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I. ÚVOD
Národná správa o štátnej politike vo vz ahu k de om a mládeži v Slovenskej republike ( alej len „Správa
o mládeži 2010“) je výsledkom spolupráce mnohých odborníkov v oblasti problematiky mládeže a
mládežníckej politiky na Slovensku. Proces prípravy Správy o mládeži 2010 vychádza z dokumentu
K ú ové oblasti a ak né plány štátnej politiky vo vz ahu k de om a mládeži v Slovenskej republike na
roky 2008 – 2013 a kopíruje jeho tematické bloky. Jej hlavným cie om je zmapova aktuálne podmienky
života mladých udí a na tomto základe zabezpe i kontinuitu v oblasti stanovovania cie ov štátnej
politiky pre oblas detí a mládeže. Ide o komplexný dokument, monitorujúci rôzne stránky života
mladých udí v Slovenskej republike, informujúci o reálnej situácii a aktuálnych výzvach v špecifických
oblastiach politiky vo vz ahu k mládeži.
Garantom Správy je Odbor detí a mládeže Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Koordináciou
tvorby textu a organiza ným zabezpe ením projektu bola poverená inštitúcia v priamej pôsobnosti
ministerstva školstva – IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. V prvej fáze prípravy (október 2009 –
marec 2010) sa uskuto nili focusové diskusie k jednotlivým kapitolám Správy o mládeži 2010. Diskusií
sa zú astnili

lenovia medzirezortnej pracovnej skupiny1,

lenovia pracovných skupín pre jednotlivé

oblasti správy, odborníci a zástupcovia štátnych inštitúcií, ob ianskych združení aj verejnosti. Diskusie
poodhalili rozli né uhly poh adu na podmienky, problémy aj výzvy v tej ktorej oblasti života mladých udí.
Jednotlivé texty Správy o mládeži 2010 nemusia preto odráža názory a postoje všetkých zapojených
ú astníkov do jej tvorby a pripomienkovania.
Slovensko nie je jediný štát, kde sa tvorí takýto dokument. Z iniciatívy Riadite stva pre mládež a šport
Rady Európy sa rovnaký proces uskuto

uje vo viacerých európskych krajinách už od roku 19972.

Správa o mládeži 2010 má ambíciu da odpove

na otázku, do akej miery je sú asná spolo nos

priate ská vo i de om a mládeži. Správa neponúka hotové riešenia, ale poukazuje na základné výzvy
a prekážky rozvoja v jednotlivých oblastiach a slúži ako materiál k príprave budúcich opatrení v rámci
medzirezortnej a medzi sektorovej spolupráce, ktorá sa stáva stále viac nevyhnutnejšou.

1

Medzirezortná pracovná skupina bola zriadená na základe dokumentu vlády K ú ové oblasti a ak né plány vo vz ahu k de om

a mládeži v Slovenskej republike na roky 2008 – 2013 (
2

V roku 1995 na neformálnom stretnutí ministrov zodpovedných za mládež Rady Európy vystúpil minister kultúry Fínska p.Claes

Anderson s iniciatívou projektu zameraného na vypracovanie správy o postavení a perspektívach mladých udí v jednotlivých
lenských krajinách Rady Európy. Vychádzal pritom zo skúseností z podobného projektu OECD v oblasti vyššieho vzdelávania a
projektu Rady Európy zameraného na situáciu v oblasti kultúrnej politiky. Iniciatíva bola akceptovaná a zaradená medzi
medzivládne programy Rady Európy pod názvom“ National Youth Policy Review“. Slovenská republika prezentovala túto správu v
roku 2005.

II. DETI A MLÁDEŽ NA SLOVENSKU – CELKOVÁ SITUÁCIA
Ku koncu roka 2009 mala Slovenská republika 5 412 254 obyvate ov: 51,41% tvorili ženy a 48,59%
muži. Z celkového po tu obyvate ov tvorí 40,68 % mládež do 30 rokov t.j. 2 201 798 udí (51,13%
mužov a 48,87% žien). Pri rozlohe Slovenskej republiky 49 035 km2 pripadlo na jeden km štvorcový 109
obyvate ov. Obyvatelia Slovenskej republiky žijú v 2 883 obciach, z ktorých je 138 miest. Z celkového
po tu obyvate ov žije 55,03 % v mestách a 44,97% na vidieku.3 Ve kostné rozdiely medzi jednotlivými
okresmi sú zna né. Rôznorodá je i skladba obyvate ov a životné podmienky,

o sa v kone nom

dôsledku premieta do rozdielností pod a jednotlivých demografických ukazovate ov.
V roku 2008 sa v SR narodilo 57 586 detí, z oho 57 360 bolo živonarodených. 30,2% detí sa narodilo
mimo manželstva. Priemerný vek matky bol 28,32 rokov a priemerný vek matky pri prvom die ati bol
26,59 rokov.
Ku koncu roku 2008 bolo na Slovensku uzavretých 28 293 manželstiev. 12 675 rozvedených
manželstiev a na 100 sobášov pripadlo 44,799 rozvodov. Priemerný vek ženícha bol 31,44 rokov
a priemerný vek nevesty 28,37 rokov.
Percentuálne rozdelenie mladých udí pod a krajov k 31.12.2009
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Rozdelenie mladých udí pod a vekových kategórií k 31.12.2009
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Rozdelenie mladých udí pod a miesta bydliska k 31.12.2009
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Slovensko je z h adiska demografického vývoja rôznorodé na viacerých úrovniach. Hlavnými
diferencia nými osami je línia južný a severný a východný a západný región,

alej je to mesto

a priemyselné oblasti s koncentráciou obyvate stva verzus vidiek, a napokon prímestské oblasti oproti
izolovaným oblastiam. V rámci uvedených línií sa vytvorili oblasti s odlišným demografickým správaním.
Zna ná heterogenita demografickej situácie na Slovensku je výsledkom odlišnej skladby obyvate stva,
ale aj odlišných životných podmienok a tradícií. Jednotlivé demografické procesy závisia od viacerých
inite ov. Dôležitú úlohu zohrávajú kultúrne faktory, sociálna a ekonomická situácia obyvate ov,
pohlavná a veková skladba v jednotlivých regiónoch, štruktúra obyvate ov pod a rodinného stavu
a vzdelania, ale i etnická príslušnos a náboženská orientácia. Najmä posledné tri v podmienkach
Slovenska silne intervenujú do rodinného života a reproduk ného správania. Do kone ného výsledku
ur itým spôsobom zasahuje aj priebeh industrializácie a urbanizácie v minulosti, ktorý na jednej strane
spôsobil ve kú koncentráciu obyvate stva a na druhej strane vy ud ovanie ur itých regiónov a ich
starnutie. Po roku 1989 k týmto tradi ným alebo industriálne vytvoreným rozdielom pribudli i rozdiely
v životných podmienkach. V SR sa vytvorili oblasti s vysokou úrov ou nezamestnanosti a bez
pracovných príležitostí, vznikli celé regióny, z ktorých sa dlhodobo a masovo odchádza za prácou, asto
aj do zahrani ia. Vo všeobecnosti možno o dnešných mladých u och poveda , že je to najcitlivejšia
sociálna skupina, ktorú ostro zasiahli sociálne zmeny v spolo nosti. Spôsob života a prístup mladých
udí k životu má dnes iné dimenzie, niekedy ažko akceptovate né staršími generáciami vyrastajúcimi
v tradi nej kultúre za aženej totalitnými praktikami. Dnešná mládež sa kultúrne osamostat uje, vytvára
osobitný štýl života, módu, osobitné hodnotové orientácie, ale aj nové formy partnerských vz ahov –
manželstvá sa uzatvárajú neskôr, narastá po et mladých

udí, ktorí žijú samostatne, tradi né

4

manželstvo sa mení na partnerstvo.
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III. FORMÁLNE VZDELÁVANIE
Vymedzenie oblasti
Sú asný školský systém na Slovensku tvoria: materské a základné školy, gymnáziá, stredné odborné
školy, konzervatóriá, školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, základné
umelecké školy, jazykové školy. vysoké školy, zariadenia pre výchovu a vzdelávanie dospelých, školské
výchovné zariadenia pre výchovu mimo vyu ovania a špeciálne školy. Povinná školská dochádzka na
Slovensku trvá desa rokov.
Téma formálneho vzdelávania je mimoriadne široká a komplexná - pre potreby Správy o mládeži 2010
sa zameria len na oblasti školskej reformy, vzdelávania detí so zdravotným postihom, odborné
vzdelávanie a celoživotné vzdelávanie.
Sú asná situácia - školská reforma a pedagogické inovácie
Najvýznamnejšou zmenou v oblasti školstva bolo prijatie nového zákona . 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý mal položi základy dlho
o akávanej reforme školského systému. Zmeny vo vzdelávaní sa týkajú stup ov vzdelania, plnenia
povinnej školskej dochádzky, cie ov výchovy a vzdelávania, obsahu výchovy a vzdelávania, zosúladenia
stup ov vzdelania na školách Slovenskej republiky s medzinárodnou klasifikáciou ISCED.
Podstatné zmeny deklarované novým zákonom možno zhrnú do nasledujúcich bodov:
1. Zvýšenie slobody školy

pri spracovaní školského kurikula (stanovenie dvojúrov ového kurikula:

štátny a školský vzdelávací program).
2. Redukcia obsahu u iva, zaradenie prierezových tém, ktoré budú vyu ované novými u ebnými
metódami.
3. Zníženie po tu žiakov v triedach.
4. Zavedenie povinnej výu by 2 cudzích jazykov.
5. Bezplatné predprimárne vzdelávanie detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej
dochádzky a detí zo sociálne znevýhodneného prostredia
Pre úspešné realizovanie reformy je potrebná
kompetencií pedagógov.

Monopolným

viacro ná

poskytovate

príprava, hlavne v oblasti zvyšovania

kontinuálneho vzdelávania

u ite ov je

v sú asnosti metodicko-pedagogické centrum.
Zákon

. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene

a doplnení niektorých zákonov, ktorý Národná rada Slovenskej republiky schválila 24. júna 2009
komplexne rieši problematiku pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, jeho profesijný
rozvoj a kariérový rast, výkon innosti pedagogického zamestnanca (zdravotná starostlivos , sociálne
zabezpe enie, starostlivos a regenerácia pracovnej sily, prevencia pred nárastom agresie a násilia,
morálne oce ovanie, študijné vo no, platové náležitosti v prípade obmedzenia výkonu

innosti),
,

kariérový systém (profesijné štandardy, kariérový stupe , kariérová pozícia, kariérová cesta a atestácie),
kontinuálne

vzdelávanie

(povinnosti

a práva

pedagogického

zamestnanca,

zamestnávate a,

zria ovate a a ústredných orgánov štátnej správy, kreditový systém, akreditáciu, organizácie
poskytujúce

kontinuálne

vzdelávanie),

hodnotenie

a princípy

odme ovania

pedagogických

zamestnancov.
Ke že pedagógovia sú rozhodujúcim lánkom školskej reformy, právna norma je jedným z pilierov
reformných zmien vo vzdelávaní na Slovensku. Nový zákon zrovnopráv uje postavenie pedagogických
a odborných zamestnancov z h adiska ich postavenia, kontinuálneho vzdelávania i odme ovania. Jeho
uplatnením v praxi bude výraznejšia diferenciácia odme ovania pedagógov pod a ich kontinuálneho
vzdelávania. V súvislosti so zákonom boli schválené vykonávacie predpisy o kontinuálnom vzdelávaní,
nariadenie

vlády

o rozsahu

priamej

vyu ovacej

povinnosti

a priamej

výchovnej

povinnosti

pedagogického zamestnanca.
Oblas financovania bola a zrejme vždy bude ve mi aktuálna, nako ko od nej sa odvíjajú možnosti
skvalit ovania

výchovno-vzdelávacieho

zamestnancov,

zlepšovanie

procesu,

materiálno-technického

realizácia
zabezpe enia

odme ovania
škôl

pedagogických

a školských

zariadení.

Slovenské školstvo je dlhodobo finan ne poddimenzované. Napriek zvyšovaniu verejných výdavkov na
vzdelávanie, ich podiel na HDP nepresiahol 5%. Verejné výdavky na školstvo dosiahli v roku 2008
3,71% HDP, v roku 2009 4,56% HDP a v roku 2010 4,6% HDP. Pretrvávajúcim problémom je aj
upadajúci status slovenských u ite ov.5
Ministerstvo školstva SR pristúpilo k takej novelizácii zákona . 597/2003 Z.z. o financovaní základných
škôl, stredných škôl a školských zariadení, ktorá umožnila zmenu financovania jednotlivých kategórií kôl
a školských zariadení z poh adu ich špecifickej finan nej náro nosti.
Informatizácia školstva je

alšou prioritnou oblas ou sú asnej politiky v oblasti vzdelávania

6

a je

k ú ová pre vä šinu pedagogických inovácií.
Sú asná situácia - výchova a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením
Výchova a vzdelávanie týchto detí sa uskuto

uje:

a) v školách pre deti so zdravotným znevýhodnením a žiakov so zdravotným znevýhodnením; tieto školy sú
špeciálne školy,
b) v ostatných školách pod a zákona . 245/2008 Z. z., a to:
1. v špeciálnych triedach, ktoré sa zria ujú spravidla pre deti s rovnakým druhom zdravotného znevýhodnenia
alebo žiakov s rovnakým druhom zdravotného znevýhodnenia; as výchovno-vzdelávacieho procesu sa môže

5
6

http://www.ineko.sk/sluby/sluby_dokazy.php?id_slub=123
Informatická výchova a informatika sa zavádza od 1. stup a základnej školy.

-

uskuto

ova v triede spolo ne s ostatnými de mi alebo žiakmi školy; niektoré vyu ovacie predmety alebo

innosti môže die a alebo žiak absolvova mimo špeciálnej triedy,
2. v triedach alebo výchovných skupinách spolu s ostatnými de mi alebo žiakmi školy; ak je to potrebné, takéto
die a alebo žiak je vzdelávaný pod a individuálneho vzdelávacieho programu, ktorý vypracúva škola v
spolupráci so školským zariadením výchovnej prevencie a poradenstva; zákonný zástupca die a a alebo žiaka
má právo sa s týmto programom oboznámi .
Výchova a vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením sa uskuto

uje v materských, základných,

7

stredných, praktických školách a odborných školách .
Pri výchove a vzdelávaní detí so zdravotným znevýhodnením alebo žiakov so zdravotným znevýhodnením sa
postupuje pod a špeciálnych vzdelávacích programov ur ených pre rôzne skupina: pre deti a žiakov
s mentálnym postihnutím, so sluchovým postihnutím, so zrakovým postihnutím, s telesným postihnutím,
s narušenou komunika nou schopnos ou, s autizmom alebo

alšími pervazívnymi vývinovými poruchami,

chorých a zdravotne oslabených, deti a žiakov hluchoslepých, žiakov s vývinovými poruchami u enia, žiakov
s poruchami aktivity a pozornosti, s viacnásobným postihnutím a deti a žiakov s poruchami správania.
Pre deti a žiakov s nadaním, ktorí sú de mi a žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa
zria ujú materské, základné a stredné školy.8
Základnými zložkami systému výchovného poradenstva a prevencie, ktoré poskytujú odbornú starostlivos
de om z h adiska potrieb sú zariadenia výchovného, psychologického a špeciálnopedagogického poradenstva
a prevencie, a to :
a) centrá špeciálno-pedagogického poradenstva
Poskytujú starostlivos de om so zdravotným postihnutím (sú to deti s mentálnym, sluchovým, zrakovým,
telesným postihnutím, s narušenou komunika nou schopnos ou, s autizmom a alšími pervazívnymi vývinovými
poruchami). Tiež poskytujú starostlivos de om s vývinovým poruchami (vývinové poruchy u enia, poruchy
aktivity a pozornosti).
b) centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
innos týchto centier je zameraná na všetky deti s výnimkou detí so zdravotným postihnutím. Sú zamerané na
deti s nadaním, choré a zdravotne oslabené, deti s poruchami správania, ktoré sú dôsledkom ich sociálneho
a emocionálneho narušenia a detí zo sociálne znevýhodneného prostredia.
K alším zložkám systému výchovného poradenstva a prevencie patrí školský psychológ, výchovný poradca,
školský špeciálny pedagóg, lie ebný pedagóg, sociálny pedagóg a koordinátor prevencie.

7

Viac informácii vo Vyhláške MŠ SR . 322/2008 Z. z.

8

Upravuje Vyhláška MŠ SR . 307/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní žiakov s intelektovým nadaním.

Sú asný stav - odborné vzdelávanie mládeže
V oblasti odborného vzdelávania a prípravy ( alej len „OVP“) vláda Slovenskej republiky schválila v júni
2007 koncepciu dvojúrov ového modelu vzdelávacích programov. Jej podstatou je tvorba kurikulárnych
dokumentov na dvoch úrovniach – štátnej a školskej. Dvojúrov ový model vzdelávacích programov
v oblasti odborného vzdelávania umožnil flexibilnejšiu profiláciu absolventov pod a potrieb štátu,
regionálneho trhu prácu, podmienok školy, vývoja študijných a u ebných odborov, schopností a záujmov
žiakov, ale zárove zabezpe il, aby sa všetkým žiakom poskytlo porovnate né vzdelanie zodpovedajúce
potrebám ich osobného, ob ianskeho a pracovného života.
Štátny vzdelávací program ( alej len „ŠVP“) predstavuje 1. stupe programového systému vytvorený na
celoštátnej úrovni, ktorý definuje požiadavky spolo né pre celú skupinu odborov. ŠVP definuje na úrovni
štátu minimálne požiadavky na absolventa vzdelávacieho programu pre celú skupinu príbuzných
odborov štúdia, vymedzuje pre jednotlivé stupne vzdelania a skupiny odborov vzdelávania povinný
rámec štátom garantovaného vzdelávania. Stanovuje základné cie ové požiadavky na kompetencie
absolventov a od nich odvodené výkonové a obsahové štandardy všeobecnej a odbornej zložky
vzdelávania, profil absolventa, základné podmienky realizácie programu, jasné pravidlá a zásady pre
tvorbu školských vzdelávacích programov a alšie pravidlá. Zabezpe uje porovnate nos

úrovní

získaného vzdelania a kvalifikácií na danom stupni vzdelania.
ŠVP schva uje a vydáva Ministerstvo školstva SR ( alej len „MŠ SR“). Zavedenie ŠVP v systéme
stredoškolského odborného vzdelávania vytvorilo podmienky pre uplatnenie základných vývojových
trendov, nových vzdelávacích prístupov na školskej a regionálnej úrovni, ktorými sú najmä: rozvoj
k ú ových kompetencií a pripravenos na celoživotné vzdelávanie, integrácia všeobecného a odborného
vzdelávania, dôraz na široký profil absolventov, rozvoj progresívnych spôsobov konštrukcie
vzdelávacieho programu (moduly) a metód výu by a prispôsobenie odborného vzdelávania a výchovy
požiadavkám jednotného európskeho trhu práce.
Dvojúrov ový model vzdelávacích programov v oblasti OVP

je systém vzájomne prestupných

a nadväzujúcich vzdelávacích programov na štátnej a regionálnej úrovni s pružnou štruktúrou, ktorá
umožní korigova alebo spresni vo bu povolania v priebehu vzdelávania a umožní absolventom po
absolvovaní iasto ného alebo komplexného vzdelávacieho programu získa certifikovaný výstup tak,
aby nikto nemusel odchádza zo školy bez základnej kvalifikácie. ŠVP zárove

vyjadruje aj zmenu

pedagogického myslenia a vnáša ju do života a práce škôl.
Tvorba školských vzdelávacích programov ( alej len „ŠkVP“) ako 2. stup a programového systému
predstavuje významnú zmenu vo vzdelávacej politike škôl, nako ko posil uje ich autonómiu
a zodpovednos za spracovanie a kvalitu školských vzdelávacích programov. ŠkVP si školy vytvárajú
pod a svojich zámerov a potrieb regiónu. Obsahuje organizované aktivity školy, vzdelávacie ciele, obsah
výu by a vzdelávacie výstupy. Vzniká doplnením ŠVP o špecifické potreby na základe návrhov a potrieb
regiónu, podnikov, rodi ov, žiakov, a alších zainteresovaných. ŠkVP má zabezpe i

súlad

s regionálnymi potrebami trhu práce za aktívnej ú asti zamestnávate ov na regionálnej alebo miestnej
úrovni. Tým sa zvýšia predpoklady pre lepšiu zamestnanos a uplatnenie absolventov škôl.

