenie záujmu mladých ľudí o 
zdravie a zdravé stravovacie návyky, o psychohygienu, 
atď. 

Hodnotové rebríčky Kvalitatívne vyhodnotenie hodnotových preferencií a 
postojov mladých ľudí 

Zvýšenie podielu formálne organizovaného trávenia voľného času mladých ľudí 
Podiel formálne organizovaného trávenia 
voľného času 

Kvalitatívne vyhodnotenie foriem trávenia voľného 
času mladých ľudí. Kvalitatívne vyhodnotenie podielu 
formálne organizovaného a neorganiozovaného 
(individuálne organizovaného) trávenia voľného času 

Zvýšenie podielu zmysluplne využitého voľného času mladých ľudí 
Formy a spôsoby využívania voľného 
času mladými ľuďmi 

Kvalitatívne vyhodnotenie spôsobov trávenia voľného 
času mladých ľudí. Kvalitatívne vyhodnotenie podielu 
zmysluplných činností mladých ľudí vykonávaných vo 
voľnom čase 

Dostatok príležitostí pre rozvoj osobnosti mladých ľudí prostredníctvom rozvíjania záujmov 
Organizácie, združenia a krúžky 
zamerané na rozvoj osobnosti mladých 
ľudí 

Kvalitatívne vyhodnotenie príležitostí pre rozvoj 
osobnosti mladých ľudí 

Výsledky v škole/podiel mladých ľudí 
prijatých na SŠ,VŠ/krajské, republikové a 
medzinárodné úspechy mladých ľudí 

Kvantitatívne a kvalitatívne vyhodnotenie úspešnosti 
mladých ľudí 

 

Strategický cieľ 
Indikátory Vyhodnotenie 

Zvýšenie podielu dobrovoľníkov aktívne sa zapájajúcich do práce s mládežou 
Počet dobrovoľníkov  Kvantitatívne vyhodnotenie počtu dobrovoľníkov 

zapájajúcich sa do práce s mládežou - kvalitatívne 
vyhodnotenie trendov 

Zvýšenie úrovne odbornej vybavenosti pracovníkov s mládežou 
Absolvovanie odborného vzdelávania, 
školení, seminárov a konferencií 
zameraných na problematiku mladých 
ľudí 

Kvalitatívne vyhodnotenie odbornej kompetencie 
pracovníkov s mladými ľuďmi 
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PrílohyPrílohy   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č .  1Príloha č .  1   

Návrh tematických okruhov a návrh druhov mládežníckych aktivít 

TTSK, obce a mestá pravidelne organizujú mládežnícke podujatia v tematických okruhoch 

a formou, ktorá je pre mladých ľudí atraktívna. Z tohto dôvodu je potrebné sledovať záujmy 

mladých ľudí a preferenciu podujatí, na ktorých sa zúčastňujú a na ktorých organizácii 

aktívne participujú, prípadne majú záujem aktívne spolupracovať. Je dôležité ponúknuť 

mladým ľuďom širokú paletu tematicky rôzne zameraných podujatí a foriem ich realizácie. 

Primárnym cieľom týchto podujatí je: 

• prilákať mladých ľudí a získať ich záujem zúčastňovať sa podujatí organizovaných pre 

mladých ľudí,  

• utvoriť priestor a vzbudiť záujem o aktívnu spoluprácu pri ich organizácii,  
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• utvoriť priestor pre formuláciu potrieb a záujmov (definovanie oblastí záujmov 

a preferencia podujatí, na ktorých sa majú záujem zúčastňovať). 

Sekundárnym cieľom organizovaných podujatí pre mládež je: 

• rozvoj osobnosti mladých ľudí,  

• utváranie priestoru pre získavanie nových obzorov, informácií, skúseností a kontaktov,  

• utvorenie priestoru pre prezentáciu vlastných schopností, zručností, talentov 

a výnimočných stránok, 

• podpora prevencie.  

Tematické okruhy 

• zdravý životný štýl, šport, veda, technika, kultúra, životné prostredie, talenty, 

• výtvarné umenie, hudba, kniha, zdravie, rodina, hodnoty, chudoba, náboženstvo, 

• medziľudské vzťahy, svojpomoc, pomoc, dobrovoľníctvo, komunitná práca, 

• závislosti, prevencia, hra, kariéra, príprava na budúce povolanie,  

• historia, Európska únia, Trnavsky kraj, okresy, obec v ktorej žijeme,  

• občianska participácia, zodpovednosť, plánované rodičovstvo, gender,  

• inklúzia handicapovaných, marginalizované skupiny, tretí sektor, ... 
Druh/zameranie mládežníckych aktivít 

• súťaž, olympiáda, prezentácia, prednáška, prehliadka, výstava, koncert, festival, 
• zbierka, jarmok, deň otvorených dverí, tematický deň/týždeň/mesiac/rok,  
• diskusné fórum, info fair, konferencia, tanečná zábava, tábor, tvorivé dielne, ... 

 

Príloha č .  2Príloha č .  2   

Formulár A – Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu TTSK v zmysle VZN č. 7/2006 
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Formulár B - Žiadosť o poskytnutie dotácie – Materiálno-technická podpora rozvoja športu 
a mládežníckych aktivít 
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Návrh sumarizácie žiadostí o grantovú podporu 

Príklad1:10

 

Vyhodnotenie projektu hodnotí, jeho realizátor v závislosti od miery splnenia zámeru a cieľu (Zelená – 100% - 75% úspešnosť, Žltá – 74% - 40%  úspešnosť, Červená – 
nižšia ako 40% úspešnosť naplnenia stanoveného zámeru a cieľa). V prípade, že dotácia nebola poskytnutá a projekt sa nerealizoval, pole ostáva nevyplnené (bez farby). 

                                                             
10 informácie uvedené v tabuľke sú použité ako ilustratívny príklad a nezodpovedajú reálnemu stavu v danej problematike 
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Návrh reportingu žiadostí o grantovú podporu 

Príklad 2:11 

 

 

 

 

 

 
                                                             
11 informácie uvedené v tabuľke sú použité ako ilustratívny príklad a nezodpovedajú reálnemu stavu v danej problematike 
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PrílPríl oha č .  3oha č .  3   

Komunikačné kanály a ich využívanie v Trnavskom kraji 

Internet je fenoménom súčasnosti a komunikačným kanálom s veľmi silným potenciálom. 
Mladí ľudia uprednostňujú moderný spôsob získavania informácií, možnosti zapájania sa do 
sociálneho života, utvárania sociálnych sietí, prejavovania svojich pocitov, potrieb a vôle, 
pred tradičnými spôsobmi (printové médiá, TV, rozhlas, nástenky). Na uspokojenie týchto 
potrieb využívajú predovšetkým internet. Internet prostredníctvom svojho globálneho 
charakteru stiera geografické hranice a utvára špecifický charakter vzťahu lokálny-globálny. 
Práve tento rozmer je vhodné a prospešné využiť prostredníctvom rozvoja komunikácie 
s mladými ľuďmi – využitím internetu („aj z diaľky byť mladým ľuďom vždy blízko“). 
Využívanie internetu na komunikáciu, propagáciu a PR je kľúčový nástroj komunikácie 
s mladými ľuďmi. 

Komunikačný 
kanál Nástroj Popis 

využívanie vlastného webového projektu 

Web - stránky využívanie a spolupráca s inými webovými projektmi (komerčné 
webové projekty, webové projekty výchovno-vzdelávacích zariadení, 
webové projekty ostaných subjektov samospráv a i.) 

Register 
mladých ľudí 

motivovanie registrovania mladých ľudí do informačného systému 
TTSK (meno, priezvisko, vek, e-mailová adresa) 

Internet 

Newsletter 

utvorenie tematických okruhov a výber tém (monitoring správ, 
noviniek, plánovaných podujatí - v tematických okruhoch) s 
následným zasielaním odkazov k vybraným témam, záujemcom o 
newsletter 

Regionálna TV rubrika venovaná podujatiam v Trnavskom kraji a jeho okresoch a 
aktivitám zameranyým na mládež 

Rozhlas a TV 
Regionálne 
rádio 

rubrika venovaná podujatiam v Trnavskom kraji a jeho okresoch a 
aktivitám zameraným na mládež 

Tlačové médiá Župný 
spravodajca 

rubrika venovaná podujatiam v Trnavskom kraji a jeho okresoch a 
aktivitám zameraným na mládež 

Školské 
nástenky 

rubrika venovaná podujatiam v Trnavskom kraji a jeho okresoch a 
aktivitám zameraným na mládež Info-pointy 

Iné nástenky 
 

nástenky TTSK, RRMTK, voľno-časových zariadení, obcí, miest, ... a 
aktivitám zameraným na mládež 
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Príloha č .  4Príloha č .  4   

Návrh možností monitorovania potrieb mládeže pre účely TTSK 

Monitoring mládeže – ich potrieb, záujmov, názorov 

 

Nástroj Popis Dostupnosť 

On-line dotazník 

Dotazník, zisťujúci základné informácie o mládeži v 
kraji (hodnoty, záujmy, potreby, preferencie, spôsob 
trávenia voľného času, sociodemografické 
ukazovatele) 

webová 
stránka 
TTSK, školy 

Ankety 
Ankety zisťujúce spokojnosť v rôznych oblastiach 
života mladých ľudí/postoje k aktuálnym otázkam v 
kraji, okresoch  

Podujatia 
TTSK, 
webová 
stránka 
TTSK 

Prieskumy 
v rámci 
subjektov 
zameraných na 
mládež 
a vykonávajúcich 
mládežnícke 
aktivity 

Prieskumy zamerané na zisťovanie spokojnosti s 
ponúkanými možnosťami a službami zariadení, 
nápady a vylepšujúce návrhy 

Subjekty 
zamerané na 
prácu s 
mládežou 

Mail box  

Mail box a jeho správa, zameraná na získavanie 
návrhov, sťažností, spätných väzieb, formulovanie 
potrieb, ... (z vlastnej iniciatívy mládežníkov) ako 
možnosť otvoreného dialógu s krajom (možnosť 
utvorenia anonymného spôsobu komunikácie) 

webová 
stránka 
TTSK 

Reporty obcí 
a miest o stave 
mládeže a práce 
s mládežou 

Reportovanie parciálnych prieskumov a ankiet na 
úrovni obcí/miest a okresov. Sledovanie trendov obce/mestá 

Reportovanie 
účasti na 
podujatiach 

Reportovanie účasti na podujatiach s ohľadom na 
maximálne možné ponúknuté/predpokladané 
kapacity. Porovnávanie, sledovanie trendov. 