ŠkVP

schva uje riadite školy po jeho prerokovaní s orgánmi štátnej správy a zamestnávate mi. Vzájomný
súlad ŠkVP a ŠVP bude posudzova Štátna školská inšpekcia.
Vytvorenie dvojúrov ového systému vzdelávacích programov na štátnej a školskej úrovni posil uje
nielen samostatnos

a zodpovednos

škôl, ale buduje vzdelávanie na za lenených k ú ových

kompetenciách v ŠVP a ŠkVP. Prepojenos k ú ových kompetencií s obsahom vzdelávania zaru uje
posilnenie medziodborového prístupu vo vzdelávacích oblastiach a odboroch štúdia, chápanie
vzdelávacích výstupov a u iva na základe vykonaných inností.
Zákon . 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov
z 23. apríla 2009 nadobudol ú innos od 1. septembra 2009.
Zákon upravuje odborné vzdelávanie a prípravu v stredných odborných školách a školských
zariadeniach,

systémovo - v jednom predpise tak, aby výsledky výchovy a vzdelávania boli

kompatibilné s výchovno-vzdelávacími systémami ostatných krajín Európskej únie a aby absolventi boli
kvalitne pripravení na život a prácu v podmienkach vedomostnej spolo nosti a pod a potrieb trhu práce.
Špecifikuje postavenie a úlohy subjektov štvorstrannej spolupráce v oblasti OVP, ktorými sú štátna
správa, samospráva, zamestnávatelia a zamestnanci. Vytvára funk ný systém koordinácie odborného
vzdelávania a prípravy pre trh práce prostredníctvom zriadenia poradných orgánov na celoštátnej úrovni
a na

úrovni samosprávnych krajov. Vytvára

motivujúci priestor

pre vstup zamestnávate ov

a zamestnávate ských zväzov do OPV a pre vstup investi ného kapitálu do OVP.
Umož uje vstup zamestnávate ov a zamestnávate ských zväzov do OVP v oblasti plánovania potrieb
trhu práce, spoluú asti pri tvorbe nového obsahu vzdelávania a pri inovácii existujúceho obsahu
vzdelávania, spoluú asti pri realizácii OPV, podielu na hodnotení kvality OVP v rámci ukon ovania
štúdia na stredných školách.
Zákon v nadväznosti na Zákonník práce umož uje zamestnávate ovi, aby poskytoval finan né
zabezpe enie (motiva né štipendium) a hmotné zabezpe enie (stravovanie, ubytovanie, cestovné,
poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov) žiakovi ktorý sa pripravuje na povolanie.
V prípade ak má zamestnávate so žiakom uzatvorenú pracovnú zmluvu, môže si výdavky vynaložené
na jeho výchovu a vzdelávanie uplatni ako da ový výdavok a na základe uzatvorenia dohody so
žiakom môže docieli , že žiak po skon ení štúdia zotrvá u zamestnávate a ur itý as (najviac tri roky).
Sú asná situácia - celoživotné vzdelávanie
Cie om celoživotného vzdelávania v Slovenskej republike je poskytnú všetkým skupinám populácie
v priebehu celého života príležitosti k získavaniu a uznávaniu kvalifikácií použite ných na trhu práce

a k zdokona ovaniu k ú ových kompetencií potrebných pre uplatnenie v pracovnom, ob ianskom aj
osobnom živote. Rozvoj stratégie celoživotného vzdelávania by mal v kone nom dôsledku vies
k vytvoreniu prostredia motivujúceho k ú asti na celoživotnom vzdelávaní a to hlavne pre osoby
s nízkou kvalifikáciou alebo pre osoby, ktoré potrebujú svoju kvalifikáciu rýchlo a efektívne zmeni ,
zvýši

i rozšíri .

Hlavným politickým opatrením v súvislosti s dobudovaním systému celoživotného vzdelávania
a celoživotného poradenstva je prijatie zákona o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (30. september 2009 s ú innos ou od 1. februára 2010), ktorý legislatívne dotvára
sú asnú úpravu systému školského vzdelávania a rozširuje ho o úpravu

alšieho vzdelávania, ktoré

nadväzuje na stupe vzdelania dosiahnutý v školskom vzdelávaní a zavádza nové podporné nástroje na
spreh adnenie a sprístupnenie komplexných informácií o vzdelávacích možnostiach a potrebách pre
ob anov, aby sa mohli ahšie uplatni na trhu práce.
Hlavným cie om zákona je vytvori predpoklady pre zabezpe enie fungovania alšieho vzdelávania ako
sú asti celoživotného vzdelávania tak, aby sa zvýšila kvalita poskytovaného

alšieho vzdelávania a

umožnilo sa uznávanie výsledkov vzdelávania vedúcich k dosiahnutiu iasto nej a úplnej kvalifikácie.
Zákon o celoživotnom vzdelávaní pritom berie do úvahy zámer vytvori Národnú sústavu kvalifikácií,
ktorá je základom otvoreného systému celoživotného vzdelávania. Kumuluje v sebe na jednej strane
zosúladenie výstupov vzdelávacieho systému s potrebami trhu práce, na strane druhej zrovnopráv uje
výstupy zo školského a alšieho vzdelávania a sú asne motivuje jednotlivcov k ú asti na celoživotnom
vzdelávaní. Zákon o celoživotnom vzdelávaní zavádza aj pravidlá a postupy pre uznávanie výsledkov
alšieho vzdelávania na získanie osved enia o iasto nej alebo úplnej kvalifikácii prostredníctvom
skúšky na overenie odbornej spôsobilosti v súlade so štandardmi stanovenými v národnej sústave
kvalifikácií. Možnos udeli absolventovi vzdelávacieho programu

alšieho vzdelávania osved enie

budú ma školy a vysoké školy, ktorým bude udelené oprávnenie na vykonávanie skúšky na overenie
odbornej spôsobilosti. Prostredníctvom inštitútu vykonania skúšky odbornej spôsobilosti sa rozširuje
možnos udeli osved enie o nadobudnutí

iasto nej alebo úplnej kvalifikácie aj inou vzdelávacou

cestou ako len prostredníctvom školského vzdelávania.
Špecifickým stimulom na zvýšenie ú asti dospelých na celoživotnom vzdelávaní je zavádzanie
informa ných služieb pre celoživotné vzdelávanie. Informa ný systém pre celoživotné vzdelávanie
a celoživotné poradenstvo bude ú inným nástrojom vo ného prístupu ob anov a inštitúcií k vzdelaniu
a poradenstvu. V roku 2008 bol prijatý „Návrh štruktúry projektu informa ného systému akreditovaných
vzdelávacích ustanovizní alšieho vzdelávania (ISDAV)“. Vytvorenie informa ného systému zabezpe í
pod a tohto materiálu zhromaž ovanie, monitorovanie a priebežnú aktualizáciu všetkých relevantných
informácií týkajúcich sa ponuky akreditovaných vzdelávacích aktivít sprostredkovávaných rôznym
skupinám užívate ov. Zárove

zefektívni systém odborného posudzovania projektov vzdelávacích

inštitúcií uchádzajúcich sa o akreditáciu. ISDAV zárove
alšieho vzdelávania.

zavedie elektronizáciu akreditácií v oblasti

Problémy a prekážky – výzvy do budúcnosti
V školách aj napriek naštartovanej reforme prevládajú tradi né spôsoby vyu ovania. Nový školský
zákon (2008) umož uje školám vytvára školské vzdelávacie programy, avšak ich využitie ako nástroja
premeny tradi nej školy závisí od pripravenosti u ite ov pracova na svojom osobnostnom a odbornom
rozvoji, na schopnosti manažmentu podporova osobnostný a odborný rast pedagógov na škole.
Snahy mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti alšieho vzdelávania pedagógov o komplexné,
systémové riešenia, podporu reformy školského systému zdola sú dlhodobo ve mi málo úspešné (napr.
Súbor nástrojov na podporu pedagogických inovácií, 2007). Overené inova né eduka né programy
(napr. Vysoko efektívne u enie/ITV, overené v rokoch 1993 - 2001), ktoré reagujú na potreby detí,
potrebu zmysluplného u enia, potrebu rešpektu osobnosti die a a, potrebu u i sa v podporujúcom
prostredí,

u i sa spolupracova ,

vyžadujú dlhodobú prípravu pedagógov (3-5 rokov).

Závisí od

iniciatívy u ite ov, vedenia školy, i vytvoria podmienky pre vzdelávanie, rast svojich u ite ov,
potrebné financie. Príprava študentov na pedagogických fakultách, tiež nereaguje na

i získajú

spomínané

potreby detí v dostato nej miere. Už samotné prijímanie adeptov u ite stva nie je podmienené ich
záujmom pracova s de mi, osobnostnými kvalitami potrebnými pre toto povolanie. Ako k ú ové sa javí
už v príprave u ite ov na VŠ osobnostný rozvoj pedagógov, neustála reflexia a sebareflexia osobného
rastu aj v alšom, kontinuálnom vzdelávaní pedagógov.
alšou oblas ou je uplatnenie absolventov prvého stup a vysokoškolského štúdia. V sú asnosti je
v praxi uplatnenie osôb s titulom bakalár nedostato né a neexistuje ani dostato ná ponuka miest
vhodných pre týchto absolventov.
Sféra odborného školstva potrebuje nové vízie, v prepojení na celkový rozvoj hospodárstva. V tomto
smere je potrebné aj posilni spoluprácu s rodi mi, ktorí nie sú vo vä šej miere ochotní umiest ova deti
na odborných školách a motivujú ich k štúdiu na všeobecných školách a neskôr na vysokých školách.
IV. ZAMESTNANOS
Vymedzenie obsahu
Tak ako mladí udia predstavujú významnú skupinu obyvate stva, predstavujú aj významnú sú as trhu
práce na Slovensku. Z objektívnych dôvodov mladého veku a z neho vyplývajúceho nedostato ného
vzdelania, absencie praxe a nerozvinutých pracovných návykov sa však podie ajú zna nou mierou aj na
nezamestnanosti. Napriek tomu, že vä šina mladých udí zvládne prechod od prípravy na povolanie vo
vzdelávacom systéme k zapojeniu sa na trh práce úspešne a bez vä ších problémov, ktoré by si
vyžadovali osobitnú pomoc, mnoho iných musí eli prekážkam a znevýhodneniam pri vstupe na trh
práce. Viacnásobnej marginalizácii elia najmä mladí udia so zdravotným postihnutím a príslušníci
rómskej etnickej skupiny. Potenciálnou hrozbou oneskoreného alebo neúspešného za lenenia mladých
udí do trhu práce je nenadobudnutie pracovných návykov, znemožnenie neskoršej integrácie do

pracovného procesu, existen ná frustrácia, deformácie v osobnostnom vývoji až vznik sociálnopatologických javov. Mimoriadne závažným problémom sú mladí udia, ktorí nikdy nepracovali a
nezískali pracovné návyky.

Sú asná situácia - nezamestnanos mladých udí v SR
Ukazovate /Rok
Po et uchádza ov o zamestnanie (UoZ)
Po et dlhodobo nezamestnaných
uchádza ov o zamestnanie
Podiel dlhodobo nezamestnaných UoZ na
celkovom po te UoZ v %

2004

2005

2006

2007

2008

2009

409 112 340 401 299 181 250 938 230 433 340 243
197 179 178 520 156 341 131 511 112 452 119 972
48,20

52,44

52,26

52,41

48,80

35,26

Miera nezamestnanosti mladých udí asto dosahuje viac ako dvojnásobné hodnoty celkovej miery
nezamestnanosti. Pod a údajov Eurostat bola sezónne upravená celková miera nezamestnanosti v SR v
decembri 2009 13,6%, pri om miera nezamestnanosti mladých v tom istom období dosahovala 32,9%,
ím sme sa zaradili na tretie miesto v rámci štátov EÚ s najvyššou nezamestnanos ou mladých udí do
25 rokov9.
V 1. štvr roku 2009 bolo v evidencii Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny za celú SR 52048
nezamestnaných mladých udí od 15 do 24 rokov. V 2. štvr roku ich bolo za celú SR 54363, v 3.
štvr roku po et nezamestnaných mladých udí od 15 do 24 rokov stúpol na 67717. V 4. štvr roku 2009
bolo v evidencii Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny za celú SR 65989 nezamestnaných mladých
udí od 15 do 24 rokov.
Jedným z najpál ivejších problémov na Slovensku aj napriek poklesu po tu dlhodobo nezamestnaných
osôb, je dlhodobá nezamestnanos , ktorá do roku 2008 tvorila polovicu celkovej nezamestnanosti.
V roku 2009 bol podiel dlhodobo nezamestnaných na celkovom po te uchádza ov o zamestnanie na
úrovni 35,26%. V súvislosti s dopadmi globálnej ekonomickej krízy sa predpokladá jej opätovný nárast
tak, ako aj nárast po tu dlhodobo nezamestnaných osôb.
Za dlhodobo nezamestnaného uchádza a o zamestnanie sa považuje ob an vedený v evidencii
uchádza ov o zamestnanie najmenej 12 mesiacov z predchádzajúcich 16 mesiacov. V celoeurópskom
priemere je miera nezamestnanosti mladých od 15 do 24 rokov, ktorí sú v evidencii 2-4 roky v
sú asnosti 18%. Podiel mladých na celkovom po te nezamestnaných dlhšie ako 4 roky predstavuje 5%.
Mladí

udia v tejto oblasti preukazujú vä šiu schopnos

nájs

si prácu po nieko komesa nej

nezamestnanosti ako starší udia. Jedným z dôvodov je tiež fakt, že mnohí nezamestnaní mladí sa
rozhodnú pokra ova vo formálnom vzdelávaní.10
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Sú asná situácia - zamestnanos mladých udí
Miera zamestnanosti (vo vekovej skupine 15 - 64 ro ných) oproti 2. štvr roku 2008 klesla v 2. štvr roku
2009 o 1,3 p. b. na 60,4 %11. Nízka miera zamestnanosti mladých udí od 15 do 24 rokov v SR môže
súvisie s ich vysokou mierou ekonomickej neaktivity z dôvodu štúdia. Pod a údajov Štatistického úradu
SR po et študujúcej populácie rástol plynule od roku 1994. Z analýzy štatistických údajov vyplynulo, že
po et mladých udí vo formálnom systéme školského vzdelávania nad rámec povinnej školskej
dochádzky rastie12, ím sa od a uje potreba ich zaradenia do trhu práce.

Vplyv vzdelania na uplatnenie absolventov na trhu práce
Štruktúra uchádza ov o zamestnanie v SR pod a dosiahnutého stup a vzdelania
Zdroj: ÚPSVaR, december 2009

Dosiahnuté vzdelanie

Po et uchádza ov o zamestnanie december 2009

vedecká výchova

248

vysokoškolské

18821

vyššie vzdelanie

4635

úplné stredné odborné s maturitou

55086

úplné stredné všeobecné s maturitou

11861

úplné stredné s maturitou

41386

stredné odborné bez maturity

1811

vyu enie

130586

základné

97351

bez vzdelania

17768

SPOLU SR

379553

Najvä šie problémy nájs si uplatnenie na trhu práce majú uchádza i o zamestnanie s dosiahnutým
nízkym stup om vzdelania. Pomerne vysoká miera zastúpenia medzi uchádza mi o zamestnanie je aj
medzi absolventmi vysokoškolského vzdelávania (18 821), ktorí tvoria 4,9% z celkového po tu
absolventov.
Nízke po ty pri niektorých skupinách možno vysvetli rozhodnutím absolventov pokra ova v osobnom
vzdelávaní, im sa vyhnú zaradeniu medzi uchádza ov o zamestnanie.
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Aktívne opatrenia na trhu práce
V roku 2007 bol priemerný po et nezamestnaných absolventov škôl na celkovom po te uchádza ov
o zamestnanie ( alej len UoZ) 5,6 %. Vplyvom globálnej ekonomickej krízy bolo od septembra 2008
zaznamenané zvýšenie ich absolútneho po tu a aj podielu na celkovom po te UoZ, o poukazuje na
skuto nos , že absolventi škôl, ktorí ukon ili štúdium v rokoch 2008 a 2009, sa z dôvodu nedostatku
vo ných pracovných miest na trhu práce, umiest ovali iba s ve kými ažkos ami (vi tabu ka . 1).
Tabu ka . 1
Priemerný po et nezamestnaných absolventov škôl a ich percentuálny podiel na celkovom po te UoZ v SR

Rok

Celkový po et UoZ

UoZ - absolventi

% podiel

2007

250 938

14 070

5,6

2008

230 433

13 431

5,8

2009

340 243

23 330

6,9

Pre absolventov škôl, u ktorých sa prejavili ve ké ažkosti nájs si zamestnanie, sa najmä pomocou
odborných poradenských služieb a aktívnych oparení na trhu práce zabezpe ujú kroky potrebné pre ich
zaradenie na niektorý z nástrojov aktívnych opatrení na trhu práce, ktorými sa podporu zvyšovanie ich
zamestnate nosti alebo zamestnanosti.
A. Informa né a poradenské služby
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ( alej len „úrad“) poskytuje informa né a poradenské služby pri
a) vo be povolania,
b) výbere zamestnania vrátane zmeny zamestnania
c) výbere zamestnanca,
d) adaptácii zamestnanca v novom zamestnaní.
Jednou z foriem poradenstva pri vo be povolania je preventívne poradenstvo zamerané na žiakov
základných škôl ( alej len „ZŠ“) a žiakov stredných škôl ( alej len „SŠ“). Jeho cie om je predchádza
nesprávnej vo be povolania u žiakov ZŠ a ich následnému zaradeniu do evidencie UoZ. Poradenstvo
ur ené žiakom SŠ je vo vä šej miere zamerané na zamestnanie, podnikanie,

alšie vzdelávanie a

informácie o trhu práce.
Skupinové stretnutia so žiakmi sú realizované

na školách s ponukou možného následného

individuálneho, prípadne skupinového poradenstva žiakom priamo na úrade v Informa no-poradenskom
stredisku ( alej len „IPS“), ktoré je zriadené na každom úrade. Sú obsahovo zamerané na informácie
o regionálnom trhu práce, na informácie o možnostiach uplatnenia sa absolventov škôl po skon ení
školy, informácie o aktívnom sa uchádzaní o zamestnanie a zárove

sa ponúkajú možnosti

individuálneho poradenstva v IPS (identifikácia predpokladov pre výkon povolania, konkrétne informácie
pre konkrétneho uchádza a).
,

V rámci služieb IPS je klientovi k dispozícii odborná literatúra, informa né materiály z oblasti služieb
zamestnanosti a z oblasti sociálnych vecí a rodiny, propaga né materiály, preh ad SŠ a VŠ, aktuálny
katalóg zamestnávate ov (zoznam zamestnávate ov, ktorý obsahuje napr. základné informácie
o organizáciách, ich kontaktných údajoch a osobách, charakteristike ich prevádzok, po te a štruktúre
zamestnancov, po te a zozname obsadzovaných profesií, podmienkach výberu na pracovné pozície,
sociálnom programe). Pre uplatnenie sa na trhu práce môže klient využi internetové portály Informa ný
systém typových pozícií a Sprievodca svetom povolaní. Ob ania so zdravotným postihnutím ( alej len
„ZP“) majú možnos získava informácie prostredníctvom informa ného systému pre ob anov so ZP
ReHis Slovensko (www.rehis.sk). Vyh adávanie informácií týkajúcich sa trhu práce je samoobslužné.
V prípade potreby je ob anovi nápomocný odborne pripravený zamestnanec.
Poskytovanie informácií o aktivitách, ktoré organizuje úrad prostredníctvom poskytovania skupinových
aktivít, sú propagované na rôznych podujatiach napr.: Burzy informácií, Burzy práce, výberové konania
pre zamestnávate a, VAPAC – Ve trh práce a cestovania, Národné dni kariéry a pod. Na podujatiach sa
úrad zameriava na poskytnutie informácií o vývoji zamestnanosti v regióne, o strategických investoroch
a zamestnávate och, o vo ných pracovných miestach ( alej len „VPM”) a na preh ad vývoja miery
nezamestnanosti v regióne s dôrazom na evidenciu absolventov pod a škôl a študijných zameraní. Úrad
prezentuje nástroje aktívnych opatrení trhu práce pod a zákona