Organizátori 
podujatí 

Reportovanie 
členstva 
v centrách, 
združeniach 
a iných 
subjektoch 
venujúcich sa 
mládeži 

Reportovanie členstva v centrách, združeniach a iných 
subjektoch venujúcich sa mládeži a práci s mládežou. 
Sledovanie trendov. 

Subjekty 
zamerané na 
prácu s 
mládežou 
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Príloha č .  5Príloha č .  5   

Náčrt schémy subjektov aktívne participujúcich v oblasti práce s mládežou 
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Príloha č .  6Príloha č .  6   
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PrílPríl oha č .  7oha č .  7   

V rámci systému školstva v TTSK, je 292 materských škôl/predškolských zariadení (z toho 2 

cirkevné a 4 súkromné), 241 základných škôl (z toho 7 cirkevných a 1 súkromná) a 81 

stredných škôl (z toho 5 cirkevných a 15 súkromných). Prehľady materských, základných 

a stredných škôl sú uvedené nižšie. 

Zoznam materských škôl/predškolských zariadení v TTSK v školskom roku 2008/2009 podľa 
okresu a zriaďovateľa 
 

Okres Názov Obec/mesto 

Materské školy 
pri základných 

školách Zriaďovateľ 

Dunajská Streda 
Materská škola s vyučovacím jazykom 
maďarským – Óvoda Báč nie štátne 

Dunajská Streda 
Materská škola s vyučovacím jazykom 
maďarským – Óvoda Baka nie štátne 

Dunajská Streda 
Materská škola s vyučovacím jazykom 
maďarským – Óvoda Baloň nie štátne 

Dunajská Streda Materská škola Blahová nie štátne 

Dunajská Streda 
Materská škola s vyučovacím jazykom 
maďarským – Óvoda 

Blatná na 
Ostrove nie štátne 

Dunajská Streda 
Materská škola s vyučovacím jazykom 
maďarským – Óvoda Boheľov nie štátne 

Dunajská Streda 
Materská škola s vyučovacím jazykom 
maďarským – Óvoda Čakany nie štátne 

Dunajská Streda 
Materská škola s vyučovacím jazykom 
maďarským – Óvoda Čiližská Radvaň nie štátne 

Dunajská Streda 
Materská škola s vyučovacím jazykom 
maďarským – Óvoda Dolný Bar nie štátne 

Dunajská Streda 
Materská škola s vyučovacím jazykom 
maďarským – Óvoda Dolný Štál nie štátne 

Dunajská Streda 
Materská škola s vyučovacím jazykom 
maďarským – Óvoda Dunajská Streda nie štátne 

Dunajská Streda Materská škola Dunajská Streda nie štátne 
Dunajská Streda Materská škola – Óvoda Dunajská Streda nie štátne 
Dunajská Streda Materská škola – Óvoda Dunajská Streda nie štátne 
Dunajská Streda Materská škola – Óvoda Dunajská Streda nie štátne 

Dunajská Streda 
Materská škola s vyučovacím jazykom 
maďarským – Óvoda Dunajská Streda nie štátne 

Dunajská Streda Materská škola – Óvoda Dunajská Streda nie štátne 
Dunajská Streda Materská škola – Óvoda Dunajská Streda nie štátne 
Dunajská Streda Materská škola – Óvoda Dunajská Streda nie štátne 

Dunajská Streda 
Materská škola s vyučovacím jazykom 
maďarským – Óvoda 

Dunajský 
Klátov nie štátne 

Dunajská Streda 
Materská škola s vyučovacím jazykom 
maďarským – Óvoda Gabčíkovo nie štátne 

Dunajská Streda Materská škola Gabčíkovo nie štátne 
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Dunajská Streda 
Materská škola s vyučovacím jazykom 
maďarským – Óvoda Gabčíkovo nie štátne 

Dunajská Streda 
Materská škola s vyučovacím jazykom 
maďarským – Óvoda Holice nie štátne 

Dunajská Streda 
Materská škola s vyučovacím jazykom 
maďarským – Óvoda Holice nie štátne 

Dunajská Streda 
Materská škola s vyučovacím jazykom 
maďarským – Óvoda Horná Potôň nie štátne 

Dunajská Streda 
Materská škola s vyučovacím jazykom 
maďarským – Óvoda Horná Potôň nie štátne 

Dunajská Streda 
Materská škola s vyučovacím jazykom 
maďarským – Óvoda Horné Mýto nie štátne 

Dunajská Streda 
Materská škola s vyučovacím jazykom 
maďarským – Óvoda Horný Bar nie štátne 

Dunajská Streda 
Materská škola s vyučovacím jazykom 
maďarským – Óvoda Hubice nie štátne 

Dunajská Streda Materská škola Hviezdoslavov nie štátne 

Dunajská Streda 
Materská škola s vyučovacím jazykom 
maďarským – Óvoda Jahodná nie štátne 

Dunajská Streda 
Materská škola s vyučovacím jazykom 
maďarským – Óvoda Janíky nie štátne 

Dunajská Streda 
Materská škola s vyučovacím jazykom 
maďarským – Óvoda Jurová nie štátne 

Dunajská Streda 
Materská škola s vyučovacím jazykom 
maďarským – Óvoda Kľúčovec nie štátne 

Dunajská Streda 
Materská škola s vyučovacím jazykom 
maďarským – Óvoda 

Kostolné 
Kračany nie štátne 

Dunajská Streda 
Materská škola s vyučovacím jazykom 
maďarským – Óvoda Kútniky nie štátne 

Dunajská Streda Materská škola Kvetoslavov nie štátne 
Dunajská Streda Materská škola – Óvoda Lehnice nie štátne 

Dunajská Streda 
Materská škola s vyučovacím jazykom 
maďarským – Óvoda Lúč na Ostrove nie štátne 

Dunajská Streda 
Materská škola s vyučovacím jazykom 
maďarským – Óvoda Mad nie štátne 

Dunajská Streda 
Materská škola s vyučovacím jazykom 
maďarským – Óvoda Malé Dvorníky nie štátne 

Dunajská Streda 
Materská škola s vyučovacím jazykom 
maďarským – Óvoda Medveďov nie štátne 

Dunajská Streda 
Materská škola s vyučovacím jazykom 
maďarským – Óvoda Mierovo nie štátne 

Dunajská Streda 
Materská škola s vyučovacím jazykom 
maďarským – Óvoda 

Michal na 
Ostrove nie štátne 

Dunajská Streda 
Materská škola s vyučovacím jazykom 
maďarským – Óvoda Ňárad nie štátne 

Dunajská Streda 
Materská škola s výchovným jazykom 
maďarským – Óvoda Nový Život nie štátne 

Dunajská Streda 
Materská škola s vyučovacím jazykom 
maďarským – Óvoda Nový Život nie štátne 

Dunajská Streda 
Materská škola s vyučovacím jazykom 
maďarským – Óvoda Ohrady nie štátne 
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Dunajská Streda 
Materská škola s vyučovacím jazykom 
maďarským – Óvoda Okoč nie štátne 

Dunajská Streda 
Materská škola s vyučovacím jazykom 
maďarským – Óvoda 

Okoč - 
Opatovský 
Sokolec nie štátne 

Dunajská Streda 
Materská škola s vyučovacím jazykom 
maďarským – Óvoda Padáň nie štátne 

Dunajská Streda 
Materská škola s vyučovacím jazykom 
maďarským – Óvoda Povoda nie štátne 

Dunajská Streda 
Materská škola s vyučovacím jazykom 
maďarským – Óvoda Rohovce nie štátne 

Dunajská Streda Materská škola – Óvoda Šamorín nie štátne 
Dunajská Streda Materská škola Šamorín nie štátne 

Dunajská Streda 
Materská škola s vyučovacím jazykom 
maďarským – Óvoda Šamorín nie štátne 

Dunajská Streda Materská škola – Óvoda Šamorín nie štátne 

Dunajská Streda 
Materská škola s vyučovacím jazykom 
maďarským – Óvoda Šamorín nie štátne 

Dunajská Streda Materská škola Šamorín nie štátne 
Dunajská Streda Materská škola – Óvoda Šamorín nie štátne 
Dunajská Streda Materská škola – Óvoda Šamorín nie štátne 

Dunajská Streda 
Materská škola s vyučovacím jazykom 
maďarským – Óvoda 

Štvrtok na 
Ostrove nie štátne 

Dunajská Streda 
Materská škola s vyučovacím jazykom 
maďarským – Óvoda Topoľníky nie štátne 

Dunajská Streda 
Materská škola s vyučovacím jazykom 
maďarským – Óvoda 

Trstená na 
Ostrove nie štátne 

Dunajská Streda Materská škola Veľká Paka nie štátne 

Dunajská Streda 
Materská škola s vyučovacím jazykom 
maďarským – Óvoda Veľké Blahovo nie štátne 

Dunajská Streda Materská škola Veľký Meder nie štátne 

Dunajská Streda 
Materská škola s vyučovacím jazykom 
maďarským – Óvoda Veľký Meder nie štátne 

Dunajská Streda 
Materská škola s vyučovacím jazykom 
maďarským – Óvoda Vieska nie štátne 

Dunajská Streda 
Materská škola s vyučovacím jazykom 
maďarským – Óvoda 

Vojka nad 
Dunajom nie štátne 

Dunajská Streda 
Materská škola s vyučovacím jazykom 
maďarským – Óvoda Vrakúň nie štátne 

Dunajská Streda 
Materská škola s vyučovacím jazykom 
maďarským – Óvoda Vydrany nie štátne 

Dunajská Streda Materská škola Zlaté Klasy nie štátne 
Dunajská Streda Materská škola – Óvoda Zlaté Klasy nie štátne 

Dunajská Streda 
Materská škola pri základnej škole s 
vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda Čenkovce áno štátne 

Dunajská Streda 
Materská škola s vyučovacím jazykom 
maďarským – Óvoda Dobrohošť áno štátne 

Dunajská Streda 
Materská škola pri základnej škole s 
vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda Orechová Potôň áno štátne 

Dunajská Streda 

Materská škola ako súčasť Základnej školy s 
materskou školou Sándora Petöfiho s 
vyučovacím jazykom maďarským 

Kráľovičove 
Kračany áno štátne 
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Dunajská Streda 

Materská škola s vyučovacím jazykom 
maďarským ako súčasť Základnej školy s 
vyučovacím jazykom maďarským Trhová Hradská áno štátne 

Dunajská Streda 
Materská škola pri základnej škole s 
vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda Pataš áno štátne 

Dunajská Streda 
Materská škola s vyučovacím jazykom 
maďarským – Óvoda Potônske Lúky áno štátne 

Galanta Materská škola Abrahám nie štátne 

Galanta 
Materská škola s vyučovacím jazykom 
maďarským – Óvoda Čierna Voda nie štátne 

Galanta Materská škola – Óvoda Čierny Brod nie štátne 
Galanta Materská škola Dolná Streda nie štátne 

Galanta 
Materská škola s vyučovacím jazykom 
maďarským – Óvoda Dolné Saliby nie štátne 

Galanta Materská škola Dolné Saliby nie štátne 
Galanta Súkromná materská škola Galanta nie súkromné 
Galanta Materská škola – Óvoda Galanta nie štátne 

Galanta 
Materská škola s vyučovacím jazykom 
maďarským – Óvoda Galanta nie štátne 

Galanta Materská škola Galanta nie štátne 
Galanta Materská škola Galanta nie štátne 
Galanta Materská škola Galanta nie štátne 
Galanta Materská škola Gáň nie štátne 
Galanta Materská škola Hoste nie štátne 
Galanta Materská škola Jánovce nie štátne 
Galanta Materská škola – Óvoda Jelka nie štátne 
Galanta Materská škola – Óvoda Kajal nie štátne 
Galanta Materská škola – Óvoda Košúty nie štátne 

Galanta 
Materská škola s vyučovacím jazykom 
maďarským – Óvoda Kráľov Brod nie štátne 

Galanta Materská škola Malá Mača nie štátne 
Galanta Materská škola Pata nie štátne 
Galanta Materská škola Pusté Sady nie štátne 
Galanta Materská škola Pusté Úľany nie štátne 
Galanta Materská škola Sereď nie štátne 
Galanta Materská škola Sereď nie štátne 
Galanta Materská škola ako súčasť Spojenej školy Sládkovičovo nie štátne 
Galanta Materská škola Topoľnica nie štátne 
Galanta Materská škola – Óvoda Váhovce nie štátne 
Galanta Materská škola – Óvoda Veľká Mača nie štátne 
Galanta Materská škola Veľké Úľany nie štátne 

Galanta 
Materská škola s vyučovacím jazykom 
maďarským – Óvoda Veľké Úľany nie štátne 

Galanta Materská škola 
Vinohrady nad 
Váhom nie štátne 

Galanta 
Materská škola s vyučovacím jazykom 
maďarským – Óvoda Vozokany nie štátne 

Galanta 
Materská škola pri základnej škole s 
vyučovacím jazykom maďarským Dolný Chotár áno štátne 

Galanta Materská škola pri základnej škole Horné Saliby áno štátne 
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Galanta 
Materská škola pri základnej škole s 
vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda Horné Saliby áno štátne 

Galanta Materská škola pri základnej škole Matúškovo áno štátne 

Galanta 
Materská škola pri základnej škole s 
vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda Mostová áno štátne 

Galanta Materská škola ako súčasť Spojenej školy Sládkovičovo áno štátne 

Galanta 

Materská škola s vyučovacím jazykom 
maďarským pri Základnej škole s vyučovacím 
jazykom maďarským Sládkovičovo áno štátne 

Galanta Materská škola pri základnej škole Šintava áno štátne 
Galanta Materská škola pri základnej škole Šoporňa áno štátne 

Galanta 
Materská škola pri základnej škole s 
vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda Tomášikovo áno štátne 

Galanta Materská škola pri základnej škole Trstice áno štátne 

Galanta 
Materská škola pri základnej škole s 
vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda Trstice áno štátne 

Galanta Materská škola pri základnej škole Veľký Grob áno štátne 
Galanta Materská škola pri základnej škole Zemianske Sady áno štátne 

Hlohovec Materská škola 
Dolné 
Otrokovce nie štátne 

Hlohovec Materská škola Dolné Trhovište nie štátne 
Hlohovec Materská škola Dolné Zelenice nie štátne 
Hlohovec Materská škola Hlohovec nie štátne 
Hlohovec Materská škola Hlohovec nie štátne 
Hlohovec Materská škola Hlohovec nie štátne 
Hlohovec Materská škola Hlohovec nie štátne 
Hlohovec Materská škola Hlohovec nie štátne 

Hlohovec 
Cirkevná materská škola Panny Márie 
Pomocnice Hlohovec nie cirkevné 

Hlohovec Materská škola Horné Trhovište nie štátne 
Hlohovec Materská škola Horné Zelenice nie štátne 
Hlohovec Materská škola Jalšové nie štátne 
Hlohovec Materská škola Koplotovce nie štátne 
Hlohovec Materská škola Leopoldov nie štátne 
Hlohovec Materská škola Merašice nie štátne 
Hlohovec Materská škola Sasinkovo nie štátne 
Hlohovec Materská škola Žlkovce nie štátne 
Hlohovec Materská škola pri základnej škole Bojničky áno štátne 
Hlohovec Materská škola pri základnej škole Červeník áno štátne 
Hlohovec Materská škola pri základnej škole Dvorníky áno štátne 

Hlohovec Materská škola pri základnej škole 
Horné 
Otrokovce áno štátne 

Hlohovec Materská škola pri základnej škole Kľačany áno štátne 
Hlohovec Materská škola pri základnej škole Madunice áno štátne 
Hlohovec Materská škola pri základnej škole Pastuchov áno štátne 
Hlohovec Materská škola pri základnej škole Siladice áno štátne 
Hlohovec Materská škola pri základnej škole Trakovice áno štátne 
Piešťany Materská škola Bašovce nie štátne 
Piešťany Materská škola Borovce nie štátne 
Piešťany Materská škola Dolný Lopašov nie štátne 
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Piešťany Materská škola Ducové nie štátne 
Piešťany Materská škola Hubina nie štátne 
Piešťany Materská škola Chtelnica nie štátne 
Piešťany Materská škola Kočín - Lančár nie štátne 
Piešťany Materská škola Krakovany nie štátne 
Piešťany Materská škola Nižná nie štátne 
Piešťany Materská škola Ostrov nie štátne 
Piešťany Materská škola Piešťany nie štátne 
Piešťany Materská škola Piešťany nie štátne 
Piešťany Materská škola Piešťany nie štátne 
Piešťany Materská škola Piešťany nie štátne 
Piešťany Materská škola Prašník nie štátne 
Piešťany Materská škola Ratnovce nie štátne 
Piešťany Materská škola Šípkové nie štátne 
Piešťany Materská škola Šterusy nie štátne 
Piešťany Materská škola Trebatice nie štátne 

Piešťany Materská škola 
Veľké 
Kostoľany nie štátne 

Piešťany Materská škola Veľké Orvište nie štátne 
Piešťany Materská škola Veselé nie štátne 
Piešťany Materská škola Vrbové nie štátne 
Piešťany Materská škola pri základnej škole Banka áno štátne 
Piešťany Materská škola pri základnej škole Drahovce áno štátne 
Piešťany Materská škola pri základnej škole Dubovany áno štátne 

Piešťany Materská škola pri základnej škole 
Moravany nad 
Váhom áno štátne 

Piešťany Materská škola pri základnej škole Rakovice áno štátne 
Piešťany Materská škola pri základnej škole Sokolovce áno štátne 

Senica 
Materská škola (s alokovanými triedami v 
Borskom Petri, Na Dereši) Borský Mikuláš nie štátne 

Senica Materská škola Čáry nie štátne 
Senica Materská škola Častkov nie štátne 
Senica Materská škola Dojč nie štátne 
Senica Materská škola Hlboké nie štátne 
Senica Materská škola Jablonica nie štátne 
Senica Materská škola Koválov nie štátne 
Senica Materská škola Kúty nie štátne 

Senica Materská škola 
Moravský Svätý 
Ján nie štátne 

Senica Materská škola Prietrž nie štátne 
Senica Materská škola Prievaly nie štátne 
Senica Materská škola Rohov nie štátne 
Senica Materská škola Sekule nie štátne 
Senica Materská škola Senica nie štátne 
Senica Materská škola Smrdáky nie štátne 
Senica Materská škola Sobotište nie štátne 

Senica Materská škola 
Šajdíkove 
Humence nie štátne 

Senica 
Materská škola (s alokovanými triedami na 
Hviezdoslavovej 1462) Šaštín - Stráže nie štátne 

Senica Materská škola pri základnej škole 
Borský Svätý 
Jur áno štátne 
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Senica Materská škola pri základnej škole Cerová áno štátne 

Senica Materská škola pri základnej škole 
Hradište pod 
Vrátnom áno štátne 

Senica Materská škola pri základnej škole Kuklov áno štátne 

Senica Materská škola pri základnej škole 
Lakšárska Nová 
Ves áno štátne 

Senica Materská škola pri základnej škole Osuské áno štátne 
Senica Materská škola pri základnej škole Plavecký Peter áno štátne 
Senica Materská škola pri základnej škole Smolinské áno štátne 
Senica Materská škola pri základnej škole Štefanov áno štátne 
Skalica Materská škola Brodské nie štátne 
Skalica Materská škola Dubovce nie štátne 
Skalica Materská škola Holíč nie štátne 
Skalica Materská škola Kátov nie štátne 
Skalica Materská škola Kopčany nie štátne 
Skalica Materská škola Lopašov nie štátne 
Skalica Materská škola Mokrý Háj nie štátne 
Skalica Materská škola Oreské nie štátne 
Skalica Materská škola Petrova Ves nie štátne 