. 5/2004 Z. z. o službách

zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( alej len „zákon
o službách zamestnanosti“) vhodné pre budúcich absolventov SŠ a zamestnávate ov a programy
a projekty,

ktoré

sprostredkovania

úrad

realizuje.

zamestnania

K dispozícii
za

úhradu,

je

zoznam

zamestnávate ov

podporovaného

a do asného

regiónu,

agentúr

zamestnávania,

špecializovaných pracovísk pre ob anov so ZP, zoznam existujúcej siete SŠ v regióne, preh ad
u ebných a študijných odborov s dôrazom na tie, ktoré sú žiadané v rámci regionálneho trhu práce.
Zamestnanci úradu v rámci informa ných a poradenských služieb informujú klientov o aktívnom
uchádzaní sa o zamestnanie (žiados o prijatie do zamestnania, motiva ný list, životopis, zásady
komunikácie so zamestnávate om, príprava na výberové konanie alebo na prijímací pohovor, pracovná
zmluva a jej náležitosti). Žiaci ZŠ a SŠ môžu prostredníctvom programov „Sprievodca svetom povolaní“,
„Cesta k povolaniu“ a „Integrovaný systém typových pozícií“ získa základné informácie o vo be
povolania a profesijnej orientácii a majú možnos otestova svoje osobnostné predpoklady, záujmy a
zru nosti pri výbere vhodného povolania a zárove sa zú astni prezentácie regionálnych SŠ.
Cestou medzinárodnej siete EURES má UoZ možnos h ada si prácu v zahrani í a získa informácie
o životných a pracovných podmienkach v krajinách EÚ/EHP. Môže si pripravi a vytla i materiály
potrebné pre uchádzanie sa o zamestnanie – žiados

o prijatie do zamestnania, životopis, motiva ný

list, Europass a pod. (k dispozícii sú vzory a návody ako písa tieto písomnosti).
Z dôvodu zvýšenia kvality poskytovania služieb pre klientov úradov bol v roku 2008 na
úradoch pilotovaný nový systém poskytovania služieb zamestnanosti
poskytovania služieb zamestnanosti“ ( alej len

desiatich

tzv. „3-zónový systém

„3-zónový systém“), ktorý je založený na princípe
-

efektívneho nastavenia systému poskytovania služieb zamestnanosti. Nako ko sa pilotným overovaním
aplikácia 3-zónového systému na úradoch osved ila, od 1. mája 2009 bola realizácia 3-zónového
systému zavedená na všetkých úradoch. Klienti sú zaradení do zón na základe profilácie pod a toho,
akú má možnos umiestni sa na trhu práce:
I. zóna - Informa no-poradenské a sprostredkovate ské služby - je zameraná pre aktívnych UoZ,
ktorí sa potrebujú na trhu práce iba zorientova a prácu si h adajú sami. Klient môže využi pomoc
odborného zamestnanca, ktorý sa mu venuje individuálne.
II. zóna - Sprostredkovate ské služby v spolupráci s agentmi pre pracovné miesta - je klasické
sprostredkovanie zamestnania, ktoré je viac individuálne a sprostredkovate sa stáva manažérom UoZ
pri jeho umiestnení sa na trhu práce. V II. zóne je sprostredkované zamestnanie najmä tým UoZ, ktorí
majú presnú predstavu o svojich potrebách.
III. zóna - Odborné poradenské služby a nástroje aktívnych oparení na trhu práce - je pomyselné
ozna enie pracovísk, v ktorých zamestnanci úradu zabezpe ia UoZ odborné poradenské služby a
úkony potrebné pre zaradenie UoZ na niektorý z nástrojov aktívnych opatrení na trhu práce.
B. Aktívne opatrenia na trhu práce
Vláda SR sa vo svojom Programovom vyhlásení v roku 2006 zaviazala prija rázne opatrenia na
uplat ovanie programového a projektového prístupu zameraného na predchádzanie vylú eniu z trhu
práce a podporu integrácie znevýhodnených skupín do zamestnania, najmä absolventov škôl,
ob anov so zdravotným postihnutím, matiek s de mi a osôb vo veku blízkom dôchodkovému veku,
zníženiu regionálnych rozdielov z h adiska zamestnanosti, nezamestnanosti a produktivity práce, najmä
v zaostávajúcich regiónoch s vysokou nezamestnanos ou.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravilo novú stratégiu podpory tvorby pracovných
miest, umiest ovania nezamestnaných na vo né pracovné miesta a udržate nos pracovných miest13,
ktorá je zakomponovaná v Národnom programe reforiem Slovenskej republiky na roky 2008-2010,
v Národnom strategickom referen nom rámci na obdobie rokov 2007 až 2013 a v Opera nom programe
Zamestnanos a sociálna inklúzia. Podpora zamestnanosti je realizovaná z prostriedkov Európskeho
sociálneho fondu (ESF) a spolufinancovaná zo zdrojov štátneho rozpo tu (ŠR).
V súlade s požiadavkami aplika nej praxe, ako aj vývojom na trhu práce v dôsledku dopadov globálnej
ekonomickej krízy, boli v rámci zákona o službách zamestnanosti v rokoch 2008 a 2009 realizované vo
vz ahu k znevýhodneným uchádza om o zamestnanie – absolventom škôl nasledujúce opatrenia prijaté
na podporu ich zamestnate nosti a zamestnanosti:
1. Vypracovanie individuálneho ak ného plánu (IAP); IAP sa vypracúva na základe ponuky
úradu alebo na základe žiadosti znevýhodneného uchádza a o zamestnanie na podporu jeho
pracovného uplatnenia v rámci odborných poradenských služieb; povinne sa IAP vypracúva pre
vybrané skupiny znevýhodnených uchádza ov o zamestnanie vrátane absolventov škôl
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2. Upravil sa systém vzdelávania a prípravy pre trh práce UoZ14 - definovanie jednotlivých
foriem vzdelávania a prípravy pre trh práce a ich realizácia sa zabezpe uje formou pilotných
projektov alebo projektov na lokálnej, regionálnej a národnej úrovni, poskytovanie príspevku na
vzdelávanie a prípravu pre trh práce UoZ vo výške 100 % nákladov na každé vzdelávanie
a prípravu pre trh práce a alších súvisiacich nákladov pre jedného UoZ, ktoré zabezpe í úrad
priamo alebo prostredníctvom dodávate a, poskytovanie dávky ú astníkom vzdelávania
a prípravy pre trh práce po as vzdelávania a prípravy pre trh práce, ktoré trvá viac ako 1
kalendárny mesiac, vo výške sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu
3. Príspevok na samostatnú zárobkovú innos (§ 49) - upravila sa d žka vedenia uchádza a
o zamestnanie v evidencii uchádza ov o zamestnanie - skrátenie zo 4 mesiacov na 3 mesiace;
pri poskytovaní príspevku sa neprihliada na príslušnos uchádza a o zamestnanie k niektorej
skupine znevýhodnených UoZ15. Od roku 2007 do roku 2009 sa podiel absolventov na
celkovom po te UoZ, ktorí boli podporení prostredníctvom príspevku na samostatnú zárobkovú
innos , postupne zvyšoval. V roku 2009 z celkového po tu podporených UoZ podiel
absolventov škôl predstavoval 7,8%.

Splnenie 3-mesa nej podmienky vedenia uchádza a

o zamestnanie v evidencii uchádza ov o zamestnanie sa na prechodné obdobie od 1.12.2009
do 31.12.2010 nevyžaduje- opatrenie súvisiace s riešením dopadov globálnej ekonomickej
krízy.16
4. príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádza a o zamestnanie (§ 50) rozšíril sa okruh znevýhodnených uchádza ov o zamestnanie, na ktorých zamestnávanie môže
úrad zamestnávate ovi poskytnú tento príspevok pre všetky skupiny znevýhodnených UoZ, ak
sp ajú podmienku ich vedenia v evidencii UoZ najmenej 3 mesiace. Percentuálny podiel
umiestnených absolventov na trh práce prostredníctvom príspevku na podporu zamestnávania
znevýhodneného UoZ v období rokov 2007 až 2009 je stabilný na úrovni 12% až 14%. V roku
2009 zaznamenávame pokles záujmu zamestnávate ov o tento príspevok,

o môže by

spôsobené aj rozšírením aktívnych opatrení na trhu práce, zameraných na podporu umiestnenia
znevýhodnených UoZ, ktoré boli prijaté v roku 2008, ke

sa podstatne rozšírila škála

poskytovaných nástroj na podporu zamestnanosti tejto skupiny ob anov
5. Zvýšil sa príspevok za vykonávanie absolventskej praxe, ktorou sa podporuje získavanie
alebo prehlbovanie odborných zru ností

alebo praktických skúseností absolventov škôl –

príspevok poskytovaný ú astníkovi absolventskej praxe sa z pevnej iastky (63,07 Eur) zvýšil
na sumu životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, t.j. 185,19 Eur17. Na prechodné
obdobie (do 31.12.2010) možno na absolventskú prax zaradi

absolventa školy

hne

po

18

nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o jeho zaradení do evidencie UoZ .Toto opatrenie
súvisí s riešením dopadov ekonomickej krízy.
6. Podporila sa pracovná mobilita, a to zavedením nového príspevku na pres ahovanie za
prácou (vo výške najviac 1 327,76 Eur), príspevku na dopravu zamestnancov (vo výške najviac
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50 % vynaložených nákladov). Sú asne sa zvýšil príspevok na dochádzku za prácou,
vrátane rozšírenie jeho poskytovania pre všetkých nezamestnaných UoZ, ktorí boli vedení
v evidencii UoZ najmenej 3 mesiace a boli vyradení z tejto evidencie z dôvodu nástupu do
zamestnania alebo za ali vykonáva samostatnú zárobkovú innos .
V súvislosti s podporou za le ovania najmä znevýhodnených UoZ sa od 1. mája 2008 zaviedli zmeny
v oblasti aktívnych opatrení na trhu práce:
•

Príspevok na zapracovanie znevýhodneného uchádza a o zamestnanie (§ 49a)

•

Príspevok na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami (§50a)

•

Príspevok na zamestnávanie znevýhodnených uchádza ov o zamestnanie v sociálnom podniku
(§ 50c)

•

Príspevok na podporu zamestnávania absolventov vzdelávania a prípravy pre trh práce (§ 51a)
19

V súvislosti s riešením dopadov globálnej ekonomickej krízy boli od 1. marca 200920 na prechodné
obdobie do 31. decembra 2010 zavedené alšie nové aktívne opatrenia na trhu práce
•

Príspevok na podporu udržania zamestnanosti (§ 50d)

•

Príspevok na podporu vytvárania nových pracovných miest (§ 50e)

•

Príspevok ku mzde zamestnanca (§ 50f)

•

Príspevok na podporu samostatnej zárobkovej innosti (§ 50g)

•

Príspevok na samostatnú zárobkovú

innos v oblasti spracovania po nohospodárskych

výrobkov a obchodovania s nimi (§ 50h)“.
Z dôvodu postupného nárastu UoZ z radov absolventov škôl, ktorí v dôsledku znižovania po tu vo ných
pracovných miest nenachádzali svoje uplatnenie na trhu práce sa na prechodné obdobie do 31.
decembra 2010 vytvorili priaznivejšie podmienky pre vstup absolventov škôl na trh práce za ú elom
získania zamestnania na vytvorenie nového pracovného týžd a (§ 50e) pracovných miestach
u zamestnávate ov, ktorým sa poskytuje príspevok na podporu vytvárania nových pracovných miest, a
to vylú ením podmienky ich vedenia v evidencií UoZ najmenej 3 mesiace21.
Z vyššie uvedených nových aktívnych opatrení na trhu práce bol vo vz ahu k absolventom škôl najviac
využívaným nástrojom príspevok na zapracovanie znevýhodneného UoZ (§49a). Jeho prostredníctvom
bolo v roku 2008 podporených 31% absolventov škôl z celkového po tu UoZ a v roku 2009 to bolo 61
absolventov, o predstavovalo 24 % z celkového po tu umiestnených UoZ. Podpora za le ovania na
trh práce absolventov škôl prostredníctvom ostatných vyššie uvedených nových nástrojov aktívnych
opatrení na trhu práce sa pohybovala v rozsahu od 4 do 9 %.
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Problémy a prekážky – výzvy do budúcnosti
Vzdelanostná úrove

ur uje aj mieru prispôsobivosti spolo nosti na rýchlo sa meniace podmienky

rozvoja, ako na národnej úrovni, tak na celom svete a je nevyhnutou podmienkou pre udržate ný
hospodársky rast a zamestnanos priaznivý hospodársky rozvoj. Polarizácia na základe vzdelania,
vedomostí a zru ností vytvára také prostredie na trhu práce, že ob ania s nízkym vzdelaním, resp. bez
požadovaných vedomostí a zru ností potrebných na uplatnenie sa na trhu práce, sú vytlá aní na jeho
okraj. Najvä šou výzvou v pokra ujúcej politike mládeže v oblasti zamestnate nosti je riešenie
najzávažnejších javov:
dlhodobá nezamestnanos a následná nezamestnate nos kvôli strate zru ností a absencii
pracovných návykov
nesúlad formálneho vzdelávania s potrebami trhu práce - s tým spojená degradácia vyššieho
stup a univerzitného vzdelania, ktoré

asto nedokáže absolventov pripravi

na realitu

pracovného trhu
&!) 5 $ 5

$

);

V. PODNIKANIE
Vymedzenie oblasti
Kvalitné podnikate ské prostredie je základom pre dlhodobý rozvoj podnikate skej aktivity, udržate né
zvyšovanie výkonnosti hospodárstva a životnej úrovne obyvate ov. Skúsenosti z predchádzajúcich
rokov ukázali, že systematické zavádzanie pozitívnych zmien v podnikate skom prostredí v SR môže v
strednodobom horizonte výrazne akcelerova

rozvoj ekonomiky. Je to prostredie, v ktorom štát

podporuje a chráni hospodársku sú až, vytvára jasné a stabilné pravidlá, efektívne zabezpe uje ich
dodržiavanie všetkými ú astníkmi trhu a zárove

minimalizuje administratívne prekážky a požiadavky

smerom k podnikate om. Malé a stredné podniky sa právom ozna ujú za hlavný pilier európskeho
hospodárstva a hlavného zamestnávate a. Európske inštitúcie vkladajú všetky nádeje najmä do rýchlo
rastúcich inovatívnych firiem, ktoré by dokázali plne konkurova

americkým malým a stredným

podnikom. Dlhodobou víziou Slovenska je práve to, že sa trvalo zaradí medzi krajiny s najlepšími
podmienkami pre podnikanie v Európskej únii.
Podnikanie a podnikate ské myslenie
V definícií k ú ových kompetencií potrebných pre celoživotné vzdelávanie má svoje zaslúžené miesto
iniciatíva a podnikate ské myslenie.22 Táto kompetencia je definovaná ako schopnos pretavi myšlienku
do reality. Zah a kreativitu, inovácie a prijímanie rizika, ako aj schopnos plánova a riadi projekty so
zámerom dosiahnu

ciele. Podnikate ské myslenie (niekedy pomenované aj ako podnikavos ) je

schopnos jedinca umož ujúca vytvára pridanú hodnotu a uplat uje sa v akejko vek pracovnej pozícii i
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pracovnom kontexte – nie je zameraná len na podnikanie samotné. Podnikate om sa nemusí sta každý
študent, ale všetci by mali by viac podnikaví. Hoci nie všetci mladí udia, ktorí sa zú ast ujú na
podnikate skom vzdelávaní, sa stanú podnikate mi, každému dynamickému malému

i strednému
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podniku, ktorý chce rás , prinesú mladí udia s podnikate skými schopnos ami prospech. Podnikanie je
možné definova cez podnik. Podnikom je každý subjekt, bez oh adu na právnu formu, ktorý vykonáva
hospodársku innos .
Odraz podpory podnikania mládeže v legislatíve
Vláda Slovenskej republiky d a 4. júna 2008 schválila Moderniza ný program Slovensko 21. V rámci
strednodobých opatrení je zadefinovaná úloha „podpora rozvoja podnikate ských zru ností a osvojenie
si základných poznatkov o podnikaní a ekonomike na úrovni stredných škôl.“24 Tak isto K ú ové oblasti
a ak né plány štátnej politiky vo i de om a mládeži v Slovenskej republike na roky 2008 – 201325
uvádzajú že štát Slovenská republika „ podporuje rozvoj podnikania mládeže“ (4.2.7.) ako jednu z priorít
v rámci rozvoja zamestnanosti mladých udí.
Sú asná situácia
Mladí Európania oproti mladým Ameri anom majú len 45% záujem o podnikanie (USA 61%). Na
Slovensku však narástol záujem mladých udí zo 17% na 39%, ktorí preferujú v budúcnosti samostatnú
zárobkovú innos ako hlavný zdroj obživy (pre porovnanie

eská republika – 30%).26 Napriek tomu, že

kvalita podnikate ského prostredia sa výrazne neodlišuje od iných Európskych krajín a na Slovensku
existuje aj dostatok príležitostí na vzdelávanie v rámci Úradov práce, niektorých škôl a alších štátnych
alebo neštátnych subjektov - mladí udia na Slovensku nepodnikajú vo vä šej miere.
Odborníci sú toho názoru, že za nízkym po tom malých a stredných podnikate ov ( i už z radov
mládeže alebo vo všeobecnosti) môže by aj klesajúci záujem o štúdium na odborných školách na
Slovensku, ke že absolventi týchto škôl sú typickým subjektom malého podnikania. Znižuje sa po et
absolventov a samotná príprava na podnikanie v odbornom školstve nie je motivujúca nato ko, aby
výsledkom bol výraznejší záujem o podnikanie a samostatnú zárobkovú innos . Situáciu komplikuje aj
vznik

škôl

a rôznych

odborov,

ktoré

nezodpovedajú

(po nohospodársky, strojársky a p.) a tým sa možnos

charakteru

a perspektíve

regiónu

na samostatné podnikanie absolventov

odborných škôl v regiónoch stáva ešte menej reálnou.
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Niektoré novovytvorené nástroje ako napr. Zákon o odbornom vzdelávaní a z neho vzniknuté Krajské
rady pre odborné vzdelávanie sú orientované skôr na prípravu mladých udí ako zamestnancov než na
výchovu budúcich zamestnávate ov (rozumej podnikate ov).
K ú oví hrá i
Podpora iniciatívy, podnikavosti a podnikania nie je záležitos ou len jedného rezortu. Do oblasti
„podnikania“ vstupuje priamo nieko ko rezortov a organizácií štátnej a verejnej správy ako aj organizácie
tretieho sektora: MŠ SR, MPSVR (UPSVaR), MH SR (NADSME), MS SR, MV SR a MF SR, Junior
Achievement SR, Združenie podnikate ov Slovenska, Slovenská asociácia malých podnikov, Slovenská
obchodná a priemyselná komora, Topcentrum podnikateliek, Slovenský živnostenský zväz, Slovenská
živnostenská komora a mnoho alších. O to viac vystupuje do popredia potreba synergie a koordinácie
opatrení a aktivít jednotlivých k ú ových hrá ov.
Vzdelávanie vedúce k podnikate ským zru nostiam
Najlepší spôsob ako získa podnikate ské zru nosti je umožni de om a mládeži získa vlastný zážitok
a skúsenos s podnikaním alebo jeho as ou. Na základných školách sú to najmä programy realizované
prostredníctvom organizácie Junior Achievement SR.27 Na stredných školách existujú tri významné
iniciatívy: už spomenuté programy JASR (Podnikanie v cestovnom ruchu, Aplikovaná ekonomika
a alšie krátkodobé moduly, národný projekt Združenia podnikate ov Slovenska: Kvalitní v škole –
úspešní v živote28 a projekt Cvi ných firiem Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (od roku 1992).29
Dlhodobé sledovanie

alšej kariéry sa síce nerealizuje, ale záujem odborných škôl o ú as v projekte

každoro ne rastie. Pod a informácií zo škôl 80% cvi ných firiem podporujú reálne firmy v danom meste
alebo regióne a mnohí podnikatelia využívajú tento projekt ako zdroj perspektívnych zamestnancov pre
svoje firmy. Na stredných odborných školách sa vyu ujú aj alšie predmety na podporu podnikate ských
zru ností: Podnikanie v cestovnom ruchu, Úvod do sveta práce, Manažment osobných financií
a iasto ne aj predmet Ekonomika, ktorý sa nachádza v pedagogickej dokumentácii všetkých študijných
odborov a jeho sú as ou sú tematické celky zamerané na jednotlivé právne formy podnikania a tvorbu
podnikate ského plánu.
Témy podpory inovácie, podnikavosti a podnikania sa týkajú aj
30
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alšie programy ako Business

Na vysokých školách sa realizovali
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najmä pilotné projekty JASR (Povolanie podnikate a Manažérske simula né cvi enie) alebo UNI201033
(Najlepší nápad, Biznis fórum, Biznis Inkubátor, Biznis Start up at .).
Sú asný stav podpory podnikania mládeže
MH SR prostredníctvom NARMSP ponúka portfólio programov a projektov na podporu malého a
stredného podnikania ur ených širokému spektru záujemcov, medzi ktorých patrí aj skupina mladých
a za ínajúcich podnikate ov a záujemcov o podnikanie (napr. Podpora MSP prostredníctvom siete
inkubátorov, Pomoc MSP na trhu EU, Program vzdelávania, školení a poradenstva pre vybrané skupiny
záujemcov o podnikanie, Podpora podnikania žien, Podnikate ka Slovenska). Poradensko-vzdelávacie
programy NARMSP pokrývajú širokú oblas

tém relevantných pre záujemcov o podnikanie alebo

podnikate ov, neposkytujú však priestor pre dlhodobé kontinuálne pravidelné individuálne poradenstvo a
vzdelávanie (mentoring, coaching), nako ko NARMSP disponuje limitovanými finan nými zdrojmi na
realizáciu týchto aktivít. Do popredia tak vystupuje potreba zabezpe i absolventom lepší kontakt
s reálnym svetom podnikania.
Pozitívnym trendom je prezentácia príkladov úspešnej podnikate skej praxe, rôzne sú aže mladých
podnikate ov

o najlepší podnikate ský plán organizované organizáciami tretieho sektora (JASR,

Vynikajúca podnikate ka Slovenska a i.). NADSME reagovala na celoeurópske trendy (klesajúci záujem
mladých udí o podnikanie, rastúci dôraz na podnikate ské vzdelávanie a výchovu k podnikavosti,
prezentáciu pozitívnych vzorov v podnikaní...) a v uplynulom období doplnila portfólio existujúcich
programov o program zameraný na systematickú podporu aktivít zameraných na prezentáciu úspešných
príkladov podnikate skej praxe.
Podporu podnikate ských zru ností a k ú ových kvalifikácií absolventov cvi ných firiem pozitívne
vnímame na vývoji študentov v rámci sú aží cvi ných firiem, ktoré vrcholia na Medzinárodnom ve trhu
cvi ných firiem v kategóriách katalóg, stánok, logo, slogan, reprezentant/ka a elektronická prezentácia.
V decembri 2009 sa uskuto nil desiaty ro ník.
MH SR sa prostredníctvom svojich

alších inštitúcií ako je SARIO, SACR, SIEA snaží napomáha

rozvoju podnikania a podporuje aj rôzne projekty Európskej komisie. Enterprise Europe Network (2008)
je databázová sie

zameraná na komplexné a ahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti

podnikania, inovácií a výskumu. „ERASMUS pre mladých podnikate ov“ je nový európsky program
(2009), ktorý si kladie za cie pomôc za ínajúcim podnikate om, zameraný aj na podporu snahy
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mladých udí sta sa podnikate mi, ide o 1-6 mesa né stáže v zahrani í, ktoré sú zabezpe ené cez
obchodné komory. Na Slovensku sa realizuje napr. prostredníctvom Prešovskej regionálnej komory
SOPK.
Problémy a prekážky – výzvy do budúcnosti
Vzdelávanie a výchova
Napriek tomu, že v „Hodnotiacej správe SR“ z júla 2009 uvádza Medzinárodný menový fond (MMF), že
Slovensko patrí k najlepším ekonomikám strednej a východnej Európy v období posledných piatich
rokov, v oblasti podnikate ského vzdelávania Slovensko zaostáva oproti ostatným krajinám EÚ.34
Vzdelávanie a výchova žiakov a študentov na všetkých školách je v drvivej vä šine implicitne zameraná
na výchovu zamestnancov a nie zamestnávate ov - podnikate ov.
V nadväznosti na prijatie zákona . 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) Ministerstvo
školstva SR vydalo k 1.septembru 2008 Štátne vzdelávacie programy pre jednotlivé úrovne vzdelania.
Vo všetkých Štátnych vzdelávacích programoch (ŠVP) na jednotlivých úrovniach vzdelania (ISCED 2C,
ISCED 3C, ISCED 3A, ISCED 4A, ISCED 5B) v súlade so Spolo ným európskym rámcom k ú ových
kompetencií je stanovená Podnikate ská spôsobilos

ako jedna zo ôsmych k ú ových kompetencií.

Táto špecifikuje kompetencie, ktorými má absolvent po ukon ení vzdelávacieho programu disponova .
Podnikate ská spôsobilos

je definovaná ako jedna zo vzdelávacích oblastí a nie ako samostatný

odborný predmet. Obsahové okruhy vzdelávacej oblasti Ekonomické vzdelávanie vymedzujú u ivo
spolo né pre všetky skupiny odborov bez oh adu na ich profiláciu. Prostredníctvom výkonových
štandardov zah ajúcich aj podnikate ské spôsobilosti sa dotvára odborný profil absolventa z h adiska
jeho uplatnenia sa na trhu práce.
Existujú však názory, že vzdelávacie postupy na mnohých školách, ktoré podnikate ské vzdelávanie
majú vo svojom kurikulu sú zastaralé a nie sú motívom pre mladých udí venova sa tejto oblasti
v budúcnosti (aj napriek možnostiam spolupráce s renomovanými partnermi a ich projektmi – JASR,
ŠIOV a i.).
Na základných, stredných a vysokých školách sa realizuje nieko ko projektov výchovy k podnikavosti a
podnikate ského vzdelávania, no neexistuje „podnikate ské minimum“, ktoré by absolvovali študenti na
jednotlivých stup och vzdelávania napriek tomu, že podnikavos patrí ku k ú ovým kompetenciám.
Existujúce vzdelávacie programy sú realizované vä šinou mimovládnymi organizáciami

a zdroje

financovania pochádzajú vä šinou zo súkromného sektora. Rozsah týchto aktivít je na jednej strane
limitovaný množstvom zdrojov a na strane druhej obmedzovaný nedostato ne vytvoreným prostredím
zo strany verejných autorít. Výsledkom je, že len malá

as

detí a mládeže prejde niektorým

z moderných programov podnikate ského vzdelávania. Niektorí experti poukazujú aj na absenciu aspo
volite ného predmetu Úvod do podnikania na všetkých stredných školách. Iní sa obávajú, že takýto
T

/\8
+

predmet môže by len

alším teoretickým predmetom, ktorý nebude odráža potrebu a silu zážitku

s podnikaním ako motiváciou pre podnikanie v skuto nom živote. V každom prípade kontinuita
podnikate ského vzdelávania na rôznych typoch škôl chýba.
Aj ke

prijatie „Školského zákona“ pripravilo prostredie na zmenu aj v podnikate skom vzdelávaní,

sú asný stav sa dá v tomto momente zhodnoti vo vz ahu k verejnej správe ako ešte ako nedosta ujúci,
nevytvárajúci vhodné prostredie pre jeho rozvoj a plnenie cie ov Lisabonskej stratégie.
Odborné školstvo
Odborné školstvo na Slovensku je v kríze, ke že klesá záujem o u ebné odbory a hlavne o tzv. „ ierne
remeslá.“ Rodi ia v snahe zabezpe i svojim de om o najlepšiu budúcnos sa orientujú pri výbere skôr
na „manažérske“ profesie a záujem o remeslo ako zdroj obživy zákonite klesá. Záujem o odborné školy
závisí od spolupráce školy a zamestnávate ov v regióne ale aj od podpory miestnej
samosprávy. Podnikate ské vzdelávanie, sa môže vyu ova
volite ný predmet), ale musí ma podporu aj zria ovate a.
v regiónoch, ktoré nemôžu pripravi

i regionálnej

na všetkých školách (povinný alebo
alším paradoxom je, že vznikajú školy

podnikate ov pre charakter toho ktorého regiónu (technické

zameranie v po nohospodárskom regióne a pod.)
Motivácia k prepájaniu školy a praxe
Neexistuje motiva ný mechanizmus pre zapojenie podnikate ských subjektov, subjektov štátnej správy
a samosprávy a samotných škôl do tvorby obsahu podnikate ského vzdelávania. Tento proces musí by
decentralizovaný, vytvárajúci obsah, ktorý nebude rigidný, ale naopak, jeho modulárna štruktúra bude
umož ova flexibilnú a neustálu adaptáciu na požiadavky praxe, ako aj na špecifické lokálne,

i

regionálne požiadavky.
Zákon o odbornom vzdelávaní síce dáva zamestnávate om kompetencie vstupova

do obsahu

vzdelávania, no na množstvo úloh spojených s reálnou (nie len formálnou) aplikáciou zákona si majú
zabezpe i finan né prostriedky z vlastných zdrojov. Vzniká riziko formálneho uplat ovania zákona bez
želaných pozitívnych efektov.
Nedostato ná pozornos je venovaná plynulému prechodu mládeže, ktorá absolvovala podnikate ské
vzdelávanie zo školy do biznisu. Po et podnikate ov, ktorí prešli podnikate ským vzdelávaním
a pokra ujú v podnikaní je ve mi nízky.
Podnikanie ako životná cesta
Na Slovensku chýba kultúra „vnímam potreby – h adám riešenia ako ich uspokoji “. Mladí udia nemajú
„nasadenú podnikate skú optiku“. Drvivá vä šina nosí okuliare „chodím do školy a potom uvidím, o
alej“. Nenapomáha tomu ani prevládajúca predstava v rodinách o budúcnosti die a a súvisiaca
s nájdením si dobrého zamestnania a rodi ia sa snažia by v tomto smere príkladom. Obraz podnikate a

,

ako tvorcu hodnôt je iasto ne sprofanovaný na špekulanta. Situácia sa mierne zlepšuje – existujú
pozitívne príklady.
Podpora médií
Rola médií minimálne verejnoprávnych v propagácii podnikania mladých je málo výrazná, ba až mizivá.
Publicita a propagácia úspešných a nasledovaniahodných vzorov v rôznych oblastiach sú asného
podnikania v SR a vo svete absentuje najmä v elektronických médiách. Uvedený stav v mediálnej
oblasti je dôsledkom toho, že neexistuje žiadna komunika ná stratégia pre podporu podnikania mládeže
a výchovu k podnikaniu. Existujú ojedinelé kampane na podporu podnikania mladých (naj astejšie
v súvislosti s rôznymi projektmi), ale chýba ich koordinácia a sledovanie ich dopadu.
Podnikate ský mentoring
Aj ke

príkladov dobrej praxe a úspešných podnikate ov je stále viac (Ú as Prešovskej obchodnej

komory v projekte ERAZMUS pre mladých podnikate ov) chýbajú organiza né a koordina né aktivity
zamerané na vytvorenie siete dobrovo ných mentorov

- sú asných alebo bývalých podnikate ov

v oblasti podnikania a podnikavosti zo strany štátnych orgánov (MPSVR, MH SR, MŠ SR ...).
Koordinácia a synergia opatrení rôznych subjektov
Podnikate ské vzdelávanie a podpora podnikania mladých je prierezová téma rezortu školstva
a hospodárstva, zárove sa do nej vo výraznejšej miere za ínajú zapája podnikate ské organizácie,
mimovládne organizácie

a regionálne samosprávy. Aj ke

je dostatok legislatívnych dokumentov

a rôznych „stratégií a koncepcií“ – ich realizácia v praxi nie je dosta ujúca. Chýbajú nástroje na
koordináciu, vzájomné informovanie a finan né zabezpe enie danej politiky ako aj koncep ný prístup
štátu a verejných inštitúcií k problematike podnikate ského vzdelávania a následného podnikania
mladých. Absentuje gestorský rezort – chýba jasné prepojenie medzi problematikou mládeže (MŠ SR)
a nástrojmi podpory podnikania (MH SR).
VI. RODINA
Vymedzenie obsahu
Od polovice 19. storo ia dochádza k uvo ovaniu rodinných vz ahov, rodi ia s de mi si h adajú
samostatné bývanie, oraz menej detí býva pod jednou strechou so starými rodi mi. V mestách fungujú
zvä ša už len nukleárne rodiny. Stúpa rozvodovos , vä šina rodín s jedným rodi om je vedená matkou.
Narastá po et párov, žijú v spolo nej domácnosti bez uzavretia manželstva. Rodi ia sú pohltení prácou,
kariérou, trpiaci závislos ou alebo vzájomným odcudzením i neznášanlivos ou.
Ke že as patrí medzi obmedzené zdroje musia ho rodi ia deli medzi viaceré oblasti svojho života.
V sú asnosti na Slovensku dominantnú as zaberá as rodi ov spojený so získaním obživy, financií
a úspechu v zamestnaní. Sú asne s tlakom zamestnávate ov na výkon, sa dôležitým faktorom nielen
u mužov, ale aj u žien, stáva snaha presadi sa a uspie .
-

Práca a rodina sú dve podstatné oblasti v živote každého loveka obzvláš mladých udí zakladajúcich
rodinu. Zaujímavé dáta je možné vidie z výskumnej práce Inštitútu pre výskum práce a rodiny „Mladé
rodiny: deti a zamestnanie. Z existujúceho výskumu

možno poukáza na existujúce rozdiely medzi

skuto ným a ideálnym vekom pre vstup do manželstva. Kým priemerný reálny vek vstupu do
manželstva bol u respondentov 23,49 roka, ideálny priemerný vek pre vstup do manželstva bol pod a
odpovedí vyšší a bol na hodnote 24,95 roka. Priemerný ideálny vek pre narodenie prvého die a a
dosiahol hodnotu 26,36 roka a priemerný ideálny vek pre narodenie posledného die a a zase 33,05
roka – o je vekové rozpätie, kedy by mal v mladej rodine prebieha reproduk ný proces. 35
Rodi ia sa snažia aby mohli

svojim de om zabezpe i to,

o sa dnes považuje za štandardné

zabezpe enie života detí (bývanie, jedlo, mobil, PC, oble enie, dovolenky, financovanie záujmov,
koní kov detí a i.). Stále menej asu im ostáva pre svoje deti. Problémom sa stáva ich neprítomnos ,

i

nevidite nos v rodine tak fyzická (pracovná vy aženos rodi ov, práca mimo bydliska, v zahrani í,
neúplná rodina, ...) ako aj v súvislosti emocionálnym chýbaním rodi ov (nedostatok asu, nízka kvalita
asu stráveného spolu s de mi a pod.). V sú asných rodinách je bežná absencia otcov, ktorí bežne
pracujú dlho do noci a deti vidia len ve mi neskoro alebo po as víkendov.
Sú asná situácia
Aj ke údaje z posledných rokov signalizujú rozširovanie foriem rodinného spolužitia, na Slovensku stále
prevažná as populácie vstúpi aspo raz za život do manželstva. Demografické dáta ukazujú, že sa
zvyšuje priemerný vek vstupu do manželstva36. Pre sú asnú dobu sú charakteristické zmeny v rodine
(rozširovanie foriem rodinného spolužitia, zmeny v oblasti rodinného života, v štruktúre i ve kosti rodiny)
– obrovský vplyv na fungovanie rodiny má práca a zamestnanie rodi ov.
Nové technológie i celé nové odvetvia v ekonomike prinášajú zmeny v pracovnej kariére, v ich dôsledku
môže nasta

pre ur ité skupiny pracujúcich kratší alebo dlhodobejší výpadok z trhu práce.

Zamestnávatelia zárove od svojich zamestnancov žiadajú, aby boli svojimi znalos ami a zru nos ami
konkurencieschopnými a podávali dobré pracovné výkony. Tí, pracovníci/ ky, ktorí/é majú rodinu a deti
majú vo i ním rozsiahle povinnosti. Zladi tieto dva okruhy povinností – pracovné a rodinné - nie je
jednoduché.

asto je ve mi ažké rozhodnú , kedy ktorú oblas uprednostni ,

o možno odloži na

neskôr, aké dôsledky bude ma preferencia rodinných povinností na zamestnanie, platenú prácu a
naopak.
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Rodina a rovnos pohlaví
Na základe výskumov Inštitútu pre výskum práce a rodiny je rodová stereotypizácia navyše utvrdzovaná
aj glorifikáciou materstva a vylu ovaniu otcov zo starostlivosti o vlastné deti. Glorifikácia matky ako
primárnej opatrovate ky odrádza otcov v ich v úsilí zauja aktívnejšiu pozíciu v starostlivosti o malé deti.
Rodovo neutrálne formulované opatrenia nepodporujú otcov v ich aktívnejšej ú asti na starostlivosti
o deti a nevytvárajú

asový priestor pre ich otcovstvo. Pritom ur itý genera ný posun v podie aní sa

otcov na starostlivosti o deti bol zaznamenaný, nie však univerzálne. Participatívny model, t. z. ú as
otcov približne rovným dielom na vä šine aktivít starostlivosti o die a, ani z aleka nie je rozšíreným
modelom v slovenských rodinách a vz ahuje sa stále iba na niektoré, najmä vo no - asové innosti.
Nízka participácia mužov - otcov na rodi ovskej starostlivosti sa nevz ahuje iba na prvé roky života
die a a tak dôležité pre jeho vývin a vytváranie vz ahu rodi

- die a. Mala by pokra ova aj po as

ostatného obdobia vývinu die a a.
alším faktorom je aj d žka

i filozofia rodi ovskej „dovolenky“. Premietnutím miery príspevkov do

priemerného plného príjmu ženy sa z 28 týžd ov materskej stáva iba 15,4 týžd a plne plateného vo na,
a z 156 týžd ovej rodi ovskej dovolenky iba 30,7 týžd ov plného príjmu. Materstvo je tak výrazne
diskrimina ným faktorom, ktorý v sú innosti s následnou dvojnásobne vyššou distribúciou neplatenej
práce žien, zakladá

alšie prehlbovanie znevýhodnenia žien a zvyšuje riziko ich

závislosti od

37

sociálneho systému, a teda budúcich nákladov štátu v dôsledku rodových nerovností.
Zosúladenie rodinného a pracovného života

Problém zosúladenia rodinného a pracovného života sa týka predovšetkým zamestnanký

a

zamestnancov so zodpovednos ou za nezaopatrené deti (v predškolskom a mladšom školskom veku) a
odkázaných (závislých) lenov najbližšej rodiny, ak táto zodpovednos obmedzuje možnosti vzdelávania
týchto zamestnancov, možnosti ich prístupu resp. návratu k zamestnaniu, odborného a kariérneho rastu,
alebo je bariérou pri udržaní si zamestnania. Osoby (predovšetkým ženy) starajúce sa o deti, ktoré sú
zamestnané, alebo si h adajú zamestnanie, sú v rôznej miere diskriminované na trhu práce práve z
dôvodu starostlivosti o deti. Dôležitú úlohu zohráva postoj zamestnávate ov, ktorý má však v sú asnosti
ve mi

aleko od prorodinnej politiky. Zamestnávatelia si nedostato ne uvedomujú priamy prínos

prorodinných opatrení (ekonomický efekt vyplývajúci zo zníženia fluktuácie, chorobnosti, zníženie po tu
výberových konaní, získanie lojálnych a kvalitných zamestnancov), ktorý sa odráža na ekonomických
výsledkoch podniku. Problému práca verzus rodina musia vo vä šine slovenských domácností eli
ženy. Vo všeobecnosti je tento konflikt považovaný za problém žien, a to nielen na úrovni verejnej
mienky a zamestnávate ov, ale astokrát aj samotnými ženami, o súvisí s prevažujúcimi rodovými
stereotypmi a tradi ným chápaním rodinných rolí. Prí inu tohto javu je potrebné h ada vo fakte, že
rodiny na Slovensku potrebujú pre svoje zabezpe enie dva príjmy, pretože príjem jedného z rodi ov
(muža) neposta uje na pokrytie všetkých základných potrieb rodiny. Absencia jedného príjmu v rodine
vytvára rizikovú situáciu a potenciálne ohrozenie chudobou a sociálnou exklúziou.
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Pokles pôrodnosti a sobášnosti, ako aj rast rozvodovosti pôsobí na zmeny v štruktúre a ve kosti rodín
SR. Porovnanie v priebehu posledných desa ro í ukazuje, že sa postupne znižuje podiel úplných rodín,
teda rodín s obidvoma rodi mi, a zvyšuje sa podiel jednorodi ovských rodín.
V záujme nap ania cie ov Lisabonskej stratégie (v roku 2010 dosiahnu 60 % zamestnanos žien) je
potrebné vytvára prostredie, ktoré zvýši zamestnanos osôb s rodinnými povinnos ami. Východiskovým
materiálom pre naštartovanie politiky zosúladenia rodinného/osobného a pracovného života je materiál
schválený vládou SR „Návrh opatrení na zosúladenie rodinného a pracovného života na rok 2006 s
výh adom do roku 2010“, ako aj legislatívne akty, ktoré zaviedli súbor nástrojov potrebných na
zosúladenie rodinného a pracovného života.
Podpora rodín s de mi prostredníctvom nástrojov štátnej sociálnej podpory
Medzi naj astejšie formy finan nej podpory rodín s de mi patrí da ové zvýhodnenie, kedy rodi ia s
de mi platia nižšie dane než bezdetní ob ania.

alšími finan nými impulzmi sú napr. prídavky na deti,

pôrodné, pe ažitá pomoc v materstve, rodi ovský príspevok.
rodín prúdia na vybudovanie škôlok a

alšie finan né prostriedky na podporu

alších zariadení pre deti, vrátane športových ihrísk....