Skalica Materská škola 
Popudinské 
Močidlany nie štátne 

Skalica Materská škola Radošovce nie štátne 
Skalica Materská škola Skalica nie štátne 
Skalica Súkromná materská škola Slniečko Skalica nie súkromné 
Skalica Materská škola pri základnej škole Gbely áno štátne 
Skalica Materská škola pri základnej škole Letničie áno štátne 
Skalica Materská škola pri základnej škole Prietržka áno štátne 
Skalica Materská škola pri základnej škole Radimov áno štátne 
Skalica Materská škola pri Základnej škole Unín áno štátne 
Skalica Materská škola ako súčasť ZŠ Vrádište áno štátne 
Trnava Materská škola Biely Kostol nie štátne 
Trnava Materská škola Bíňovce nie štátne 
Trnava Materská škola Borová nie štátne 
Trnava Materská škola Buková nie štátne 
Trnava Materská škola Cífer nie štátne 
Trnava Materská škola Dechtice nie štátne 
Trnava Materská škola Dlhá nie štátne 
Trnava Materská škola Dolné Lovčice nie štátne 
Trnava Materská škola Košolná nie štátne 
Trnava Materská škola Majcichov nie štátne 
Trnava Materská škola Naháč nie štátne 
Trnava Materská škola Opoj nie štátne 
Trnava Materská škola Pavlice nie štátne 
Trnava Materská škola Radošovce nie štátne 
Trnava Súkromná materská škola LIENKA Smolenice nie súkromné 
Trnava Materská škola Trnava nie štátne 
Trnava Materská škola Trnava nie štátne 
Trnava Materská škola Trnava nie štátne 
Trnava Materská škola Trnava nie štátne 
Trnava Materská škola Trnava nie štátne 
Trnava Materská škola Trnava nie štátne 
Trnava Materská škola Trnava nie štátne 
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Trnava Materská škola Trnava nie štátne 
Trnava Materská škola Trnava nie štátne 
Trnava Materská škola Trnava nie štátne 
Trnava Materská škola Trnava nie štátne 
Trnava Materská škola Trnava nie štátne 
Trnava Materská škola Trnava nie štátne 
Trnava Materská škola Trnava nie štátne 
Trnava Súkromná materská škola Meduška Trnava nie súkromné 
Trnava Materská škola Trnava nie štátne 
Trnava Materská škola Trnava nie štátne 
Trnava Cirkevná materská škola sv. Alžbety Trnava nie cirkevné 
Trnava Materská škola Trnava nie štátne 
Trnava Materská škola Trnava nie štátne 
Trnava Materská škola Zeleneč nie štátne 
Trnava Materská škola Zvončín nie štátne 

Trnava Materská škola pri základnej škole 
Bohdanovce 
nad Trnavou áno štátne 

Trnava Materská škola pri základnej škole Boleráz áno štátne 
Trnava Materská škola pri základnej škole Brestovany áno štátne 
Trnava Materská škola pri základnej škole Bučany áno štátne 
Trnava Materská škola pri základnej škole Dobrá Voda áno štátne 
Trnava Materská škola pri základnej škole Dolná Krupá áno štátne 
Trnava Materská škola pri základnej škole Dolné Dubové áno štátne 
Trnava Materská škola pri základnej škole Dolné Orešany áno štátne 
Trnava Materská škola pri základnej škole Horné Orešany áno štátne 

Trnava Materská škola pri základnej škole 
Hrnčiarovce nad 
Parnou áno štátne 

Trnava Materská škola pri základnej škole 
Jaslovské 
Bohunice áno štátne 

Trnava Materská škola pri základnej škole Kátlovce áno štátne 

Trnava Materská škola pri základnej škole 
Križovany nad 
Dudváhom áno štátne 

Trnava Materská škola pri základnej škole Lošonec áno štátne 
Trnava Materská škola pri základnej škole Malženice áno štátne 
Trnava Materská škola pri základnej škole Ružindol áno štátne 
Trnava Materská škola pri základnej škole Smolenice áno štátne 

Trnava Materská škola pri základnej škole 
Suchá nad 
Parnou áno štátne 

Trnava Materská škola pri základnej škole Špačince áno štátne 
Trnava Materská škola pri základnej škole Šúrovce áno štátne 

Trnava Materská škola pri základnej škole 
Trnava-
Modranka áno štátne 

Trnava Materská škola pri základnej škole Trstín áno štátne 
Trnava Materská škola pri základnej škole Vlčkovce áno štátne 
Trnava Materská škola ako súčasť Základnej školy Voderady áno štátne 
Trnava Materská škola pri základnej škole Zavar áno štátne 

Zdroj: UIPŠ 

Z Materských škôl/predškolských zariadení na území TTSK je zriadených 216 materských 

škôl samostatne a 76 materských škôl je zriadených pri základnej škole. Počty materských 

škôl za okresy sú uvedené v tabuľke č. 3. 
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Zoznam základných škôl v TTSK v školskom roku 2008/2009 podľa okresu a zriaďovateľa: 
 

Základné školy k 15. 9. 2008 v Trnavskom kraji 
Okres Zriaďovateľ Názov Mesto/obec Počet žiakov 

Dunajská Streda Obec Základná škola s VJM Baka 101 
Dunajská Streda Obec Základná škola s VJM Blatná na Ostrove 27 
Dunajská Streda Obec Základná škola s VJM Boheľov 7 
Dunajská Streda Obec Základná škola s MŠ Čenkovce 24 
Dunajská Streda Obec Základná škola s VJM Čiližská Radvaň 353 
Dunajská Streda Obec Základná škola s VJM Dobrohošť 12 
Dunajská Streda Obec Základná škola s VJM Dolný Bar 9 
Dunajská Streda Obec Základná škola Dolný Bar 7 
Dunajská Streda Obec Základná škola s VJM Dolný Štál 227 

Dunajská Streda Cirkev, cirkevné 
spoločenstvo Reformovaná ZŠ s VJM Dolný Štál 45 

Dunajská Streda Obec Základná škola s VJM Dunajská Streda 491 
Dunajská Streda Obec Základná škola Dunajská Streda 545 
Dunajská Streda Obec Základná škola s VJM Dunajská Streda 583 
Dunajská Streda Obec Základná škola Dunajská Streda 248 
Dunajská Streda Obec Základná škola s VJM Dunajská Streda 719 

Dunajská Streda Cirkev, cirkevné 
spoločenstvo Cirkevná ZŠ s VJM Dunajská Streda 145 

Dunajská Streda Obec Základná škola s VJM Gabčíkovo 365 
Dunajská Streda Obec Základná škola Gabčíkovo 174 
Dunajská Streda Obec Základná škola s VJM Holice 203 
Dunajská Streda Obec Základná škola s VJM Horná Potôň 100 
Dunajská Streda Obec Základná škola s VJM Horné Mýto 30 
Dunajská Streda Obec Základná škola s VJM Horný Bar 117 
Dunajská Streda Obec Základná škola Hviezdoslavov 8 
Dunajská Streda Obec Základná škola s VJM Jahodná 120 
Dunajská Streda Obec Základná škola s VJM Jurová 5 
Dunajská Streda Obec Základná škola s VJM Kostolné Kračany 38 

Dunajská Streda Obec ZŠ s MŠ s VJM Kráľovičove 
Kračany 11 

Dunajská Streda Obec Základná škola s VJM Kútniky 22 
Dunajská Streda Obec Základná škola Kvetoslavov 25 
Dunajská Streda Obec Základná škola s VJM Lehnice 121 
Dunajská Streda Obec Základná škola Lehnice 168 
Dunajská Streda Obec Základná škola s VJM Lúč na Ostrove 11 
Dunajská Streda Obec Základná škola s VJM Mad 4 
Dunajská Streda Obec Základná škola s VJM Malé Dvorníky 44 
Dunajská Streda Obec Základná škola s VJM Mierovo 5 

Dunajská Streda Obec Základná škola s VJM Michal na 
Ostrove 8 

Dunajská Streda Obec Základná škola s VJM Ňárad 27 
Dunajská Streda Obec Základná škola s VJM Nový Život 112 
Dunajská Streda Obec Základná škola s VJM Ohrady 32 
Dunajská Streda Obec Základná škola s VJM Okoč 329 
Dunajská Streda Obec Základná škola s MŠ VJM Orechová Potôň 201 
Dunajská Streda Obec Základná škola Orechová Potôň 8 
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Dunajská Streda Obec Základná škola s VJM Padáň 17 
Dunajská Streda Obec Základná škola s MŠ VJM Pataš 33 
Dunajská Streda Obec Základná škola s VJM Potônske Lúky 6 
Dunajská Streda Obec Základná škola s VJM Rohovce 110 
Dunajská Streda Obec Základná škola M.Bela Šamorín 828 
Dunajská Streda Obec Základná škola s VJM Šamorín 40 
Dunajská Streda Obec Základná škola s VJM Šamorín 484 

Dunajská Streda Obec Základná škola s VJM Štvrtok na 
Ostrove 103 

Dunajská Streda Obec Základná škola Štvrtok na 
Ostrove 39 

Dunajská Streda Obec Základná škola s VJM Topoľníky 231 
Dunajská Streda Obec Zákl.škola s MŠ s VaVJM Trhová Hradská 240 

Dunajská Streda Obec Základná škola s VJM Trstená na 
Ostrove 10 

Dunajská Streda Obec Základná škola Veľká Paka 20 
Dunajská Streda Obec Základná škola s VJM Veľké Blahovo 12 
Dunajská Streda Obec Základná škola s VJM Veľký Meder 572 
Dunajská Streda Obec Základná škola Veľký Meder 213 
Dunajská Streda Obec Základná škola s VJM Vrakúň 189 
Dunajská Streda Obec Základná škola s VJM Vydrany 15 
Dunajská Streda Obec Základná škola Vydrany 10 
Dunajská Streda Obec Základná škola Zlaté Klasy 369 
Dunajská Streda Obec Základná škola s VJM Zlaté Klasy 208 
Galanta Obec Základná škola Abrahám 121 
Galanta Obec Základná škola s VJM Čierna Voda 40 
Galanta Obec Základná škola Čierny Brod 151 
Galanta Obec Základná škola s VJM Čierny Brod 16 
Galanta Obec Základná škola Dolná Streda 40 
Galanta Obec Základná škola s VJM Dolné Saliby 55 
Galanta Obec Základná škola Dolné Saliby 14 
Galanta Obec Základná škola s MŠ VJM Dolný Chotár 10 
Galanta Obec Základná škola Galanta 282 
Galanta Obec Základná škola Galanta 324 
Galanta Obec Základná škola Galanta 700 
Galanta Obec Základná škola s VJM Galanta 351 
Galanta Obec Základ.škola s MŠ s VJM Horné Saliby 219 
Galanta Obec Základná škola s MŠ Horné Saliby 151 
Galanta Obec Základná škola Jánovce 6 
Galanta Obec Základná škola Jelka 226 
Galanta Obec Základná škola s VJM Jelka 157 
Galanta Obec Základná škola s VJM Kajal 19 
Galanta Obec Základná škola Košúty 40 
Galanta Obec Základná škola s VJM Košúty 9 
Galanta Obec Základná škola s VJM Kráľov Brod 35 
Galanta Obec Základná škola s MŠ Matúškovo 13 
Galanta Obec Základná škola Matúškovo 20 
Galanta Obec ZŠ s MŠ s VJM Mostová 145 
Galanta Obec Základná škola Pata 297 
Galanta Obec Základná škola Pusté Sady 16 
Galanta Obec Základná škola Pusté Úľany 269 
Galanta Obec Základná škola Sereď 592 

Galanta Cirkev, cirkevné 
spoločenstvo CZŠ sv. Cyrila a Metoda Sereď 143 
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Galanta Obec Základná škola Sereď 358 
Galanta Obec Základná škola Sereď 432 
Galanta Obec ZŠ S.Petöfiho s MŠ Sládkovičovo 108 
Galanta Obec Spojená škola Sládkovičovo 324 
Galanta Obec Základná škola s MŠ Šintava 133 
Galanta Obec Základná škola s MŠ Šoporňa 304 
Galanta Obec Základná škola s MŠ VJM Tomášikovo 168 
Galanta Obec Základná škola Topoľnica 18 
Galanta Obec Základná škola s MŠ Trstice 159 
Galanta Obec Základ.škola s MŠ s VJM Trstice 303 
Galanta Obec Základná škola s VJM Váhovce 85 
Galanta Obec Základná škola Váhovce 36 
Galanta Obec Základná škola Veľká Mača 25 
Galanta Obec Základná škola s VJM Veľká Mača 142 
Galanta Obec Základná škola Veľké Úľany 284 
Galanta Obec Základ.škola s VJM Veľké Úľany 107 
Galanta Obec Základná škola s MŠ Veľký Grob 49 

Galanta Obec Základná škola Vinohrady nad 
Váhom 125 

Galanta Obec Základná škola s VJM Vozokany 13 
Galanta Obec Základná škola s MŠ Zemianske Sady 169 
Hlohovec Obec Základná škola s MŠ Bojničky 131 
Hlohovec Obec Základná škola s MŠ Červeník 135 
Hlohovec Obec Základná škola Dolné Zelenice 100 
Hlohovec Obec Základná škola s MŠ Dvorníky 201 
Hlohovec Obec Základná škola Hlohovec 229 
Hlohovec Obec Základná škola Hlohovec 419 
Hlohovec Obec Základná škola Hlohovec 356 
Hlohovec Obec Základná škola Hlohovec 565 

Hlohovec Cirkev, cirkevné 
spoločenstvo Základ. škola sv.Jozefa Hlohovec 219 

Hlohovec Obec Základná škola Hlohovec-
Šulekovo 186 

Hlohovec Obec Základná škola s MŠ Horné Otrokovce 153 
Hlohovec Obec Základná škola s MŠ Kľačany 136 
Hlohovec Obec Základná škola Leopoldov 356 
Hlohovec Obec Základná škola s MŠ Madunice 222 
Hlohovec Obec Základná škola s MŠ Pastuchov 119 
Hlohovec Obec Základná škola s MŠ Siladice 25 
Hlohovec Obec Základná škola s MŠ Trakovice 260 
Hlohovec Obec Základná škola Žlkovce 28 
Piešťany Obec Základná škola s MŠ Banka 125 
Piešťany Obec Základná škola Borovce 22 
Piešťany Obec Základná škola Dolný Lopašov 32 
Piešťany Obec Základná škola s MŠ Drahovce 185 
Piešťany Obec Základná škola s MŠ Dubovany 16 
Piešťany Obec Základná škola Chtelnica 369 
Piešťany Obec Základná škola Krakovany 46 

Piešťany Obec Základná škola s MŠ Moravany nad 
Váhom 206 

Piešťany Obec Základná škola Ostrov 29 
Piešťany Obec Základná škola Piešťany 725 
Piešťany Obec Základná škola Piešťany 182 
Piešťany Obec Základná škola Piešťany 471 
Piešťany Obec Základná škola Piešťany 460 
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Piešťany Cirkev, cirkevné 
spoločenstvo Cirk. ZŠ sv.M.Goretti Piešťany 259 

Piešťany Obec Základná škola Piešťany 181 
Piešťany Obec Základná škola Prašník 9 
Piešťany Obec Základná škola s MŠ Rakovice 128 
Piešťany Obec Základná škola Ratnovce 24 
Piešťany Obec Základná škola s MŠ Sokolovce 98 
Piešťany Obec Základná škola Trebatice 50 
Piešťany Obec Základná škola Veľké Kostoľany 399 
Piešťany Obec Základná škola Veľké Orvište 15 
Piešťany Obec Základná škola Veselé 39 
Piešťany Obec Základná škola Vrbové 458 
Piešťany Obec Základná škola Vrbové 296 
Senica Obec Základná škola Borský Mikuláš 347 
Senica Obec Základná škola s MŠ Borský Svätý Jur 172 
Senica Obec Základná škola s MŠ Cerová 148 
Senica Obec Základná škola Čáry 110 
Senica Obec Základná škola Častkov 19 
Senica Obec Základná škola Dojč 159 
Senica Obec Základná škola Hlboké 18 

Senica Obec Základná škola s MŠ Hradište pod 
Vrátnom 22 

Senica Obec Základná škola Jablonica 225 
Senica Obec Základná škola Koválov 17 
Senica Obec Základná škola s MŠ Kuklov 33 
Senica Obec Základná škola Kúty 415 

Senica Obec Základná škola s MŠ Lakšárska Nová 
Ves 109 

Senica Obec Základná škola s MŠ Osuské 18 
Senica Obec Základná škola s MŠ Plavecký Peter 15 
Senica Obec Základná škola Prietrž 16 
Senica Obec Základná škola Prievaly 23 
Senica Obec Základná škola Sekule 355 
Senica Obec Základná škola Senica 456 
Senica Obec Základná škola Senica 407 
Senica Obec Základná škola Senica 741 
Senica Obec Základná škola Senica 470 
Senica Obec Základná škola s MŠ Smolinské 31 
Senica Obec Základná škola Smrdáky 21 
Senica Obec Základná škola Sobotište 130 

Senica Obec Základná škola Šajdíkove 
Humence 35 

Senica Obec Základná škola Šaštín - Stráže 72 
Senica Obec Základná škola Šaštín - Stráže 458 
Senica Obec Základná škola s MŠ Štefanov 175 
Skalica Obec Základná škola Brodské 195 
Skalica Obec Základná škola Dubovce 15 
Skalica Obec Základná škola s MŠ Gbely 511 
Skalica Obec Základná škola Holíč 578 
Skalica Obec Základná škola Holíč 501 
Skalica Obec Základná škola Kopčany 234 
Skalica Obec Základná škola s MŠ Letničie 20 
Skalica Obec Základná škola Petrova Ves 43 
Skalica Obec Základná škola Popudinské 40 
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Močidľany 
Skalica Obec Základná škola s MŠ Prietržka 20 
Skalica Obec ZŠ s MŠ Radimov 10 
Skalica Obec Základná škola Radošovce 323 
Skalica Súkromné Súkromná základná škola Skalica 49 
Skalica Obec Základná škola Skalica 180 
Skalica Obec Základná škola Skalica 552 
Skalica Obec Základná škola Skalica 674 
Skalica Obec Základná škola s MŠ Unín 161 
Skalica Obec Základná škola s MŠ Vrádište 23 

Trnava Obec Základná škola s MŠ Bohdanovce nad 
Trnavou 47 

Trnava Obec Základná škola s MŠ Boleráz 168 
Trnava Obec Základná škola s MŠ Brestovany 166 
Trnava Obec Základná škola s MŠ Bučany 212 
Trnava Obec Základná škola Cífer 353 
Trnava Obec Základná škola Dechtice 168 
Trnava Obec Základná škola s MŠ Dobrá Voda 91 
Trnava Obec Základná škola s MŠ Dolná Krupá 204 
Trnava Obec Základná škola s MŠ Dolné Dubové 20 
Trnava Obec Základná škola s MŠ Dolné Orešany 95 
Trnava Obec Základná škola s MŠ Horné Orešany 179 

Trnava Obec Základná škola s MŠ Hrnčiarovce nad 
Parnou 167 

Trnava Obec Základná škola s MŠ Jaslovské 
Bohunice 202 

Trnava Obec Základná škola s MŠ Kátlovce 110 

Trnava Obec Základná škola s MŠ Križovany nad 
Dudváhom 166 

Trnava Obec Základná škola Majcichov 202 
Trnava Obec Základná škola s MŠ Malženice 50 

Trnava Cirkev, cirkevné 
spoločenstvo ZŠ Najsvätejšej Trojice Opoj 8 

Trnava Obec Základná škola Pavlice 19 
Trnava Obec Základná škola s MŠ Ružindol 108 
Trnava Obec Základná škola s MŠ Smolenice 264 
Trnava Obec Základná škola s MŠ Suchá nad Parnou 255 
Trnava Obec Základná škola s MŠ Špačince 214 
Trnava Obec Základná škola s MŠ Šúrovce 202 
Trnava Obec Základná škola Trnava 372 
Trnava Obec Základná škola Trnava 440 

Trnava Cirkev, cirkevné 
spoločenstvo ZŠ Angely Merici Trnava 415 

Trnava Obec Základná škola Trnava 638 
Trnava Obec Základná škola Trnava 640 
Trnava Obec Základná škola Trnava 583 
Trnava Obec Základná škola Trnava 602 
Trnava Obec Základná škola Trnava 832 
Trnava Obec Základná škola Trnava 338 
Trnava Obec Základná škola s MŠ Trnava-Modranka 173 
Trnava Obec Základná škola s MŠ Trstín 279 
Trnava Obec Základná škola s MŠ Vlčkovce 21 
Trnava Obec Základná škola s MŠ Voderady 176 
Trnava Obec Základná škola s MŠ Zavar 245 
Trnava Obec Základná škola Zeleneč 190 

Zdroj UIPŠ 
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Zoznam špeciálnych základných škôl12 v TTSK v školskom roku 2008/2009 podľa okresu 
a zriaďovateľa: 
 