Zvýhodnenie rodín s de mi oproti bezdetným rodinám je úplne v poriadku.
Pod a programového vyhlásenia Vlády SR38, Vláda považuje za základnú povinnos štátu aktívnu
podporu rodín, s dôrazom na mladú rodinu a vytváranie podmienok na jej založenie. V záujme utvorenia
podmienok pre priaznivý psychický, fyzický a sociálny vývoj detí a utvorenia dôstojných podmienok pre
aktívnu podporu mladých rodín a rast pôrodnosti vláda:
•

presadí príplatok k príspevku pri narodení prvého die a a a zabezpe í medziro nú valorizáciu
príspevku pri narodení die a a a príspevku rodi om, ktorým sa sú asne narodilo viac detí,

•

bude presadzova postupné zvyšovanie rodi ovského príspevku v asovom horizonte do roku
2010 tak, aby saturoval stratu pracovných príjmov rodi a aspo

na minimálnej úrovni a

sú asne umožní pobera rodi ovský príspevok aj zárobkovo inným rodi om, a to aj v prípade,
ak zabezpe ia starostlivos o svoje die a v ase výkonu zárobkovej innosti jeho umiestnením v
jasliach alebo v materskej škole,
•

zavedie príspevok rodi om s nezaopatrenými de mi v prípadoch, ak sú rodi ia poberate mi
dôchodkových dávok a z objektívnych dôvodov nemajú príjem zo zárobkovej
dôsledku

innosti, v

oho si nemôžu uplatni da ové zvýhodnenie na vyživované nezaopatrené die a

(da ový bonus).
Vláda podporí rozšírenie služieb v oblasti predškolských a mimoškolských zariadení, centier pre rodi ov,
ako aj fungovanie širokospektrálnych multifunk ných denných komunitných centier. Podporí zvýšenie
dostupnosti, flexibility a rovnoprávnosti systému verejných sociálnych služieb pre rodiny tak, aby sa
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vytvorila ich konkurencieschopnos a zvyšovala ich kvalita. Sprievodným efektom týchto opatrení bude
rast zamestnanosti v oblasti sociálnej ekonomiky. Vláda presadí legislatívne zmeny v oblasti
sociálnoprávnej ochrany detí s cie om zvýši ú innos ochrany práv die a a a uprednostní starostlivos
v biologickej rodine pred náhradnou rodinnou starostlivos ou. Vláda zriadi Výbor ministrov pre deti a
mládež, za ú elom koordinácie a dobudovania uceleného a efektívneho systém ú innej ochrany práv a
záujmov detí v súlade s Dohovorom o právach die a a a s komplexnou stratégiou Európskej únie a
efektívneho podporovania a zabezpe ovania práv detí v rámci jej vonkajších a vnútorných politík.
Kvôli preh adu uvádzame niektoré aktívne opatrenia v rámci politiky Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny:
V druhom polroku 2006 bola schválená novela zákona o príspevku pri narodení die a a, o príspevku
rodi om, ktorým sa sú asne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov
opakovane narodili dvoj atá39. Výsledkom tejto úpravy bolo s ú innos ou od 1.1.2007 zavedenie novej
jednorazovej štátnej sociálnej dávky – príplatku k príspevku pri narodení die a a a jeho ú elom je
prispie rodi om na zvýšené výdavky spojené s narodením prvého die a a v rodine a zárove podpori
rozhodnutie mladých udí založi si rodinu. Zárove sa zaviedol pravidelný valoriza ný mechanizmus na
zvýšenie prídavku na die a s ú innos ou od 1.1.2009.
Opatrením MPSVR SR

. 494/2006 Z. z. o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej

starostlivosti o die a a Opatrením MPSVR SR

. 322/2007 Z. z. o ustanovení súm príspevkov na

podporu náhradnej starostlivosti o die a sme zvýšili príspevky na deti pri starostlivosti v náhradných
rodinách.
Opatrením MPSVR SR . 266/2008 Z. z. sa s ú innos ou od 1. septembra 2008 zvýšil jednorazový
príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti zo sumy 9 550 Sk na 10 020 Sk, jednorazový príspevok
pri zániku náhradnej starostlivosti zo sumy 23 910 Sk na 25 100 Sk, opakovaný príspevok die a u zo
sumy 3 590 Sk mesa ne na 3 760 Sk mesa ne, opakovaný príspevok náhradnému rodi ovi zo sumy
4 560 Sk mesa ne na 4 780 Sk mesa ne, zvýšený príspevok náhradnému rodi ovi sa upravuje zo sumy
3 240 Sk na 3 400 Sk mesa ne, osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodi ovi sa zvyšuje z 1 880
Sk na 1 970 Sk.
V júni 2009 bol predložený na pripomienkové konanie návrh opatrenia MPSVR SR, ktorým sa o 3,5 %
od 1.9.2009 zvýšili všetky príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o die a, a to jednorazový
príspevok die a u pri jeho zverení do náhradnej starostlivosti z 332,61 eura/10 020 Sk na 344,25
eura/10 370 Sk , jednorazový príspevok die a u pri zániku náhradnej starostlivosti z 833,17 eura/ 25 100
Sk na 862,33 eura/25 978 Sk, opakovaný príspevok die a u zverenému do náhradnej starostlivosti
zo 124,81 eura/ 3760 Sk na

129,17 eura/3 891Sk, opakovaný príspevok náhradnému rodi ovi zo

158,67 eura/4 780 Sk na 164,22 eura/4 947 Sk, zvýšenie opakovaného príspevku náhradnému rodi ovi
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pri starostlivosti o troch a viac súrodencov zo 112,86 eura/3 400 Sk na 116,81 eura/3 519 Sk a osobitný
opakovaný príspevok náhradnému rodi ovi zo 65,40 eura/1 970 Sk na 67,68 eura/2 038 Sk.
V júni 2009 bol predložený na pripomienkové konanie návrh opatrenia MPSVR SR, ktorým sa o 3,5 %
od 1.9.2009 zvýšila suma rodi ovského príspevku zo 158,67 eura/4 780 Sk na 164,22 eura/4 947 Sk.
D a 1. júla 2008 nadobudol ú innos nový zákon . 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene
a doplnení zákona . 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky . 615/2006 Z. z., ktorý reaguje na vyše dvojro nú aplika nú prax
úradov práce sociálnych vecí a rodiny v poskytovaní náhradného výživného v pod a zákona . 452/2004
Z. z. o náhradnom výživnom v znení zákona . 613/2004 Z. z. a taktiež na situáciu, ktorá vznikla po
prijatí zákona

.341/2005 Z. z., ktorým sa mení a dop a zákon

. 99/1963 Zb. Ob iansky súdny

poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Sleduje odstránenie
interpreta ných a aplika ných problémov posudzovania nároku na náhradné výživné, vrátane
posudzovania nároku na náhradné výživné v prípade, ak sa povinná osoba zdržiava v zahrani í,
v doteraz nejednozna ne ustanovenom okruhu spolo ne posudzovaných osôb, v samotnom konaní
o náhradnom výživnom a najmä problémov spojených s nevyriešeným vz ahom oprávnená osoba –
povinná osoba – úrad práce sociálnych vecí a rodiny – exekútor/Centrum pre medzinárodnoprávnu
ochranu detí a mládeže. Taktiež sa rozšíril okruh oprávnených osôb o siroty, ktorých výška sirotských
dôchodkov nedosahuje výšku minimálneho výživného ustanoveného zákonom . 36/2005 Z. z. o rodine
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. o siroty, ktorým nárok na sirotský dôchodok nevznikol.
Takéto rozšírenie okruhu oprávnených osôb reaguje na potrebu rieši aj situáciu detí, ktoré žijú v riziku
chudoby z dôvodu, že im po zomretých rodi och nevznikol nárok na sirotský dôchodok. Náhradné
výživné vzh adom na svoju povahu umož uje rieši aj túto situáciu detí, ku ktorým si už povinná osoba
nemôže plni

vyživovaciu povinnos , a nemôžu by

riešené systémom sociálneho poistenia.

Poskytovanie náhradného výživného je možné považova za významný preventívny prvok zameraný na
predchádzanie stavu hmotnej núdze detí.
Na podporu rodín s de mi schválila Národná rada Slovenskej republiky zákon o príspevku na
starostlivos o die a, ktorým sa s ú innos ou od 1.1.2009 zaviedol nový príspevok rodi om s de mi do
troch rokov veku, ktorí sú zamestnaní a z tohto dôvodu sa nemôžu o die a stara osobne. V ase
zárobkovej

innosti sa rodi om umožní zabezpe i starostlivos o svoje die a inou fyzickou alebo

právnickou osobou vrátane umiestenia die a a v materskej škole, o je tiež sú as ou Programového
vyhlásenia vlády SR. Príspevkom na starostlivos o die a sa rodi om prispeje finan ne na výdavky
spojené so zabezpe ením starostlivosti o die a, vo výške preukázaných výdavkov, ak die a umiestnia
v zariadení alebo zabezpe ia individuálnu starostlivos fyzickou osobou, ktorá má na takúto innos
živnostenské oprávnenie. Poskytovate a starostlivosti si rodi

vyberie sám pod a svojich potrieb.

Príspevok vytvára predpoklady pre možnos zosúladenia rodinného, pracovného a osobného života
rodi ov a prispeje k zlepšeniu zamestnanosti mladých rodi ov a k ich uplatneniu sa na trhu práce.

MPSVR SR pokra uje v dlhodobom sledovaní kvality poskytovania starostlivosti a výchovy v detských
domovoch – bola realizovaná výskumná úloha zameraná na zhodnotenie výkonu súdneho rozhodnutia
v detských domovoch – profesionálnych rodinách, ktorej závery boli premietnuté do návrhu novely
zákona . 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; a bol monitorovaný skutkový stav a analýzu dôvodov
premiest ovania detí z DeD do RDD, diagnostických centier a lie ebno-výchovných zariadení,
pravidelne je sledovaný vývoj v umiest ovaní detí do profesionálnych rodín a v prvom štvr roku bola tiež
zahájená realizácia Národného projektu „Zvyšovanie zamestnate nosti profesionálnych rodi ov“.
Problémy a prekážky – výzvy do budúcnosti
Podmienky pre život detí v rodinách a komunitách sú stále náro nejšie, v dôsledku zvä šujúcej sa
pracovnej vy aženosti rodi ov, stresu , rozpadu tradi nej ve kej rodiny a susedských vz ahov. Deti asto
poci ujú osamelos , h adajú poradcov, priate ov, vo svojom blízkom reálnom aj virtuálnom okolí. Nie
vždy nachádza tých dôveryhodných, pomáhajúcich. Deti v
znalos ami svojich rodi ov aj u ite ov, menia sa

niektorých oblastiach predbiehajú

tradi né vz ahy medzi de mi a dospelými.

Pri

partnerskom prístupe, vedení, dospelými sú zvy ajne viac spolupracujúce, ochotné zdie a hodnoty
dospelých. Pre svoj zdravý rast potrebujú bezpe né, láskyplné prostredie, porozumenie, zmysluplné
innosti a rešpektovanie (hlavne ich základných) potrieb.
Die a však potrebuje najmä vzdelaných, zrelých dospelých, ktorí sú ochotní mu venova svoj as, ke
to potrebuje.
Najvä šími výzvami v oblasti rodiny je riešenie nasledujúcich problémov:
o

Poskytnú príležitosti na vzdelávanie rodi ov, aby dokázali vytvára pre deti láskyplné,
rešpektujúce prostredie (kde dospelí deti akceptujú a po úvajú, spolu s de mi vytvárajú
pravidlá spolužitia, rozumejú ich prežívaniu, poznajú ohrozenia detí v sú asnom svete,
vedia ako s nimi pracova ...).

o

Nastavova pracovné

podmienky, tvori sociálnu a politiku s

oh adom na zvýšenie

možnosti angažovanosti rodi ov vo výchove detí. (vytváranie rovnováhy medzi pracovným
a rodinným životom)
o

Rozvíja a podporova programy komunitnej spolupráce pri
komunity,

vytváraní de om priate skej

ktoré obsahujú inova né formy vzdelávania detí,

zmysluplné trávenie

vo no asových aktivít, zabezpe ení bezpe nosti detí v komunite, alšie reakcie na potreby
detí v danej komunite.
VII. BÝVANIE A SAMOSTATNOS MLADÉHO LOVEKA
Vymedzenie oblasti
Téma osamostatnenia sa mladých udí sa stala diskutovanou na európskej úrovni až v ostatnej dobe.
Modely prechodu zo školy do zamestnania sa zmenili. Odchod od rodi ov a prípadne založenie rodiny
je zložitejší proces ako predtým. Pretrvávajúcim problémom je otázka samostatného bývania,
prispieva aj k odkladu založenia rodiny práve z dôvodu, nemožnosti zabezpe i

o

si spolo nú

domácnos . Táto situácia vedie k problému autonómie mladého loveka, ktorá je predpokladom aj
k aktívnej ú asti na politickom a spolo enskom živote.

Proces osamostatnenia je ovplyvnený vzdelaním, sociálnou ochranou, pracovnými skúsenos ami
a zárove aj trhom s nehnute nos ami, ktorý tak má priamy dopad na životy mladých udí a ich ochotu
vstupova na pracovný trh a zaklada rodiny.

Pod a zistení Európskeho štatistického úradu, rodi ovský dom v Európe najskôr opúš ajú Fíni, a to 23ro ní. Fínky to urobia dokonca ešte skôr – ako 22-ro né. Slováci muži opúš ajú rodi ov v priemernom
veku 31,5 rokov a Slovenky to urobia ako 29,8-ro né. Podobne aj Slovinci a Bulhari. Najneskôr sa
osamostat ujú mladí Taliani a Gréci.
Sú asná situácia
V rámci doterajších iniciatív Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ( alej len
MVRR SR) v spolupráci s Ministerstvom financií SR za alo s vytváraním podmienok pre zvýšenie
dostupnosti nájomného bývania v oblasti dota nej a úverovej politiky a podpory realizácie programu
rozvoja bývania.
Prostriedky vy lenené v štátnom rozpo te do oblasti nájomného bývania sa poskytujú pod a Výnosu
Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, zo 7. decembra 2006 . V-1/2006
o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania v znení neskorších predpisov a Zákona

. 607/2003 Z. z.

o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov.
MVRR SR v rámci Programu rozvoja bývania

poskytlo v roku 2008 dotácie na obstaranie 3 408

bytových jednotiek (vo výške 1 249 993 tis. Sk, t.j. 41 492 tis. €) a v roku 2009 dotácie na obstaranie
2 420 bytových jednotiek (vo výške 30 482 tis. €).
V roku 2008 bola zo ŠFRB poskytnutá podpora (úvery a nenávratné príspevky) na 3 302 bytových
jednotiek (vo výške 2 873 480 tis. Sk, t.j. 95 382 tis. €) a v roku 2009 na 2 278 bytových jednotiek (vo
výške 82 236 tis. €). Tieto byty sú ur ené predovšetkým pre domácnosti s nižšími príjmami a mladé
rodiny.
Zvýhodnený hypotekárny úver môžu získa mladí udia do 35 rokov. Priemerný hrubý mesa ný príjem
môže by najviac 1,3-násobok priemernej mesa nej nominálnej mzdy v národnom hospodárstve, o v
sú asnosti predstavuje 939,26 eur. Percentuálna výška štátneho príspevku pre mladých sa ur uje
zákonom o štátnom rozpo te na príslušný rozpo tový rok. Pre rok 2010 sú to 2 % od štátu, pri om
banka zníži úrokovú sadzbu o 1 %. Výška schváleného príspevku od štátu nie je garantovaná a ur uje
sa pre každý rok zákonom.

*

Štátny príspevok pre mladých sa poskytuje na hypotekárne úvery po dobu piatich rokov. Hypotéku s
takto zvýhodnenou sadzbou môžu žiadatelia získa na hypotekárny úver, resp. na jeho as , ktorého
ú elom je nadobudnutie, výstavba, zmena alebo údržba tuzemskej nehnute nosti, najviac vo výške
49 790,88 eur. Maximálna splatnos hypotekárneho úveru je 30 rokov. Pod a údajov jednotlivých bánk je
o dotované úvery záujem, vo vä šine z nich je z desiatich schválených hypoték jedna so štátnym
príspevkom.
Problémy a prekážky – výzvy do budúcnosti
MVRR SR bude v nasledujúcich dvoch rokoch pokra ova

v plnení úlohy zvýšenia dostupnosti

nájomného bývania. Finan né prostriedky vy lenené na túto úlohu však nie sú dostato né a bolo by
žiaduce zvýši

objem finan ných prostriedkov na túto úlohu. Vä šina mladých udí sa stretáva

s problémom osamostatnenia sa od rodi ov, avšak niektoré mechanizmy, ako napríklad získanie úveru
z fondu štátneho rozvoja bývania sú ur ené len mladým u om, ktorí majú stanovený maximálny príjem.
alšou možnos ou je aj príspevok na bývanie z programov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
SR pre sociálne odkázaných mladých udí. Mladí udia, ktorí zarábajú viac ako je stanovená iastka ale
nie to ko, aby si mohli dovoli spláca hypotéku, môžu uvažova len o zvýhodnenom úvere z komer nej
banky.
Táto téma má aj svoj politický rozmer a potenciál. Práve táto sú as politiky mládeže môže by voli sky
ve mi atraktívna a navyše zrozumite ná verejnosti. Výzvou do budúcnosti je jasne pomenova podporu
rozvoja bývania mladých udí ako celospolo enskú tému a ako vidite nú sú as politiky mládeže v SR.
V prípade dostato ných stimulov a nastavenia podmienok a prostredia by bolo možné o akáva aj
vä šie zapojenie bankového sektoru a územnej samosprávy do tejto problematiky.
VIII. Ú AS MLÁDEŽE NA SPOLO ENSKOM A POLITICKOM ŽIVOTE
Vymedzenie obsahu
Ob ianskej participácii sa prisudzuje široký spolo enský, politický a ob iansky rozmer. Zo širšieho
h adiska je ob ianska participácia vnímaná nielen ako ú as na rozhodovaní, ale aj ako aktívna ú as
na rozvoji ob ianskej spolo nosti. Pojem participácia mládeže ozna uje predovšetkým konkrétnu ú as
mladých a ich zoskupení (iniciatív, organizácií, sietí) na verejnom rozhodovaní,

i už v oblastiach

podpory, ochrany alebo starostlivosti o deti a mládež, alebo v oblasti širšieho rámca rozvoja spolo nosti,
obce, mesta

i regiónu. Pod verejným rozhodovaním rozumieme nielen rozhodovanie s ú as ou

verejnosti (a teda aj mládeže), ale aj rozhodovanie s verejnými dôsledkami, o verejných zdrojoch a o
verejnom smerovaní.
Právna podpora rozvoja participácie
Základnými dokumentmi mládežníckej politiky, ktoré upravujú oblas
spolo enskom

živote

na

národnej

a európskej

úrovni

sú

Biela

ú asti mladých
kniha

udí na

Európskej

únie

+

o mládeži,40Reevidovaná charta o participácii mladých udí na živote obcí a regiónov,41K ú ové oblasti
a ak né plány štátnej politiky vo vz ahu k de om a mládeži v Slovenskej republike na roky 2008 – 2013,
42

Zákon NR SR . 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve (vznik a poslanie

žiackej školskej rady upravuje § 26 uvedeného zákona), Zákon NR SR 282/2008 Z.z o podpore práce
s mládežou.
Sú asná situácia v participácii mládeže
Výsledky realizovaných odborných štúdií dokumentujú záujem mladých udí politiku v najširšom zmysle
slova napr. o dianie v mieste bydliska. Na druhej strane je paradoxne rastúca tendencia mladých udí
nepodie a

sa aktívne na riešení problémov. Jedným z indikátorov tohto stavu je i ve mi nízke

zastúpenie mladých udí medzi poslancami mestských samospráv.
Ke že takmer 45% obyvate ov Slovenska žije na vidieku, sociálna a ob ianska participácia mladých
udí v týchto oblastiach si zasluhuje osobitnú pozornos . Ob ianska a spolo enská participácia mládeže
na vidieku má svoje špecifiká, o ilustruje výskum Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre.

43

Osobnos starostu je obvykle výraznou autoritou a v prostredí vidieckych obcí je aj medzi mládežou
dobre známy. Všetkých poslancov obecného zastupite stva pozná cca. 13 % respondentov . Naopak, 9
% opýtaných uviedlo, že pozná iba jedného miestneho poslanca a 11 % nepoznalo žiadneho. Záujem
mladých udí sa sústre oval predovšetkým na aktivity obce, o ktoré sa zaujímali približne tri štvrtiny
respondentov. O innos starostu sa zaujímalo 68 % opýtaných, avšak vä šina len iasto ne, o platilo
aj pri záujme o innos miestnych poslancov. Najnižší záujem prejavili respondenti o obecný rozpo et.
Ú as vidieckej mládeže na podujatiach a akciách organizovaných miestnou samosprávou má skôr
pasívny charakter. Vä šina z nich sa takýchto podujatí zú astní, na príprave však spolupracuje iba 46 %
opýtaných. Až 70 % oslovených mladých udí je lenmi rôznych miestnych spolkov, združení, klubov i
organizácií. V jednom z takýchto zoskupení pôsobí 39 % respondentov, ostatní však uvádzajú lenstvo
vo viacerých zoskupeniach. Výrazne prevláda lenstvo v tradi ných typoch vidieckych spolkov, ktoré
zastrešujú využitie vo ného asu mladých udí a umož ujú stretávanie sa a komunikáciu s rovesníkmi z
iných vidieckych obcí. Ove a menšia je miera ú asti v takých zoskupeniach, ktoré sú ideologicky,
politicky a ekologicky orientované. Podobná situácia je charakteristická v súvislosti so skúsenos ami
mládeže s lenstvom v obecných komisiách, ob ianskych združeniach a ob ianskych iniciatívach.
Napriek nízkemu deklarovanému záujmu o obecný rozpo et najvä ší podiel respondentov ozna il
finan né a materiálne zázemie pre aktivity mládeže ako neposta ujúce. Vysoký je však aj podiel tých,
ktorí sa k nemu nevedia vyjadri . Uvedené zistenia sú priamo ovplyvnené mierou informovanosti
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vidieckej mládeže o obecnom dianí a obecných záležitostiach. Samotní respondenti boli pri posudzovaní
informovanosti rozdelení približne na tretiny; 31 % si myslí, že je neposta ujúca, 32 % ju považuje za
posta ujúcu a 28 % za ve mi dobrú

i dobrú, 9 % opýtaných ju nevie posúdi . Pri kvantitatívnom

vyhodnotení spôsobov, ktorými respondovaní predstavitelia vidieckej mládeže získavajú informácie o
obecných podujatiach prevládali pasívne spôsoby – napr. z obecného rozhlasu (81 %), z neformálnych
rozhovorov so susedmi, príbuznými i známymi (46 %), od svojich priate ov a rovesníkov (47 %), z
obecných novín (21 %)

i propaga ných letákov (19 %), z miestnej kr my (24 %) at . Získavanie

informácií od miestnych poslancov uviedlo len 6 %, od starostu 5 %, v kostole 7 % a z obecnej webovej
stránky 11 % respondentov. Nedostato ná informovanos je však až druhým naj astejším dôvodom,
pre ktorý mladí

udia nespolupracujú s miestnou samosprávou pri riešení vecí verejných.

Najpodstatnejším dôvodom je nedostatok asu, ktorý zrejme súvisí jednak s vyššou mobilitou mladých
vidie anov, jednak s každodennými aktivitami mimo obce, ktoré sú podmienené bu

návštevou školy

(strednej i vysokej), alebo výkonom práce mimo miesta trvalého bydliska.
Rada mládeže Slovenska
Rada mládeže Slovenska ( alej len RMS) je jedným z najvýznamnejších subjektov v oblasti podpory
a rozvoja mládežníckej participácie na Slovensku. Zastupujú záujmy svojich lenov - detských a
mládežníckych organizácií, vykonávajúcich svoje innosti v súlade s platnými a ú innými zákonmi
Slovenskej republiky.
Cie om RMS je v súlade s právnom poriadkom ovplyv ova politiku štátu v prospech vytvárania
predpokladov pre všestranný, slobodný a demokratický rozvoj detí a mládeže, v zmysle realizácie ich
oprávnených záujmov, a tým sa podie a na tvorbe verejných politík vo i mládeži; prispieva k tvorbe
predpokladov pre

innos

organizácií detí a mládeže a pre koordinované presadzovanie ich

spolo ných záujmov; aktívne spolupracova

s partnerskými organizáciami v zahrani í, s

medzinárodnými vládnymi a mimovládnymi organizáciami a inštitúciami, ktoré vyvíjajú aktivity v
prospech detí a mládeže; spolupracova s orgánmi verejnej správy, mimovládnymi organizáciami
a alšími subjektami pri nap aní cie ov RMS; poskytova

pre

lenské organizácie servisné,

metodické a informa né služby, v spolupráci so zainteresovanými prispieva k tvorbe finan ných
zdrojov pre innos detských a mládežníckych organizácií.
RMS za ala tradíciu ude ovania ceny MOST, ktorá oce uje samosprávy s príkladnou politikou vo i
mládeži. 44
Sú asná situácia – možnosti podpory participácie
Participácia mládeže a jej rozvoj je cie om viacerých podporných národných a Európskych programov.
Spoluprácu rôznych subjektov napr. škôl, školských zariadení, samospráv, MVO a iných subjektov
cielene podporuje Program finan nej podpory aktivít detí a mládeže Ministerstva školstva SR na roky
2008 – 2013 (skratka ADAM - Aktivity Detí A Mládeže). Program má nieko ko línii: podporuje aktivity
I
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ve kých detských a mládežníckych organizácií, ktoré sú v súlade s cie mi a potrebami štátnej politiky
vo i mládeže (podpora participácie, výchova k udským právam, mládežnícke dobrovo níctvo a i.).
Umož uje menším subjektom (ale napríklad aj školským zariadeniam a neformálnym skupinám)
realizova

pilotné projekty zamerané na prioritné témy vyhlasované k jednotlivým predkladacím

termínom. Jeden z podprogramov podporuje aj aktivity a služby v oblastí informácií pre mládeže. Zatia
posledný program45 je program na podporu sie ovania zastupite ských štruktúr na národnej a krajskej
úrovni (rady mládeže, iné strešné organizácie).
Európska Komisia, Európsky Parlament a lenské štáty Európskej únie zriadili program Mládež v akcii,
ktorý podporuje neformálne u enie mladých udí. Program sa realizuje v období rokov 2007-2013.
Program má nieko ko cie ov – medzi inými najmä podporu aktívneho ob ianstva mladých udí,
rozvinutie solidarity a povzbudenie tolerancie medzi mladými u mi a pod. Každá z individuálnych akcií
programu zdôraz uje potrebu aktívnej ú asti mladých

udí. Program ponúka aj priestor na

špecializované projekty tzv. Projekty mládežníckej demokracie.
Nadácia INTENDA poskytuje

alšie finan né prostriedky rôznym subjektom v programoch

alej

znižujeme prahy, Rozvíjame ob iansku identitu, Podporujeme individuality a Oživujeme verejný
priestor.46
Rozvoj demokracie v škole
alšou z možností, kde sa môžu slovenskí mladí udia oboznámi a „zaži “ demokratické procesy
a ú as na nich je oblas pôsobenia žiackych školských rád. Žiacka školská rada (ŽŠR) je zvolený orgán
- skupina žiakov školy, ktorí reprezentujú názory/záujmy spolužiakov a presadzujú ich na rokovaniach
s vedením školy . Žiaci sa prostredníctvom žiackej školskej rady vyjadrujú k podstatným otázkam,
návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania, podie ajú sa na tvorbe a dodržiavaní
školského poriadku, predkladajú riadite ovi a vedeniu školy návrhy a stanoviská, na ktorých sa dohodli.
Od roku 2007 sa realizujú pravidelné akreditované vzdelávania koordinátorov ŽŠR (organizuje
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v spolupráci so skupinou externých školite ov, ro ne sa týchto
kurzov zú astní cca. 100 u ite ov vo všetkých regiónoch). Špeciálne projekty pre rozvoj kompetencií
študentov sa pripravujú a realizujú v spolupráci s Regionálnymi centrami mládeže v Banskej Bystrici,
Košiciach a Tren íne (financuje M SR).
alšie iniciatívy
V roku 2008 bol vydaný Manuál výchovy mládeže k udským právam (IUVENTA), ktorý poskytuje
u ite om, pracovníkom s mládežou a mládežníckym vedúcim okrem teórie aj priame aktivity na rozvoj
participácie, tolerancie, solidarity a i.
Významnou iniciatívou oblasti podpory participácie mladých

udí je pilotný projekt vzdelávania

samospráv Partnerstvo, ktorý pripravila IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže s ZMOS. Projekt sa
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zameriava na podporu a rozvoj moderných miestnych mládežníckych politík, ktoré budú odráža priority
stanovené na európskej aj národnej úrovni. Cie om projektu je zvýši

kompetencie pracovníkov

samospráv pri tvorbe modernej politiky vo i mládeži na úrovni miest a obcí, zozvíja

zru ností

pracovníkov samospráv potrebné pri koordinovaní mládežníckej politiky na miestnej úrovni. Celý cyklus
vzdelávania projektu Partnerstvo úspešne ukon ilo 12 zástupcov samospráv. Nový cyklus za al v roku
2009 a zapája alších 15 samospráv.
Problémy a prekážky – výzvy do budúcnosti
V mládežníckej politike je nutné pri plánovaní alšieho rozvoja mládežníckej participácie bra do úvahy
podmienky skuto nej participácie: rozvoj kompetencií mladých udí, aby boli schopní sa do týchto
procesov zapája , vytvára priestor a nástroje atraktívne pre mladých udí na aktívne ob ianstvo a tvori
atmosféru partnerstva generácií.
Jedným z prekážok rozvoja mládežníckej participácie je nízka tradícia konzultácií v politickej kultúre na
Slovensku na všetkých úrovniach. Táto tradícia sa za ala budova pomerne nedávno a ešte stále nie je
sú as ou bežnej praxe, nie sú vytvorené trvalé funk né štruktúry a platformy resp. nie sú pre mládež
atraktívne.
Mladí udia na Slovensku sa dlhodobo vnímajú ako skupina, ktorá spôsobuje „problémy“, ktoré je
potrebné rieši

a nie ako potenciálny zdroj možných riešení. Výsledkom je nedôvera starších k

schopnostiam a zodpovednosti mladých udí za fungovanie napr. mesta a obce.
Osobitnou skupinou, ktorá je málo zapojená do konzulta ných procesov sú študenti vysokých škôl.
Vä šina z nich študuje v inom ako domovskom meste alebo obci a v mieste štúdia nie sú zachytení
v systéme participácie. Chýba legislatívna úprava, ktorá by umožnila prácu s touto cie ovou skupinou
(napr. v zákone o obecnom zriadení).
lenmi v detských a mládežníckych združeniach alebo školských zariadeniach je cca. 10 – 15% detí
a mládeže. Bežný mladý lovek nemá vo vä šine prípadov (mimo formálneho vzdelávania) možnos
ako si získa kompetencie potrebné na ú as v demokratických procesoch.
V súvislosti so zabezpe ovaním otvorenej metódy koordinácie v oblasti participácie a rozvoja
štruktúrovaného dialógu je potrebné iniciatívy implementované na národnej úrovni (napr. práca
medzirezortných skupín)

alej zavádza a rozvíja na regionálnej úrovni, ako aj podporova rozvoj

a prístup k informáciám pre mladých udí na miestnej a regionálnej úrovni.
IX. INFORMÁCIE A KOMUNIKA NÉ TECHNOLÓGIE
Vymedzenie obsahu

Pre rozvoj osobnosti mladého loveka je nevyhnutné zabezpe i procesy, ktoré mu umožnia nielen
získa potrebné informácie, ale aj sprostredkujú návod, ako ich správne využi . Tým tento proces
získava, okrem vzdelávacieho, aj výchovný charakter. Obsah informácií má mimoriadny vplyv na
formovanie postojov a hodnôt mladých udí. Na základe dostupných informácií sa mladý

lovek

rozhoduje o alšom smerovaní svojho života, o alšom štúdiu, vyberá si zamestnanie. Okrem toho však
získava aj informácie, ktoré vplývajú na rozvoj jeho osobnosti. Cie avedomým procesom posunu
informácií je možné ovplyv ova správne vnímanie sociálnych javov, formova postoje k udským
právam, rovnosti medzi u mi alebo k participácii na živote spolo nosti.

Sú asný stav a právna podpora v oblasti Informácií a komunika ných technológií
Koncepcia informa ných a poradenských

inností pre mládež sa zaoberá rozvojom informa ných

služieb formou opatrení na úrovni Ministerstva školstva SR ( alej len „ministerstva") a formou
odporú aní ministerstva regionálnej a miestnej samospráve a Združeniu Informa ných a poradenských
centier mladých v SR. Zapojenie iných orgánov štátnej správy do riešenia úloh v oblasti informácií pre
mládež je vyriešené medzirezortnou komunikáciou, ktorú Vláda SR schválila v dokumente „K ú ové
oblasti a ak né plány štátnej politiky vo vz ahu k de om a mládeži v Slovenskej republike na roky 2008 2013".
Zákon . 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v § 130 a nasl. rieši poradenskú innos pre žiakov v rámci školských zariadení výchovného
poradenstva a prevencie, ktorými sú centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a centrum
špeciálno-pedagogického poradenstva. Tieto zariadenia vykonávajú diagnostické, poradenské,
terapeutické, preventívne a rehabilita né innosti.
Eurodesk Slovensko
Európsku informa nú sie pre mládež Eurodesk zabezpe uje v SR IUVENTA. Eurodesk Slovensko je
lenom európskej siete Eurodesk a asociácie Eurodesk AISBL. Eurodesk je bezplatný informa ný
servis, ktorý monitoruje, zhromaž uje, spracúva a aktualizuje európske a národné informácie do takej
podoby, aby boli užívate sky prístupné a zrozumite né. Informa ný servis zabezpe uje na národnej a
regionálnej úrovni, a to pre organizácie, ktoré pracujú s mládežou v oblasti ich neformálneho
vzdelávania, organizácie, ktoré sa venujú poskytovaniu informácií pre mládež, mimovládne organizácie,
ktoré

pôsobia

v

oblasti

politiky

mládeže

na

miestnej

a regionálnej úrovni, ako aj pre mladých udí a pracovníkov s mládežou. S cie om zabezpe i
najvä šie pokrytie rozvíja sie

o

informa ných bodov pôsobiacich na regionálnej úrovni, pri om

spolupracuje s deviatimi subjektmi.
S cie om zabezpe i

sie ovanie sa Eurodesk Slovensko zapája do aktivít celoeurópskej siete

Eurodesk, podporuje iniciatívy tejto siete v súvislosti so všeobecnými cie mi

o informáciách,

implementuje štandardy kvality na miestnej a regionálnej úrovni, denne využíva Eurodesk Intranet za

ú elom distribúcie, monitoringu a spracúvania informácií a spolupracuje s ostatnými organizáciami
pôsobiacimi v oblasti práce s mládežou na národnej úrovni.
Eurodesk poskytuje bezplatne odpovede na otázky klientov, ako aj poradenstvo prostredníctvom
telefónu, elektronickej pošty, a to vrátane otázok, ktoré prijíma prostredníctvom Európskeho portálu pre
mládež a Intranetu Eurodesk. Zabezpe uje tiež osobné konzultácie, aktualizuje internetovú stránku
www.eurodesk.sk a dop a informácie z diania v SR na internetovú stránku www.eurodesk.eu.
Informácie rozširuje prostredníctvom internetových portálov, zoznamov adries záujemcov, informa ného
bulletinu, ako aj prostredníctvom publikácií, informa ných a propaga ných materiálov. Okrem toho
organizuje aj vlastné informa né a vzdelávacie podujatia.
Medzi najvýznamnejších partnerov siete Eurodesk Slovensko patria Zastúpenie Európskej komisie
v SR, Informa ná kancelária Európskeho parlamentu, Úrad vlády SR – Oddelenie európskych
záležitostí, SAIA (Slovenská akademická informa ná agentúra), SAAIC (Slovenská akademická
asociácia pre medzinárodnú spoluprácu), RMS (Rada mládeže Slovenska), ZIPCeM (Združenie
informa ných a poradenských centier mladých v SR).
Združenie Informa ných a Poradenských Centier Mládeže (ZIPCeM) a Informa né centrá mladých
(ICM)
Združenie Informa ných a poradenských centier mladých v SR ( alej len „ZIPCeM“) je strešnou
organizáciou, ktorá združuje subjekty poskytujúce informa no-poradenské služby pre mládež. ZIPCeM
vykonáva svoju innos a aktivity v súlade zo Stanovami ZIPCeM a jeho vnútornými predpismi, ktoré
schva ujú jednotlivé

lenské organizácie prostredníctvom volených orgánov ZIPCeM. Všeobecným

cie om ZIPCeM je umožni mladým u om prístup k rôznorodým informáciám a poradenským službám
v súlade s potrebami mládeže. ZIPCeM zabezpe uje spoluprácu so subjektmi poskytujúcimi
informa no-poradenské služby pre mládež a koordinuje ich aktivity s cie om zabezpe i odbornos a
správnos poskytnutej informácie.
ZIPCeM je prevádzkovate om internetovej stránky www.icm.sk, informa nej telefonickej linky 18 555,
kde záujemca získa odpovede na svoje otázky. Zabezpe uje tiež innos tzv. „Infomobilu“, o je projekt
na zvýšenie povedomia mladých

udí o informa ných a poradenských službách pre mládež

a zabezpe enie ich dostupnosti pre mládež, ktorá nemá možnos osobne navštívi informa né centrum
mladých. ZIPCeM je vydavate om tematických informa ných materiálov, ktoré následne distribuuje
prostredníctvom siete spolupracujúcich subjektov.
Informa né centrá mladých ( alej len „ICM“) sú špecializované inštitúcie, ktorých cie om je poskytovanie
informácií a poradenstva pre mládež z rôznych oblastí života, zabezpe ovanie odborného a
profesijného poradenstva pre mladých udí a pod. Všetky tieto informácie a pomoc poskytujú ICM
mladým u om bezplatne a to spôsobom primeraným ich veku a možnostiam. V sú asnosti na
Slovensku pracuje 21 ICM, ktoré