Špeciálne základné školy k 15.  9. 2008 v Trnavskom kraji 

Okres Zriaďovateľ Názov Mesto/obec Postih Počet 
žiakov 

Dunajská Streda Krajský úrad, 
Okresný úrad Základná škola pri LVS Čakany vývinové poruchy 

správania 27 

Dunajská Streda Krajský úrad, 
Okresný úrad Špeciálna ZŠ s VJM Dunajská 

Streda mentálny 64 

Dunajská Streda Krajský úrad, 
Okresný úrad Špec. základná škola Dunajská 

Streda mentálny 30 

Dunajská Streda Krajský úrad, 
Okresný úrad Špec. základná škola Dunajská 

Streda 
pri zdravotníckom 
zariadení 11 

Dunajská Streda Krajský úrad, 
Okresný úrad Špec. základná škola Dunajská 

Streda syndróm autizmu 3 

Dunajská Streda Krajský úrad, 
Okresný úrad 

Špeciálna ZŠ a PŠ s 
VJM 

Dunajská 
Streda syndróm autizmu 7 

Dunajská Streda Krajský úrad, 
Okresný úrad 

Špeciálna ZŠ a PŠ s 
VJM 

Dunajská 
Streda mentálny 18 

Dunajská Streda Krajský úrad, 
Okresný úrad Špec. základná škola Lehnice mentálny 24 

Dunajská Streda Krajský úrad, 
Okresný úrad Spojená škola Okoč mentálny 79 

Dunajská Streda Krajský úrad, 
Okresný úrad Špec. základná škola Šamorín mentálny 26 

Dunajská Streda Krajský úrad, 
Okresný úrad Špeciálna ZŠ s VJM Šamorín mentálny 21 

Dunajská Streda Krajský úrad, 
Okresný úrad ZŠ pri liečebnom ústave Šamorín pri zdravotníckom 

zariadení 52 

Dunajská Streda Krajský úrad, 
Okresný úrad Špec. základná škola Veľký Meder mentálny 33 

Dunajská Streda Krajský úrad, 
Okresný úrad Špec. základná škola Zlaté Klasy mentálny 75 

Galanta Krajský úrad, 
Okresný úrad Špec. základná škola Galanta pri zdravotníckom 

zariadení 5 

Galanta Krajský úrad, 
Okresný úrad Špec. základná škola Galanta mentálny 71 

Galanta Krajský úrad, 
Okresný úrad Špec. ZŠ s VJM Jelka mentálny 12 

Galanta Krajský úrad, 
Okresný úrad Špec. základná škola Jelka mentálny 19 

Galanta Krajský úrad, 
Okresný úrad Špec. základná škola Sereď mentálny 56 

Galanta Krajský úrad, 
Okresný úrad Spojená škola Sládkovičovo mentálny 43 

Galanta Krajský úrad, 
Okresný úrad Špeciálna ZŠ int. s VJM Tomášikovo mentálny 43 

Hlohovec Krajský úrad, 
Okresný úrad Špec. ZŠ s MŠ Hlohovec mentálny 118 

Hlohovec Krajský úrad, 
Okresný úrad Špec. ZŠ s MŠ Hlohovec syndróm autizmu 9 

Piešťany Krajský úrad, Spojená škola Piešťany mentálny 78 

                                                             
12 Škola je v zozname uvedená viackrát ak je na škole viac druhov postihov     
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Okresný úrad 

Piešťany Krajský úrad, 
Okresný úrad Spojená škola Piešťany syndróm autizmu 5 

Piešťany Krajský úrad, 
Okresný úrad ZŠ pri zdravotn. zariad Piešťany pri zdravotníckom 

zariadení 16 

Piešťany Krajský úrad, 
Okresný úrad Špec. základná škola Vrbové syndróm autizmu 1 

Piešťany Krajský úrad, 
Okresný úrad Špec. základná škola Vrbové mentálny 62 

Senica Krajský úrad, 
Okresný úrad Spojená škola Senica mentálny 81 

Senica Krajský úrad, 
Okresný úrad Spojená škola Senica syndróm autizmu 8 

Senica Krajský úrad, 
Okresný úrad ZŠ pri zdravotn.zariad. Smrdáky pri zdravotníckom 

zariadení 26 

Senica Krajský úrad, 
Okresný úrad Špec. základná škola Šaštín - Stráže mentálny 49 

Skalica Krajský úrad, 
Okresný úrad Špec. základná škola Gbely mentálny 25 

Skalica Krajský úrad, 
Okresný úrad Špec. základná škola Holíč mentálny 61 

Skalica Krajský úrad, 
Okresný úrad Spojená škola Skalica mentálny 53 

Skalica Krajský úrad, 
Okresný úrad ZŠ pri ZZ ako súčasť SŠ Skalica pri zdravotníckom 

zariadení 14 

Trnava Krajský úrad, 
Okresný úrad ZŠ pi ZZ Spojenej školy Trnava pri zdravotníckom 

zariadení 20 

Trnava Krajský úrad, 
Okresný úrad Spojená škola Trnava mentálny 165 

Trnava Krajský úrad, 
Okresný úrad Spojená škola Trnava syndróm autizmu 14 

Trnava Krajský úrad, 
Okresný úrad Spojená škola Trnava mentálny 23 

Trnava Krajský úrad, 
Okresný úrad Špeciálna zákl.škola i. Trnava mentálny 101 

Trnava Krajský úrad, 
Okresný úrad Špeciálna ZŠ pri RDD Trstín vývinové poruchy 

správania 13 

Zdroj: UIPŠ 

Zoznam základných škôl so špeciálnymi triedamiv TTSK v školskom roku 2008/2009 podľa 
okresu a zriaďovateľa: 
 

Základné školy so špeciálnymi triedami k 15.9.2009 v Trnavskom kraji 

Okres Zriaďovateľ Názov Mesto/obec Postih Počet 
žiakov 

Dunajská Streda Obec Základná škola Zlaté Klasy mentálny 10 
Galanta Obec Základná škola Sereď intelektové nadanie 27 

Hlohovec Obec Základná škola Hlohovec narušená 
komunikácia (rečový) 7 

Hlohovec Obec Základná škola Hlohovec-
Šulekovo mentálny 18 

Piešťany Obec Základná škola Piešťany vývinové poruchy 
učenia 54 

Piešťany Obec Základná škola Prašník mentálny 8 
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Piešťany Obec Základná škola Ratnovce vývinové poruchy 
učenia 12 

Senica Obec Základná škola Sekule mentálny 10 
Trnava Obec Základná škola s MŠ Horné Orešany mentálny 8 

Trnava Obec Základná škola Trnava vývinové poruchy 
učenia 71 

Trnava Obec Základná škola Trnava mentálny 43 

Trnava Obec Základná škola Trnava vývinové poruchy 
učenia 80 

Trnava Obec Základná škola Trnava intelektové nadanie 75 
Zdroj: UIPŠ 

Zoznam stredných škôl – gymnázií v TTSK v školskom roku 2008/2009 podľa okresu 
a zriaďovateľa: 
 

Gymnáziá k 15. 9. 2008 v Trnavskom kraji 

Okres Zriaďovateľ Názov Mesto/obec Počet žiakov 

Dunajská Streda Súkromné Súkr.gymnázium s VJM Dunajská Streda 63 
Dunajská Streda Obec Gymnázium Á. Vámberyho Dunajská Streda 563 
Dunajská Streda Obec Športové gymnázium Dunajská Streda 95 
Dunajská Streda Obec Gymnázium Dunajská Streda 351 
Dunajská Streda Obec Gymnázium s VJM Šamorín 298 
Dunajská Streda Obec Gymnázium M.R.Štefánika Šamorín 333 
Dunajská Streda Obec Gymnázium s VJM Veľký Meder 120 
Galanta Súkromné Súkromné gymnázium VJM Galanta 154 
Galanta Obec Gym. Z.Kodálya s VJM Galanta 406 
Galanta Obec Gymnázium J. Matúšku Galanta 457 
Galanta Obec Gymnázium Sereď 434 
Hlohovec Obec Gymnázium Hlohovec 531 
Piešťany Obec Gymnázium P.Coubertina Piešťany 714 

Piešťany Cirkev, cirkevné 
spoločenstvo Gymnázium sv.Michala A. Piešťany 192 

Piešťany Obec Gymnázium Vrbové 155 
Senica Obec Gymnázium Senica 584 

Senica Cirkev, cirkevné 
spoločenstvo Gymnázium Šaštín - Stráže 105 

Skalica Obec Gymnázium Skalica 583 
Trnava Obec Gymnázium Trnava 910 

Trnava Cirkev, cirkevné 
spoločenstvo Gymnázium Angely Merici Trnava 568 

Trnava Obec Športové gymnázium Trnava 554 

Trnava Cirkev, cirkevné 
spoločenstvo Arcibiskupské gymnázium Trnava 90 

Zdroj: UIPŠ 

Zoznam stredných škôl – konzervatórií v TTSK v školskom roku 2008/2009 podľa okresu 
a zriaďovateľa: 
 

Konzervatóriá k 15. 9. 2008 v Trnavskom kraji 
Okres Zriaďovateľ Názov Mesto/obec Počet žiakov 

Trnava Súkromné Tanečné konzervatórium Trnava 42 
Zdroj: UPIŠ 
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Zoznam stredných škôl – stredných odborných škôl13 v TTSK v školskom roku 2008/2009 
podľa okresu a zriaďovateľa: 
 

Stredné odborné školy  k 15. 9. 2008 v Trnavskom kraji 

Okres Zriaďovateľ Názov Mesto/obec Počet žiakov 
Dunajská Streda Obec SOU stavebné Dunajská Streda 277 
Dunajská Streda Obec Združená stredná škola Dunajská Streda 641 
Dunajská Streda Obec SOU strojárske Dunajská Streda 178 
Dunajská Streda Obec SPoPŠ s vjm Dunajská Streda 191 
Dunajská Streda Súkromné Súkromné SOU s VJM Dunajská Streda 283 
Dunajská Streda Súkromné Súkromná SOŠ s VJM Dunajská Streda 99 
Dunajská Streda Obec Stredná zdravotn. škola Dunajská Streda 136 
Dunajská Streda Súkromné Súkromná združená SŠ Dunajská Streda 1175 
Dunajská Streda Obec Hotelová akadémia Šamorín 173 
Dunajská Streda Družstvo SOU SD Jednota Šamorín 360 
Dunajská Streda Obec Obchodná akadémia Veľký Meder 498 
Dunajská Streda Súkromné Súkromné SOU Zlaté Klasy 76 
Galanta Obec Stred. odborné učilište Galanta 281 
Galanta Obec Združená stredná škola Galanta 742 
Galanta Súkromné Obchodná akadémia s VJM Mostová 92 
Galanta Súkromné Súkromné SOU Mostová 508 
Galanta Súkromné Súkr. hotelová akadémia Mostová 30 
Galanta Obec Obchodná akadémia Sereď 498 
Galanta Súkromné Súkromná SOŠ Sládkovičovo 72 
Hlohovec Obec SOU strojárske Hlohovec 294 
Hlohovec Obec Združená stredná škola Hlohovec 485 
Hlohovec Obec Obchodná akadémia Hlohovec 302 
Piešťany Obec Stred.záhradnícka škola Piešťany 253 
Piešťany Obec Združená stredná škola Piešťany 703 
Piešťany Obec SPŠ elektrotechnická Piešťany 545 
Piešťany Obec SOU elektrotech.a stroj Piešťany 325 
Piešťany Obec Hotelová akadémia Piešťany 657 
Piešťany Obec ZSŠ poľnohospodárska Rakovice 285 
Piešťany Obec Str.odborné učilište Vrbové 276 
Senica Obec Obchodná akadémia Senica 607 
Senica Súkromné Súkr. SŠ podnikania Senica 268 
Senica Obec Stred. odborné učilište Senica 875 
Skalica Obec SOU elektrotechnické Gbely 166 
Skalica Obec Stredná odborná škola Holíč 324 
Skalica Obec Stred. odborné učilište Holíč 596 
Skalica Obec Str.priemyselná škola Holíč 24 
Skalica Obec Stredná zdrav. škola Skalica 138 
Skalica Súkromné Súkr. SOŠ VIA HUMANA Skalica 208 
Skalica Obec Združená stredná škola Skalica 354 
Trnava Obec SOU strojárske Trnava 387 
Trnava Obec Stredná zdravotn. škola Trnava 504 
Trnava Súkromné Súkr. SOU Gos-Sk Trnava 761 

Trnava Cirkev, cirkevné 
spoločenstvo Ped.a soc.akad.bl.Laury Trnava 377 

Trnava Obec Združená SPŠ Trnava 761 

                                                             
13 Názvy škôl nie sú zmenené podľa nového školského zákona, nakoľko k termínu spracovania údajov nebolo 
ešte ukončené nahlasovanie zmien a aktualizácia registra škôl a školských zariadení. 
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Trnava Obec SOU železničné Trnava 292 
Trnava Obec Obchodná akadémia Trnava 626 
Trnava Obec Stred. odborné učilište Trnava 588 
Trnava Obec SPŠ stavebná Trnava 446 
Trnava Obec SOU energetické Trnava 777 
Trnava Obec SPŠ dopravná Trnava 703 
Trnava Obec Stred. poľnohosp. škola Trnava 242 

Zdroj: UIPŠ 

Zoznam stredných škôl – špeciálnych stredných škôl v TTSK v školskom roku 2008/2009 
podľa okresu a zriaďovateľa: 
 

Špeciálne stredné školyh k 15. 9. 2008 v Trnavskom kraji 

Okres Zriaďovateľ Názov Mesto/obec Počet žiakov 

Dunajská Streda Krajský úrad, Okresný 
úrad Praktická škola s VJM Dunajská Streda 8 

Dunajská Streda Krajský úrad, Okresný 
úrad Odborné učilište s VJM Okoč - Opatovský 

Sokolec 59 

Galanta Krajský úrad, Okresný 
úrad Praktická škola Sládkovičovo 5 

Hlohovec Krajský úrad, Okresný 
úrad Odborné učilište int. Hlohovec 104 

Hlohovec Krajský úrad, Okresný 
úrad SOU pri reeduk. domove Hlohovec 44 

Piešťany Krajský úrad, Okresný 
úrad Prakt.škola Spoj. školy Piešťany 7 

Senica Krajský úrad, Okresný 
úrad Prakt. škola Spoj.školy Senica 24 

Trnava Krajský úrad, Okresný 
úrad Praktická škola Trnava 5 

Trnava Krajský úrad, Okresný 
úrad Prakt.škola Spojenej šk Trnava 16 

Trnava Krajský úrad, Okresný 
úrad Odborné učilište int. Trnava 214 

Trnava Krajský úrad, Okresný 
úrad Odborné učilište RDM Trstín 34 

Zdroj: UIPŠ 
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Príloha č .  8Príloha č .  8   

Zoznam členských organizácií, pozorovateľských organizácií a regionálnych rád (stav k 

novembru 2004): 

Členské organizácie 
• Asociácia pre mládež, vedu a techniku – AMAVET 
• DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže 
• Dúha 
• eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí 
• Detská organizácia Fénix 
• Folklórna únia na Slovensku 
• Inex Slovakia 
• Kresťanskodemokratická mládež Slovenska 
• Laura – Združenie mladých 
• Mladí sociálni demokrati 
• Občianskodemokratická mládež 
• Slovenský skauting 
• Spoločenstvo evanjelickej mládeže 
• Spoločenstvo maďarskej mládeže 
• Strom života 
• Spoločnosť priateľov detí z detských domovov – Úsmev ako dar 
• YMCA na Slovensku 
• Združenie klubov detí a mládeže so sluchovým postihnutím 
• Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže 
• Zväz skautov maďarskej národnosti 

 

Pozorovatelia Regionálne rady mládeže 
• Aiesec Slovensko • Rada mládeže Banskobystrického kraja 
• Dievčenský spevácky zbor Ozvena • Rada mládeže Bratislavského kraja 
• Mladí kresťanskí robotníci • Rada mládeže Košického kraja 
• Štúdio zážitku • Rada mládeže Nitrianskeho kraja 
• NODAM • Rada mládeže Prešovského kraja 
• Montessori centrum • Rada mládeže Trenčianskeho kraja 
• Samaritán • Rada mládeže Trnavského kraja 
• Združenie mariánskej mládeže • Rada mládeže Žilinského kraja 
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Príloha č .  9Príloha č .  9   

Oblasť činnosti Zameranie Názov združenia Sídlo 
Mládež Detské "Výchova umením" Senica 

Mládež Detské 
Asociácia detí a mládeže s vnútorným a telesným ochorením 
(ADAM) Trnava 

Mládež Detské BOJA Jablonica 
Mládež Detské Čilistovníček Šamorín 
Mládež Detské Detská organizácia Fénix Sládkovičovo 
Mládež Detské Detský folklórny súbor Inovček Hlohovec 
Mládež Detské Dobrá vôľa Senica 
Mládež Detské Hodnota života Holíč 
Mládež Detské Kompas Brodské 
Mládež Detské MIMI Trnava 

Mládež Detské 
NÁDEJ pre deti s poruchami aktivity a pozornosti pri 
Liečebno - výchovnom sanatóriu Čakany 

Mládež Detské 
Nezábudka pri Špeciálnej základnej škole internátnej, Spojná 
6, 917 00 Trnava Trnava 

Mládež Detské Občianske združenie Alberta Schweitzera Sobotište 

Mládež Detské 
Občianske združenie rodičov a priateľov detí so zdravotným 
postihnutím - KUBINÁCI Trnava 

Mládež Detské Občianske združenie Rodinný detský domov Piešťany Piešťany 
Mládež Detské Občianske združenie SVET DETÍ Galanta 
Mládež Detské SVETLO A NÁDEJ Skalica 

Mládež Detské 
Združenie priateľov DD Trnava - Radosť detí (detský 
domov) Trnava 

Mládež Detské Združenie priateľov DeD Skalica (detského domova) Skalica 
Mládež Detské Život je dar pre všetkých Trnava 
Mládež Študentské Občianske združenie GEOHISPORTIK PIEŠŤANY Piešťany 
Mládež Študentské Športové gymnázium DAC Dunajská Streda 
Mládež Študentské Študentský klub Archa Trnava 
Mládež Mládežnícke Forever young Trnava 
Mládež Mládežnícke Pravá slovenská národná mládež Piešťany 
Mládež Mládežnícke Rada mládeže Trnavského kraja Trnava 
Mládež Mládežnícke Reč a kultúra Žlkovce 
Mládež Mládežnícke Slovenská organizácia zväzu maďarskej mládeže Horné Saliby 
Mládež Mládežnícke Spoločenstvo Tulipánci Trnava 
Mládež VŠ mládež Trnavský študentský klub Trnava 
Mládež VŠ mládež AGAR Trnava 

Mládež VŠ mládež Európske združenie študentov práva Trnava (ELSA Trnava) Trnava 
Mládež VŠ mládež Klub mladých sociológov Trnava 
Mládež VŠ mládež Slovenská asociácia študentov psychológie Trnava 

Mládež VŠ mládež 
Študentská organizácia Technológ študentov Materiálovo-
technologickej fakulty STU v Trnave Trnava 

Mládež VŠ mládež Študentský parlament MTF STU Trnava Trnava 
Mládež VŠ mládež Združenie vlastníkov poľovných pozemkov k. ú. Boleráz Boleráz 
Mládež Iné mládežnícke "Miesta pre mladých" Trnava 
Mládež Iné mládežnícke 106 Zálesák Dunajská Streda 
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Mládež Iné mládežnícke Agentúra Poniklec Piešťany 
Mládež Iné mládežnícke ALTERNATICK Senica 
Mládež Iné mládežnícke ANIMO Piešťany 
Mládež Iné mládežnícke Aréna Vrbové 
Mládež Iné mládežnícke BEZ PREDSUDKOV K ĽUDSKOSTI Skalica 

Mládež Iné mládežnícke Bezpečnosť cestnej premávky pre deti a mládež Galanta 
Mládež Iné mládežnícke Centrum mládeže Naháč a Horné Dubové Naháč 
Mládež Iné mládežnícke Computer centrum Trnava 
Mládež Iné mládežnícke Detský a mládežnícky folklórny súbor PRVOSIENKA Šamorín 

Mládež Iné mládežnícke 
Dolnopovažské združenie talent a láska PRAMENE v 
tradičnej kultúre Červeník 