používajú jednotné postupy a zjednotili štruktúru poskytovaných

služieb. Ich cie ovou skupinou sú mladí udia vo veku do 30 rokov, pri om garantujú rovnakú možnos
prístupu k informa ným a poradenským službám všetkým mladým u om, bez oh adu na ich sú asnú
situáciu, bydlisko, i sociálne postavenie. Zvláštnu pozornos venujú mladým u om, ktorí sú z rôznych
dôvodov znevýhodnení pri prístupe k informáciám.
Pod a vyššie uvedených prieskumov len 6 % mladých udí zo vzorky 1300 respondentov vo veku od 15
do 30 rokov v rámci celej SR pozná ICM. Znalos ICM je vyššia v tých okresoch a mestách, kde ICM
pracujú, kde ich dobre pozná jedna tretina respondentov. Len 3% mladých udí uviedlo, že túto
organizáciu navštevuje. Dôvodom nízkej návštevnosti je skuto nos , že mladí udia nepoci ujú potrebu
navštívi ICM, nako ko nemajú o ich innosti dostatok informácií, pri om uviedli, že všetko, o potrebujú
vedie , nájdu na internete. Respondenti vo veku 25 až 30 rokov sa cítia na návštevu ICM „príliš starí“.
Vä šina opýtaných sa zhodla na tom, že ICM by sa mali viac propagova , a to nielen v mestách kde
majú svoje kancelárie ale aj v ich okolí, a to nielen svoje služby ale aj prípadné aktivity a alšiu innos ,
hlavne prostredníctvom internetu.
Dôležitým zistením prieskumu je skuto nos , že aj tí mladí udia, ktorí doteraz nevedeli o existencii ICM,
vnímajú ich innos pozitívne a viac ako polovica z nich prejavila záujem o ich návštevu alebo služby,
pri om preferujú informácie o pracovnom servise, kultúre a aktivitách vo vo nom ase, vzdelávaní, ako
aj poradenskú innos . Mladí udia vnímajú ICM ako užito nú a modernú organizáciu, pri om oce ujú
to, že existuje, a to tak mladí udia, ktorí túto organizáciu poznajú a navštevujú, ako aj tí, ktorí o nej
po uli prvý krát.
Mladí udia preferujú poskytovanie informa ných a poradenských služieb prostredníctvom internetovej
komunikácie. Navštevujú rôzne typy stránok v závislosti od záujmov a potrebe kontaktu so školou.
Chúlostivé témy riešia s rovesníkmi a neuvažujú o návšteve odborných centier. Pri vyh adávaní
informácií na internete mladí udia uprednost ujú jednoduché, preh adné a systematicky usporiadané
stránky bez množstva rušivých elementov a kladú dôraz na aktuálnos informácií. Uviedli tiež, že zna ka
ICM by mala by zárukou dôveryhodných a overených informácií.
Pod a údajov, ktoré každoro ne zhromaž uje Ústav informácií a prognóz v školstve, bol po et klientov
v sieti ICM v roku 2008 celkom 73 094 osôb, pri om informácie poskytli celkom 15 338 osobám,
poradenstvo 1 965 osobám, služby 30 955 osobám a na aktivitách organizovaných ICM sa zú astnilo
24 836 osôb. Celkový po et poskytnutých informácií bol v uvedenom roku 22 175. Z vyššie uvedeného
celkového po tu klientov bolo 57 569 klientov do 26 rokov a 15 525 klientov nad 26 rokov. Medzi
klientmi mierne prevládali muži (36 750 mužov, 36 344 žien).
Problémy a prekážky – výzvy do budúcnosti
Tradi né formy poskytovania informácií a poradenstva mládeži prostredníctvom priameho kontaktu je
nevyhnutné doplni o spôsoby šírenia informácií s využitím moderných technológií, a to najmä internetu,
elektronickej pošty, možnosti výmeny názorov a skúseností v reálnom

ase prostredníctvom

videokonferencií a pod. V záujme rozšíri priamy kontakt s klientom je nevyhnutné fyzicky vyh adáva
potenciálne cie ové skupiny mládeže a podnecova

ich k získavaniu informácií prostredníctvom

špecializovaných subjektov.
Správnos a bezpe nos informácií zaru ujú overené informa né zdroje, ktorými pre vyššie uvedené
oblasti poskytovania informácií pre mládež sú
a) na európskej úrovni: Európsky portál mládeže; Eurodesk; ERYICA; Európska asociácia karty
mládeže (EYCA); Eures; Solvit; Enterprise Europe Network; NARIC; Europass; Euroguidance;
Youthpass; Council of Europe,
b) na národnej úrovni: IUVENTA; Národná agentúra programu Mládež v akcii; Eurodesk; ZIPCeM;
SAIA (Slovenská akademická informa ná agentúra); SAAIC (Slovenská akademická asociácia
pre medzinárodnú spoluprácu); RMS (Rada mládeže Slovenska); EuroInfo (Úrad vlády SR);
Informa ná kancelária Európskeho parlamentu,
c) na regionálnej a miestnej úrovni: Regionálne informa né centrá; miestna samospráva; školy
a školské zariadenia; špecializovaná štátna správa na regionálnej úrovni.
V záujme pokrytia oblastí poskytovaných informácií dôveryhodnými a spo ahlivými zdrojmi je
nevyhnutné informácie z vyššie uvedených zdrojov aktualizova , spracúva a dop a tieto informa né
zdroje o nové.
Taktiež je nevyhnutné neustále zvyšova kvalitu informa ných a poradenských inností Okrem pokrytia
širokého spektra oblastí informácií pre mládež, zapojenia relevantných subjektov na národnej,
regionálnej a miestnej úrovni, ako aj ve kého po tu informa ných zdrojov, sú pre kvalitu informa ných
služieb rozhodujúci tí, ktorí ich zabezpe ujú. Vzdelávanie, výmenu skúseností, možnosti pracovného
tie ovania, ako aj príklady dobrej praxe a minimálny kompeten ný profil osoby, ktorá zabezpe uje
informa né a poradenské služby je nevyhnutné zahrnú do plánov innosti príslušných zodpovedných
štruktúr.
Oblas zberu, spracovania a šírenia informácií pre mládež je v dobe enormného nárastu informácií
k ú ovým momentom. Dnes nie je otázka, i je informácií dostatok, ale i sú mladým u om prístupné
v podobe, ktorú požadujú, cestou, ktorá im je blízka.
Zo skúseností organizácií dlhodobo pôsobiacich vo ve kom meste, s presahom do regiónu, sa odporú a
spolupracova pri šírení informácií pre mladých udí. Osved uje sa, ak sú rôzne typy informácií
sústredené pod jednou strechou. Nie všetko sa dá rieši internetom, sú rôzne situácie, kedy je nutná
konzultácia, zorientovanie záujemcu o informácie. Preto je dôležité, ak organizácie zamerané na šírenie
informácií majú dobre školených pracovníkov, schopných poradi pri každom type požiadavky. Mladý
lovek asto nemá preh ad, kde h ada potrebné informácie alebo má preh ad nedostato ný.

Okrem dobre prepracovaného informa ného systému, ktorý by

bol sprístupnený na internete, by boli

nápomocné spolo né informa né a konzulta né pracoviská pre mladých udí na úrovni minimálne miest
a vä ších obcí. Združené poskytovanie informácií môžu zabezpe ova

v spolupráci

viaceré

organizácie, ale samospráva by sa mala stotožni s úlohou pomôc informa ne a konzulta ne

pri

mobilite mládeže.

*

X. MOBILITA
Vymedzenie obsahu
Vzdelávacia mobilita, t. j. nadnárodná mobilita v záujme získavania nových zru ností, je jedným zo
základných spôsobov, ktorými jednotlivci, najmä mladí udia, môžu posilni nielen svoje šance na
získanie zamestnania v budúcnosti, ale aj svoj osobný rozvoj. Závery štúdií potvrdzujú, že vzdelávacia
mobilita rozvíja udský kapitál, ke že študenti majú prístup k novým poznatkom a rozvíjajú nové
jazykové zru nosti a medzikultúrne spôsobilosti. Okrem toho zamestnávatelia tieto prínosy uznávajú a
oce ujú. Európania, ktorí sa v mladosti zapojili do mobility ako študenti, sa s vä šou
pravdepodobnos ou zapoja do mobility aj ako pracovníci neskôr. Vzdelávacia mobilita prispela dôležitou
mierou k tomu, že systémy a inštitúcie vzdelávania a odbornej prípravy sa stali otvorenejšie,
európskejšie a medzinárodnejšie, prístupnejšie a efektívnejšie.
Mobilita by mala by

spojená s konkrétnymi vzdelávacími výstupmi a mala by vies

k získaniu

kvalifikácií, kreditov a/alebo odborných skúseností. To zah a aj dobrovo nícku prácu a neformálne
vzdelávanie – obe môžu sú ve mi ú innými spôsobmi, ako oslovi mladých udí, ktorí by inak mohli
zosta

mimo programov vzdelávacej mobility – za predpokladu, že tieto

innosti sú primerane

validované.
Sú asný stav a právna podpora
EÚ má dlhú tradíciu podpory vzdelávacej mobility prostredníctvom rozli ných programov a iniciatív,
najmä prostredníctvom programu celoživotného vzdelávania 2007 – 2013, ktorý zah a široké spektrum
oblastí.
Tieto EÚ programy sú implementované a realizované aj v Slovenskej republike, patria sem:
vysokoškolské vzdelávanie (Erasmus, Erasmus Mundus, Marie Curie) pre študentov, doktorandov a
zamestnancov; vysokoškolské vzdelávanie a výskum (Marie Curie, mobilita v rámci sietí excelentnosti a
technologických platforiem); z vysokoškolského vzdelávania do podnikov (stáže v rámci programov
Erasmus a Marie Curie); odborné vzdelávanie a u ni (Leonardo); stredoškolské vzdelávanie
(Comenius), vzdelávanie dospelých a dobrovo nícka práca starších ob anov (Grundtvig); kultúrna sféra
(program Kultúra ); výmeny mládeže a dobrovo nícka innos (Mládež v akcii); dobrovo nícka innos
(európska dobrovo nícka služba v rámci programu Mládež v akcii); ob ianska spolo nos (program
Európa pre ob anov ) a prípravná akcia „Erasmus pre mladých podnikate ov“.
Mobilitu a výmeny vysokoškolských pracovníkov a študentov medzi európskymi a mimoeurópskymi
vysokými školami podporujú programy Erasmus Mundus a Tempus.
Okrem toho, Európska komisia pomohla vyvinú viacero nástrojov na u ah enie mobility, ktoré sú
prostredníctvom príslušných národných agentúr implementované aj v Slovenskej republike, napr.
Europass, Európsky systém prenosu a zapo ítavania kreditov ( alej len „ECTS“, pre vysokoškolské
vzdelávanie), dodatok k diplomu, Európsky kvalifika ný rámec pre celoživotné vzdelávanie, Európsky

+

systém kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu ( alej len „ECVET“), Youthpass, EURAXESS,
„smernica o študentských vízach“ a balík „vedeckých víz“.47
Sú asné programy, nástroje a iniciatívy týkajúce sa mobility sú ur ené rozli ným vrstvám
európskej/slovenskej mládežníckej populácie. Mobilita však stále zostáva skôr výnimkou ako pravidlom
a je prístupnejšia niektorým skupinám, napr. študentom, ako iným, napr. ú astníkom odbornej prípravy a
u

om, v prípade ktorých ešte mnoho praktických prekážok pretrváva.

Základnými dokumentmi, ktoré upravujú mobilitu mládeže na národnej a európskej úrovni sú:
1. Európsky pakt mládeže
2. Stratégia EÚ Investovanie a posilnenie
3. Zelená kniha – Podpora vzdelávacej mobility mladých udí
4. K ú ové oblasti a ak né plány štátnej politiky vo vz ahu k de om a mládeži v Slovenskej
republike na roky 2008 – 2013
5. Bolonská zmluva v oblasti vysokoškolského vzdelávania
6. Koncepcia celoživotného vzdelávania
7. Školský zákon a zákon o odbornom vzdelávaní
8. Zákon o podpore práce s mládežou
Grantový program EÚ Mládež v akcii
Európska Komisia, Európsky Parlament a lenské štáty Európskej únie zriadili program Mládež v akcii,
ktorý podporuje neformálne u enie mladých udí. Program sa bude realizova v rokoch 2007-2013.
Program Mládež v akcii reaguje na potreby mladých udí na európskej úrovni od dospievania po
dospelos . Program významne prispieva k získavaniu kompetencií a je preto k ú ovým nástrojom pri
poskytovaní príležitosti neformálneho a informálneho u enia s európskym rozmerom pre mladých udí.
Prispieva tak k naplneniu cie ov stanovených v revidovanej Lisabonskej stratégii a Európskom pakte
mládeže, najviac je dôležitým nástrojom podpory EÚ stratégie – Investovanie a Posilnenie.
Zameranie programu:
•

Podpora aktívneho ob ianstva mladých udí

•

Rozvinutie solidarity a povzbudenie tolerancie medzi mladými u mi

•

Podporenie vzájomného porozumenia mladých udí

•

Rozvoj kvality podporných systémov v oblasti mládeže

•

Napomáhanie európskej spolupráci v oblasti mládeže

EÚ Program Celoživotného vzdelávania
Všeobecným cie om programu je prostredníctvom celoživotného vzdelávania prispieva

k rozvoju

Európskeho spolo enstva ako vyspelej znalostnej spolo nosti s trvalo udržate ným hospodárskym
rozvojom, vyšším po tom a kvalitnejšími pracovnými miestami, ako aj vä šou sociálnou súdržnos ou pri
sú asnom zabezpe ení riadnej ochrany životného prostredia pre budúce generácie. Program je
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zameraný najmä na rozvoj výmeny, spolupráce a mobility medzi systémami vzdelávania a odbornej
prípravy v rámci Spolo enstva tak, aby sa stali svetovým štandardom kvality.
Štruktúru programu tvoria štyri sektorové podprogramy (Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci a
Grundtvig), prierezový program a program Jean Monnet. Každá as programu kladie dôraz na aktivity
podporujúce rozvoj národných stratégií celoživotného vzdelávania a zabezpe ujúce nadnárodnú
spoluprácu rôznych astí systémov vzdelávania a odbornej prípravy.
EÚ Program udia – Siedmy rámcový program výskumu a technického rozvoja
Program „ udia“ ponúka jednotlivcom príležitos vybra si kariéru vo výskume. Európski výskumní
pracovníci musia by motivovaní zosta v Európe a sú asne najlepší výskumní pracovníci sveta musia
by pri ahovaní excelenciou a infraštruktúrou európskeho výskumu. Rozvíjajúc pozitívne skúsenosti z
programu „Akcie Marie Curie“, program „ udia“ by mal motivova jednotlivcov k vstupu do profesie
výskumného pracovníka; štrukturova ich odbornú prípravu pre výskum ponukou vhodných možností a
motivova k mobilite v rámci toho istého sektoru. Mobilita výskumných pracovníkov je nielen k ú om k
rozvoju kariéry výskumných pracovníkov, ale rovnako tak je dôležitá aj z h adiska zdie ania a prenosu
znalostí medzi krajinami a sektormi.
Národné programy
Národný štipendijný program
Vytvorenie

Národného

štipendijného

programu

na

podporu

mobilít

študentov,

doktorandov,

vysokoškolských u ite ov a výskumných pracovníkov (NŠP) schválila vláda Slovenskej republiky v roku
2005. Program financuje Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Cie om programu je zvýši mobility
slovenských a zahrani ných študentov, doktorandov, vysokoškolských u ite ov a výskumných
pracovníkov. SAIA, n. o. je administrátorom programu. V prípade ob anov Slovenskej republiky sú
štipendiá ur ené pre študentov slovenských vysokých škôl a doktorandov na pokrytie životných
nákladov na as vysokoškolského štúdia/výskumného pobytu na vybranej zahrani nej vysokej škole,
resp.

výskumnom

pracovisku.

Štipendijný

program

nie

je

ur ený

na

financovanie

celého

vysokoškolského, resp. doktorandského štúdia v zahrani í. Študenti, doktorandi, u itelia vysokých škôl a
výskumní pracovníci SAV sa môžu uchádza aj o cestovný grant.
V roku 2009 bola celková výška

erpaných finan ných prostriedkov: 1 334 632,34 EUR (po et

štipendistov poberajúcich štipendium: 559 ).
V roku 2008 bola celková výška

erpaných finan ných prostriedkov: 35 467 990,98 Sk (po et

štipendistov poberajúcich štipendium: 469).
V roku 2007 bola celková výška erpaných finan ných prostriedkov: 35 361 794 Sk (po et štipendistov
poberajúcich štipendium: 228).

-

Štipendiá M.R. Štefánika - štipendijný program na získanie absolventov najlepších svetových
univerzít pre prácu vo verejnej správe
Vytvorenie štipendijného programu na získanie absolventov najlepších svetových univerzít pre prácu vo
verejnej správe schválila vláda Slovenskej republiky v roku 2005. Program je financovaný ministerstvom
školstva SR.
Vynikajúco vzdelaní zamestnanci na k ú ových miestach v štátnej správe môžu výrazne zlepši jej
fungovanie. Na Slovensku je problém získa

takýchto udí pre prácu v štátnej správe. Navyše

vzdelávanie na najlepších svetových univerzitách je finan ne také nákladné, že takmer žiaden mladý
ob an SR si ho nemôže dovoli . Špeciálny štipendijný program z verejných zdrojov umožní každý rok na
základe konkurzu minimálne trom ob anom SR prijatým na postgraduálne štúdium v oblasti
manažmentu, ekonómie, sociológie, verejnej správy a práva absolvova

štúdium na niektorej z

najlepších svetových univerzít v daných odboroch.
Celkovo sa uskuto nili v priebehu existencie programu 3 výberové konania na výber
štipendistov, pri om bolo podaných 59 žiadostí. Predpokladom pre zaradenie do výberu bola
skuto nos , že štipendista bol prijatý na niektorú z najlepších svetových univerzít (pri om kvalita musela
by doložená bu

rankingovým umiestnením školy, alebo iným hodnoverným spôsobom spolu so

zdôvodnením výberu danej univerzity).
Podané žiadosti

Schválení kandidáti na štipendium

2006

24

8

2007

16

9

2008

19

7

Spolu

59
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Program CEEPUS
CEEPUS je výmenný stredoeurópsky program pre univerzitné štúdia. V sú asnosti sa ho aktívne
zú ast ujú Albánsko, Bulharsko,

eská republika,

ierna Hora, Chorvátsko, Ma arsko, Macedónsko,

Po sko, Rakúsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Srbsko a od školského roku 2008/2009 aj
Bosna a Hercegovina a Univerzita v Prištine v Kosove.
CEEPUS vstúpil do platnosti 1. decembra 1994 s realiza ným obdobím v rokoch 1994 - 2004.
Slovensko patrí k zakladajúcim

lenom programu. Národné ministerstvá

lenských krajín podpísali

dohodu o pokra ovaní programu CEEPUS II v rokoch 2005 – 2009. Platnos dohody CEEPUS II bola
pred žená z 5 na 7 rokov, t.j. do 31. júla 2011.
2009
Preh ad o vyplatení štipendií a cestovného v období 1. 1. 2009 – 31. 12. 2009
Vyplatené štipendiá: 375 osôb, t. j. 439 štipendijných mesiacov 157 711,- EUR

2008
Preh ad o vyplatení štipendií a cestovného v období 1. 1. 2008 - 17. 12. 2008
Vyplatené štipendiá: 341 osôb t. j. 459 štip. mesiacov 4 568 440,- Sk
Do programu CEEPUS sa na akademický rok 2008/2009 zaregistrovalo 7 sietí, ktoré koordinujú
slovenské vysoké školy a 51 fakúlt alebo katedier slovenských VŠ sa zaregistrovalo ako partner v
sie ach, ktoré koordinujú vysoké školy z iných lenských krajín programu.
Program Akademické mobility
Program Akademické mobility sa spája so vznikom SAIA v roku 1990. Jeho zámerom bolo umožni
mladým u om ahší prístup k informáciám o mobilitách študentov, doktorandov a mladých výskumných
pracovníkov. Program finan ne podporuje Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.
SAIA v rámci tohto programu:
•

poskytuje informácie a poradenstvo pre záujemcov o štúdium v zahrani í,

•

organizuje výberové konania na štipendijné pobyty na základe bilaterálnych dohôd
a ponúk zahrani ných vlád do 30 krajín sveta,

•

koordinuje prijatia zahrani ných štipendistov Ministerstva školstva SR na študijné
a výskumné pobyty v Slovenskej republike,

•

organizuje semináre zamerané na akademické mobility pre vysoké školy a
informa né dni o možnostiach štúdia v zahrani í a o štipendijných programoch pre
študentov stredných a vysokých škôl,

•

propaguje slovenské vysoké školy na vzdelávacích ve trhoch doma a v zahrani í,

•

vydáva publikácie o štúdiu v zahrani í a mesa ník Bulletin SAIA.