Mládež Iné mládežnícke Dolnosalibský mládežnícky klub Dolné Saliby 
Mládež Iné mládežnícke Emmaus Jelka 
Mládež Iné mládežnícke FEMIT Dunajská Streda 
Mládež Iné mládežnícke FORMAL Piešťany 
Mládež Iné mládežnícke GÁBRIEL občianske združenie Dunajská Streda 
Mládež Iné mládežnícke Galantský klub Kaštieľ Galanta 
Mládež Iné mládežnícke IMMORTAL Šamorín 
Mládež Iné mládežnícke Informačné a konzultačné centrum Dvere Skalica Skalica 
Mládež Iné mládežnícke Informačné centrum mladých Galanta Galanta 
Mládež Iné mládežnícke Informačné centrum mladých Holíč Holíč 
Mládež Iné mládežnícke Informačné centrum mladých Skalica Skalica 
Mládež Iné mládežnícke Klub mládeže Drahovce Drahovce 
Mládež Iné mládežnícke Klub mladých Kostolné Kračany Kostolné Kračany 

Mládež Iné mládežnícke Klub mladých Topoľníky - Ifjúsági klub Nyárasd Topoľníky 
Mládež Iné mládežnícke Koráb nádeje - združenie detí a mládeže Krakovany 
Mládež Iné mládežnícke Kresťanské združenie AGAPE Trnava 

Mládež Iné mládežnícke 
Kultúrny zväz mladých - FIKUSZ - Fiatalok Kulturális 
Szervezete Horné Saliby 

Mládež Iné mládežnícke LEMON Senica 
Mládež Iné mládežnícke LISA Čierna Voda 
Mládež Iné mládežnícke LOL;-) Hlohovec 
Mládež Iné mládežnícke LT - RADOSŤ Senica 
Mládež Iné mládežnícke M Klub Galanta Galanta 
Mládež Iné mládežnícke Matúškovské združenie mládeže Matúškovo 
Mládež Iné mládežnícke Mestská rada mládeže v Trnave Trnava 

Mládež Iné mládežnícke Miestny klub Občiansko demokratickej mládeže v Trnave Trnava 
Mládež Iné mládežnícke Mládež pre Senicu Senica 
Mládež Iné mládežnícke Mladí pre Trnavu Trnava 
Mládež Iné mládežnícke Mladí v prírode Trnava 
Mládež Iné mládežnícke MONADA club Piešťany 

Mládež Iné mládežnícke 
NÁDEJ NA POMOC odchovancom detí z detských 
domovov Trnava 

Mládež Iné mládežnícke NADIMA Trnava 
Mládež Iné mládežnícke OBČIANSKE ZDRUŽENIE "101" Senica 
Mládež Iné mládežnícke Občianske združenie "Polárka" Detský domov Veľký Meder Veľký Meder 
Mládež Iné mládežnícke Občianske združenie COMITATUS IN URBE Sládkovičovo 

Mládež Iné mládežnícke 
Občianske združenie detí a mládeže - rádioklub M. R. 
Štefánika Galanta Galanta 

Mládež Iné mládežnícke Občianske združenie Diabetik Sereď 
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Mládež Iné mládežnícke Občianske združenie FOND PODPORY Šamorín 

Mládež Iné mládežnícke Občianske združenie Ménrót - Ménrót Polgári Társulás Okoč 

Mládež Iné mládežnícke Občianske združenie mladých v Hlohovci Hlohovec 
Mládež Iné mládežnícke Občianske združenie Ostrovček Ostrov 
Mládež Iné mládežnícke Občianske združenie Pokrok Dolná Krupá 
Mládež Iné mládežnícke Občianske združenie pri Detskom domove v Seredi Sereď 
Mládež Iné mládežnícke Občianske združenie Šarkan Šamorín Šamorín 
Mládež Iné mládežnícke Občianske združenie Smerovky Skalica 
Mládež Iné mládežnícke Okresná rada mládeže v Senici Senica 
Mládež Iné mládežnícke ORBIS SLOVAKIA Piešťany 
Mládež Iné mládežnícke Orientálne slniečko Trnava 
Mládež Iné mládežnícke Osvetové centrum Alfa Piešťany 
Mládež Iné mládežnícke OZ VITALITA pri PPP Dunajská Streda 
Mládež Iné mládežnícke Parlament mladých mesta Vrbové Vrbové 
Mládež Iné mládežnícke Pomoc ohrozenému dieťaťu Piešťany Piešťany 
Mládež Iné mládežnícke Rada detských a mládežníckych organizácií okresu Galanta Galanta 
Mládež Iné mládežnícke Rada mládeže okresu Dunajská Streda Dunajská Streda 
Mládež Iné mládežnícke Rovesník Trnava 
Mládež Iné mládežnícke ROZVOJ Piešťany Piešťany 
Mládež Iné mládežnícke Schody Skalica 
Mládež Iné mládežnícke SETIM Veselé 
Mládež Iné mládežnícke SKEJ - Slovenská esperantská mládež Holíč 
Mládež Iné mládežnícke Slovenský klub mladých nepočujúcich Hlohovec 
Mládež Iné mládežnícke Spoločenstvo MICHAEL Cífer 
Mládež Iné mládežnícke Spoločnosť kresťanských matiek Veľká Mača 
Mládež Iné mládežnícke Spolok kajalskej mládeže Kajal 
Mládež Iné mládežnícke Šport pre všetkých mladých Piešťany 
Mládež Iné mládežnícke Športovo - kultúrne centrum Hlohovec 
Mládež Iné mládežnícke Študentský parlament mesta Sereď Sereď 
Mládež Iné mládežnícke Študentský spolok MEDEA Trnava 
Mládež Iné mládežnícke Superuvoľnení Drahovce 
Mládež Iné mládežnícke ŠVK Patriot Vydrany Vydrany 
Mládež Iné mládežnícke Trakovické katolícke združenie Trakovice 
Mládež Iné mládežnícke Trnavský literárny klub Trnava 
Mládež Iné mládežnícke Trstické občianske združenie Bridge Trstice 
Mládež Iné mládežnícke Unus pro multis Sládkovičovo 
Mládež Iné mládežnícke Via Nova - ICS Dunajská Streda 
Mládež Iné mládežnícke Vzdelanie pre všetkých Senica 

Mládež Iné mládežnícke Zádrapky (detská a mládežnícka dramatická tvorivosť) Senica 
Mládež Iné mládežnícke ZÁHORÁCKY FÉNIX Senica 
Mládež Iné mládežnícke Zálesák pre pobyt v prírode Dunajská Streda 
Mládež Iné mládežnícke Združenie mladých ječanov - FIJÓK Jelka 
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Príloha č .  10Príloha č .  10   

Grantová politika vGrantová politika v   TTSK TTSK ––  rok 2008 rok 2008   

V roku 2008 bolo na Trnavskom krajskom úrade podaných 313 projektov so žiadosťou 
o grantovú podporu zameranú na aktivity práce s mládežou. Úhrnná suma nákladov na 
podané projekty bola 881 761,10 Eur (26 563 935 Sk). Z toho žiadatelia o grantovú 
podporu/dotáciu (obec/občianske združenie/škola/iné) žiadali úhrnne od TTSK sumu 360 
349,26 Eur (10 855 882 Sk) a bola im schválená dotácia v celkovej hodnote 89 955,52 Eur 
(2 710 000 Sk), čo je v priemere 24,96% zo žiadanej sumy a 10,20% z celkových nákladov 
vynaložených na projekty (tabuľka 1).  

Tabuľka 1 

Okres 
Dunajská 
Streda Galanta Hlohovec Piešťany Senica Skalica Trnava 

Počet žiadostí o grant – 
spolu 65 61 17 28 40 40 62 
Počet žiadostí o grant do 
663,88 Eur 52 31 9 12 26 11 28 
% (žiadosti do 663,88 
Eur zo všetkých 
podaných žiadostí) 80,00% 50,82% 52,94% 42,86% 65,00% 27,50% 45,16% 
Počet žiadostí o grant 
nad 663,88 Eur 13 30 8 16 14 29 34 
% (žiadosti nad 663,88 
Eur zo všetkých 
podaných žiadostí) 20,00% 49,18% 47,06% 57,14% 35,00% 72,50% 54,84% 
Počet schválených 
grantov 49 23 15 17 23 15 39 
% (schválených žiadostí 
zo všetkých podaných 
žiadostí) 75,38% 37,70% 88,24% 60,71% 57,50% 37,50% 62,90% 
Počet schválených 
grantov do 663,88 Eur 42 10 9 8 16 3 23 
% (schválených grantov 
do 663,88 Eur zo 
všetkých podaných 
žiadostí) 64,62% 16,39% 52,94% 28,57% 40,00% 7,50% 37,10% 
Počet schválených 
grantov nad 663,88 Eur 7 13 6 9 7 12 16 
% (schválených grantov 
nad 663,88 Eur zo 
všetkých podaných 
žiadostí) 10,77% 21,31% 35,29% 32,14% 17,50% 30,00% 25,81% 
Celková suma nákladov 
na projekty realizované v 
rámci okresu  149 090,65 172 323,97 33 945,23 163 577,97 101 759,57 84 964,65 183 567,68 
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Celková suma žiadaná 
prostredníctvom 
grantovej podpory  86 469,16 62 779,06 14 937,26 40 239,33 42 946,62 45 560,98 67 416,85 
% (žiadanej sumy z 
celkovej sumy nákladov 
na projekty) 58,00% 36,43% 44,00% 24,60% 42,20% 53,62% 36,73% 
Celková suma schválenej 
grantovej podpory na 
okres 18 283,21 15 415,26 7 349,13 10 396,34 9 858,59 7 618,00 21 034,99 
% (schválenej sumy 
grantovej podpory zo 
žiadanej sumy) 12,26% 8,95% 21,65% 6,36% 9,69% 8,97% 11,46% 

 

Vychádzajúc z prehľadného usporiadania znázorneného v tabuľke č. 1 možno v konečnom 
dôsledku konštatovať, že okres Dunajská Streda podal najviac žiadostí na grantovú podporu 
na aktivity prác s mládežou a vo viac ako 3/4 boli jeho žiadosti schválené. Na druhej strane 
okres Hlohovec mal najmenej podaných žiadostí a tieto boli schválené v najväčšom rozsahu. 
S ohľadom na počet obyvateľov do 30 rokov veku v jednotlivých okresoch ako i podaných 
a schválených žiadostí možno konštatovať najvyššiu aktivitu, pre realizáciu projektov 
(vychádzajúc z podaných žiadostí o grantovú podporu) v okresoch Skalica, Senica a Galanta a 
najnižšiu v okrese Hlohovec. Prostredníctvom prerozdelenia finančných prostriedkov 
a realizovanej podpory okresom sa táto disparita zmiernila.  
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