Na programe participujú aj regionálne pracoviská SAIA v Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre, Prešove
a Žiline.
2009
V roku 2009 sa uskuto nil výber štipendistov celkovo do 31 krajín. SAIA zorganizovala 38 výberových
konaní. Výberové komisie rozhodovali o 761 uchádza och, z ktorých bolo odporu ených na štipendijné
pobyty 403 osôb a 35 náhradníkov.
Ministerstvo školstva SR vy lenilo na rok 2009 na zabezpe enie programu 180 000 €, z toho pre SAIA,
n. o., v Bratislave 113 612,15 € a pre regionálne pracoviská 66 387,85 € (13 277,57 € na každé
pracovisko). Výška rozpo tu pre zabezpe enie služieb pre SAIA v Bratislave v rámci tohto programu
bola dohodnutá v roku 1999 na 3,5 mil. Sk, odvtedy nebola zvýšená. Financovanie regionálnych
pracovísk SAIA vo výške 2 mil. Sk schválil minister školstva po núc rokom 2003, suma tiež nebola od
uvedeného roku zmenená. V rozpise prostriedkov na rok 2009 zo strany MŠ SR došlo k zníženiu sumy
o 77 320 Sk, teda o 2 567 €, o viedlo k istým obmedzeniam v rámci realizácie aktivít.

2008
O štipendiá na školský roku 2008/2009 sa uchádzalo spolu 628 uchádza ov (pre porovnanie so
školským rokom 2007/2008 to bolo 718 uchádza ov). Na štipendijné pobyty bolo odporu ených 404
osôb (v školskom roku 2007/2008 to bolo 441 osôb), boli ur ení 27 náhradníci a 197 žiadostí bolo
zamietnutých.
Ministerstvo školstva SR vy lenilo pre rok 2008 na zabezpe enie programu 5,5 milióna Sk, z toho pre
SAIA, n. o v Bratislave 3,5 milióna Sk a pre regionálne pracoviská 2 milióny (400 000,- Sk na každé
pracovisko).
Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní
Akcia Rakúsko – Slovensko je bilaterálny program, ktorého cie om je zintenzívni spoluprácu v oblasti
vzdelávania a vedy medzi Rakúskom a Slovenskom. Program financuje Ministerstvo školstva SR
a Spolkové ministerstvo pre vedu a výskum Rakúskej republiky na základe dohody, ktorá bola
podpísaná v roku 1992.
Program finan ne podporuje:
Projekty
•

Projekty na bilaterálne témy

•

Konferencie, semináre a školenia pre doktorandov

•

Spolupráca v oblasti výu by

•

Prednášky a blokové semináre vedené hos ujúcimi profesormi alebo docentmi

•

Spolo né študijné programy, ktorých výsledkom je uznávaný spolo ný dvojitý
diplom (len na úrovni magisterského štúdia)

•

Organizovanie letných škôl slovenského a nemeckého jazyka

•

Štipendiá pre doktorandov na krátkodobé výskumné pobyty (1 – 4 mesiacov)

•

Štipendiá pre postdoktorandov na výskumné pobyty (6 mesiacov)

•

Štipendiá pre bývalých štipendistov Akcie (1 mesiac)

•

Štipendiá na letné kurzy nemeckého jazyka

Štipendiá

Problémy a prekážky – výzvy do budúcnosti
Všetky šance mladých udí na spoznávanie iných kultúr, rozvoj jeho vnímavosti ku odlišným zvykom,
potrebám, znižovanie intolerancie, podporenie výmeny informácií, skúseností sú základným
predpokladom jeho osobnostného rastu. Jednozna ne to potvrdzujú skúsenosti z programov Mládež
v akcii, konzulta ného procesu ku Národnému štipendijnému programu, programu Celoživotného
vzdelávania (LLP) a iných možností mobility mládeže.

Zásada, že mladý lovek by sa mal dosta v rámci svojej prípravy na samostatnos aspo krátkodobo
do zahrani ia, je viac ako dôležitá. Porovnanie sociálnych zru ností mladých udí napr. pred realizáciou
prvého projektu výmeny v programe Mládež v akcii a po nej, je odpove ou na akéko vek pochybnosti
o ú innosti uvedených programov. Mladí udia sú v aka kontaktu s rovesníkmi mimo našej krajiny
rozh adenejší, nemajú bariéry v komunikácii v inom jazyku, pribudne im orientácia v Európe, ove a viac
rozumejú súvislostiam v spolo nej Európe. Od svojich rovesníkov majú množstvo dopl ujúcich
informácií, vedia si predstavi zložitos svojho uplatnenia v profesionálnom svete.
Naopak, je treba venova pozornos aj mladým u om, ktorí sa vracajú zo zahrani ia,

asto krát

s množstvom nápadov a inšpirácie potrebných napríklad na alšie uplatnenie, v podnikaní a pod.
V súvislosti so zvýšením a preh bením týchto možností pre mladých udí je nutné zabezpe i lepšie
propagovanie uvedených možností. Okrem neziskových organizácií, ktoré majú tieto informácie
k dispozícii, sa musí ich šírenie zintenzívni napríklad v školách, úradoch práce, v médiách, ale aj medzi
samosprávnymi organizáciami.
Druhou podmienkou je zisk a uznávanie certifikátov a samotnej praxe pri nástupe mladého loveka do
pracovného procesu. AK pobyt v zahrani í, EDS alebo jeho aktivita v medzinárodných projektoch
nebudú tvori jeho konkuren nú výhodu pri získaní zamestnania, atraktivita a význam týchto možností
sa nikdy nezvýši.
Ve kým prínosom by bola aj realizácia národnej informa no-propaga nej kampane nástrojov Europass
a Youthpass zameraných najmä na cie ovú skupinu zamestnávate ov, pracovných agentúr, ale
i samotných mladých udí.
Taktiež sa odporú a sprístupni možnos realizácie absolventskej praxe na medzinárodnej, ale najmä
národnej úrovni – možnos pre mladých nezamestnaných realizova absolventskú prax nielen v mieste
jeho bydliska a blízkom okolí, ale aj v iných mestách v závislosti od jeho vzdelania, ke že Úrady práce
takéto možnosti neuznávajú.
XI. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Vymedzenie obsahu
Vláda Slovenskej republiky na alej považuje starostlivos

o životné prostredie vláda Slovenskej

republiky za rozhodujúci nástroj trvalo udržate ného rozvoja a prirodzenú sú as zdravo fungujúcej
ekonomiky. Za priority v oblasti životného prostredia sa považuje aj zvyšovanie environmentálneho
vedomia a informovanosti obyvate stva o stave životného prostredia, o prí inách a následkoch tohto
stavu, ale aj o starostlivosti o životné prostredie ako uvedomelej udskej innosti. Vo vz ahu k de om
a mládeži je environmentálna výchova jedným z najú innejších nástrojov na riešenie problémov
životného prostredia, a to formou vytvorenia uceleného školského a mimoškolského systému

environmentálnej výchovy a vzdelávania. Tento proces sa zabezpe uje viacerými formami –
spoluprácou centra environmentálnej výchovy so školami, organizovaním metodických dní, sú aží,
konzultácií, využívaním náu ných chodníkov a náu ných lokalít. Ich význam zvyšuje i to, že sú asne
upriamujú pozornos mládeže na hodnoty prírody, ale aj na hodnotenie negatívnych vplyvov a dopadov
na životné prostredie (erózia, dosah zne is ovania ovzdušia a vôd a pod.). Kvalitne prepracovaný
ochranársky a ekologický aspekt vykazujú viaceré múzeá s celoslovenským záberom, ale aj
regionálnym charakterom. Popularitu získavajú výstavy s ochranárskou tematikou, besedy, prednášky,
semináre, sú aže, terénne vychádzky a pod. Nezastupite né miesto v procese environmentálnej
výchovy detí a mládeže majú mimovládne organizácie (MVO) zaoberajúce sa environmentálnou
problematikou. Tretí sektor získava svojimi výsledkami autoritu i v tejto oblasti. Okrem projektov, ktoré
možno priamo zapoji do vyu ovacieho procesu, MVO pripravujú pre u ite ov a mládež aj celoro né
aktivity.
Environmentálna výchova a vzdelávanie tvorí integrálnu sú as u ebných osnov a u ebných plánov
základných a stredných škôl. Proces budovania environmentálneho vedomia mladých

udí sa

v sú asnosti uberá dvomi, navzájom prepojenými, smermi. Prvým smerom je výchova a vzdelávanie
vedúce k poznaniu a pochopeniu problémov životného prostredia a uvedomeniu si možností ako
ovplyvni toto dianie. Druhým smerom je morálka, medzi udské vz ahy a životný štýl, ktoré významnou
mierou ovplyv ujú nielen kvalitu života jednotlivca, ale i smerovanie celej spolo nosti.
Sú asná situácia a právna podpora
V roku 1992 zorganizovalo OSN

v Rio de Janeiro Konferenciu o životnom prostredí a rozvoji.

K ú ovým koncep ným dokumentom prijatým na tejto konferencii bola

Agenda 21, zameraná na

trvalo udržate ný rozvoj. Jedným z cie ov Agendy 21 je, aby sa v plnom rozsahu zoh adnili záujmy
detí v otázkach trvalo udržate ného rozvoja a zlepšenia kvality životného prostredia.
Vláda SR uznesením z 10. októbra 2001 . 978 a NR SR z 3. apríla 2002 uznesením
schválila
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Národnú stratégiu trvalo udržate ného rozvoja . V kapitole

Vedomie

. 1989

udí, výchova,

vzdelávanie a osveta sa táto stratégia zameriava na environmentálne vzdelávanie a poukazuje na to,
že by malo by samozrejmou sú as ou školského systému. Okrem toho upozor uje, že v systéme
základnej

environmentálnej výchovy obyvate stva

má

dôležité zastúpenie i mimoškolská

environmentálna výchova, opatrenia na realizáciu školskej i mimoškolskej environmentálnej výchovy
uvádza bližšie prvá Koncepcia environmentálnej výchovy a vzdelávania schválená uznesením vlády
SR . 846/1997. V júni roku 2006 prijala Európska rada novú Stratégiu trvalo udržate ného rozvoja
Európskej únie, ktorá v asti vzdelávanie a odborná príprava sústre uje pozornos na uplatnenie
Stratégie EHK OSN o vzdelávaní k trvalo udržate nému rozvoju, prijatej vo Vilniuse v roku 2005.
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Dôležitým dokumentom je aj Uznesenie vlády SR . 574 z 13. júla 2005 k Ak nému plánu trvalo udržate ného rozvoja v SR na
roky 2005 – 2010

Pri hodnotení environmentálnej výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike v rokoch 2006 – 2009
sa vychádzalo najmä z uvedených

koncep ných dokumentov a z Programového vyhlásenia

Slovenskej republiky, v ktorom sa vláda SR zaviazala, že bude
rozvoja

dba

o rozvoj dobrovo ných nástrojov

environmentálneho povedomia.
environmentálnej

v súlade s týmito dokumentami

environmentálnej

politiky vrátane zvyšovania

Táto podpora vedie k alšiemu rozvoju

výchovy a vzdelávania v rámci

aktivít

vlády

mládeže

školskej i mimoškolskej

a ob anov zameraných na

starostlivos o životné prostredie a pochopenie jej významu.
Právne predpisy na podporu environmentálnej výchovy a vzdelávania
K východiskovým právnym predpisom pre rozvoj a zameranie environmentálnej výchovy a vzdelávania
patrí zákon .17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, ktorý ustanovuje (§ 16),
že „výchova, osveta a vzdelávanie sa uskuto

ujú tak, aby viedli k mysleniu a konaniu, ktoré je v súlade

s princípom trvalo udržate ného rozvoja, k vedomiu zodpovednosti za udržanie kvality životného
prostredia a jeho jednotlivých zložiek a k úcte k životu vo všetkých jeho formách.“ Tento zákon zárove
ustanovuje aj zásady ochrany životného prostredia, všeobecné povinnosti pri ochrane životného
prostredia a nadväzne na

l. 45 Ústavy Slovenskej republiky povinnosti o zverej ovaní informácií

o životnom prostredí. Rozvoj školského environmentálneho vzdelávania umož uje najmä zákon

.

131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, zákon . 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v ktorom sa osobitne uvádzajú školy v prírode (§ 138), zákon . 184/2009 Z. z.
o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon .317/2009 Z.
z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Osobitne treba uvies vyhlášku .282/2009 Z. z. o stredných školách, ktorá už uvádza viacero
študijných odborov zameraných na starostlivos o životné prostredie, napríklad operátor ekologických
zariadení, ekologické stavite stvo, hydroekologické stavby, krajinnoekologické meliorácie, sadovníctvo
a krajinárska tvorba, krajinná ekológia, krajinárske úpravy a tvorba krajiny, geopropagácia krajiny
a podobne.
Environmentálne programy a plány
Národný environmentálny ak ný program (NEAP II) nadväzuje na strednodobé a dlhodobé ciele
Stratégie štátnej environmentálnej politiky SR pri om vychádza z potreby vytvárania predpokladov
pre udržate ný rozvoj spolo nosti v národnom i medzinárodnom kontexte. V sektore environmentálna
výchova, vzdelávanie a propagácia sa

zaoberá

hlavne

vytvorením uceleného

školského

i mimoškolského systému environmentálnej výchovy a vzdelávania, environmentálnej propagácie,
etických

bariér, inštitucionálnych a alších

systémov. Za

hlavný

cie

považuje dobudovanie

kompletného systému environmentálnej výchovy.
V zmysle Koncepcie

environmentálnej výchovy a vzdelávania boli prijaté

opatrenia

na zvýšenie

ú innosti environmentálnej výchovy a vzdelávania. Medzi hlavné úlohy patrilo organizovanie odborno
–metodických

podujatí pre pedagogických pracovníkov,

alšie vzdelávanie, semináre, prednášky,

exkurzie, vydávanie odborno-metodických materiálov, publikácii, u ebných pomôcok, štúdijných textov
a pod. Medzi dôležité opatrenia bezpochyby patrí aj realizácia projektu Školy podporujúce zdravie
a jeho obsah v školách a regiónoch s výrazom zamera sa na globálne a miestne súvislosti zdravia
a životného prostredia.
Ak ný plán mládeže na roky 2006-2007 a 2008-2009 vytý il ako hlavnú úlohu podporu a realizáciu
programov a projektov pre deti a mládež v oblasti environmentálnej výchovy a ochrany životného
prostredia a posilnenie

rozvíjania kultúrno – osvetovej

innosti s dôrazom na

environmentálnu

výchovu.
Dôležitým projektom organizovaným mimovládnymi organizáciami
je projekt „Zelená škola“, ktorého hlavným cie om je vies
smerom k ochrane životného

prostredia.

Do

projektu

sa

v spolupráci s MŠ SR a MŽP SR

žiakov k zmene postoja, myslenia
zapájajú školy, ktoré

sa v sú ažiach

o najekologickejšiu školu snažia získa certifikát a vlajku „Zelenej školy“.
Slovenská

agentúra životného prostredia

organizuje

každoro ne

ve trh

environmentálnych

výu bových programov pod názvom Šiška. Tento projekt je cielený na výmenu skúsenosti v oblasti
environmentálnej výchovy

a vzdelávania

environmentálnej výchovy.

Na

hlavne

pre u ite ov

stretnutí majú možnos

základných

výmeny

škôl a koordinátorov

skúseností

získavania

nových

poznatkov a nákup odbornej literatúry.
V roku 2005 bol zriadený

nadrezortný poradný orgán ministra školstva SR a ministra životného

prostredia SR Environmentálna komisia. Hlavnou úlohou tejto komisie bolo vypracovanie Národnej
stratégie vzdelávania k trvalo udržate nému rozvoju, ktorá by sp ala úlohy vyplývajúce zo Stratégie
VTUR prijatej vo Vilniuse.
Podpora projektov Environmentálnej výchovy a vzdelávania
V Opera nom programe
Európskej

Životné prostredie, ktorý je zameraný na

únie v rokoch 2007-2013 sa zdôraz uje

erpanie

pomoci z fondov

zlepšenie informovanosti a environmentálneho

povedomia verejnosti, vrátane posilnenia spolupráce a komunikácie so zainteresovanými skupinami.
Opera ným cie om

je

nap anie najmä prípravy a vydávanie

publikácií a alších

foriem

informovanosti verejnosti a realizácia seminárov a odborných podujatí.
Zo

štrukturálnych fondov

prioritná os

Európskej únie v rámci Opera ného programu

životné prostredie

je

íslo 5 zameraná na ochranu a regeneráciu prírodného prostredia a krajiny. Ministerstvo

životného prostredia

od

roku 2008 vyhlásilo 9 výziev zameraných na ochranu

prírodného prostredia a krajiny, z ktorých
environmentálneho povedomia, vrátane

as bola
posilnenia

zameraná aj na zvyšovanie

a regeneráciu
informovanosti

spolupráce a komunikácie so zainteresovanými

skupinami. Z vyššie uvedenej prioritnej osi bolo podporených 39 projektov v celkovej sume 53,28 mil.
euro.
*

Environmentálny fond je samostatná právnická osoba. Jeho nadriadeným orgánom je Ministerstvo
životného prostredia
uskuto

ova

SR, ktoré vykonáva jeho správu. Cie om

Environmentálneho fondu

je

štátnu podporu starostlivosti o životné prostredie a tvorbu životného prostredia na

princípoch trvalo udržate ného rozvoja. V súlade s právnymi predpismi o Environmentálnom fonde
možno finan né prostriedky poskytnú

formou dotácie a úveru aj na environmentálnu výchovu,

vzdelávanie a propagáciu. Od roku 2006 do roku 2008 bolo z environmentálneho fondu na
environmentálnu výchovu, vzdelávanie a propagáciu poskytnutých viac ako 4,3 mil. euro.
Grantový program „Zelený projekt“ je jednou z možností konkrétnej finan nej podpory aktivít
environmentálnych mimovládnych organizácií, ktorých cie om je lokálne prispie k ochrane a tvorbe
životného prostredia za participácie cie ových skupín ako adresátov pomoci. Zelené projekty tak
predstavujú funk ný nástroj, ktorý napomáha okrem zlepšenia životného prostredia aj zvyšovaniu
úrovne environmentálneho povedomia obyvate stva. Od vypísania prvého ro níka sú aže „Zelený
projekt“ bolo už takto podporených vyše 220 projektov.
Ministerstvo školstva SR, každoro ne vy le uje finan né prostriedky na realizáciu environmentálnych
projektov

pre

základné,

stredné

školy

a mimovládne

organizácie

z grantového

projektu

„ENVIROPROJEKT.“
Aktivity environmentálnej výchovy a vzdelávania v gescii Ministerstva životného prostredia SR
Envirofilm

predstavuje

medzinárodný

festival

filmov o životnom prostredí a patrí medzi

najvýznamnejšie podujatia rezortu životného prostredia. Za 5 rokov svojej existencie sa presadil
nielen na domácej pôde, ale aj v zahrani í. Svojou profesionálnou úrov ou a kvalitou

sú ažných

filmov sa zaradil medzi svetové špi ky podujatí propagujúcich ochranu a tvorbu životného prostredia.
Patrí k najdôležitejším nástrojom na riešenie problémov životného prostredia a podporuje zvyšovanie
environmentálneho povedomia a environmentálnej výchovy, ktorú považujeme za základ prevencie
škôd na životnom prostredí.
Projekt Zelený svet predstavuje medzinárodnú sú až výtvarnej tvorivosti detí a mládeže, ktorej
vyhlasovate om je Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia.
Vyhodnotenie sú aže sa koná pri príležitosti Envirofilmu. Poslaním
umeleckých návykov a zru ností vštepova

sú aže

je formou budovania

de om vz ah k prírode a k životnému prostrediu. Deti zo

Slovenska i zo zahrani ia tak majú možnos nakresli , odfoti

i nafilmova svoj postoj k zvolenej téme

apelujúcej na problémy životného prostredia.
Danube Day vychádza z
Slovenská republika

Dohovoru o spolupráci pri ochrane

a trvalom

využívaní rieky Dunaj.

uvedený dohovor ratifikovala koncom roku 1997. Aktivity

v rámci

Dohovoru

o Dunaji riadi Medzinárodná komisia pre ochranu Dunaja so sídlom vo Viedni, ktorá v roku 2004 pri
príležitosti 10. výro ia podpísania „ Dohovoru“ vyhlásila 29. jún za Danube Day. V tento de

sa
+

organizujú aktivity pre odbornú, ale aj laickú verejnos a v rámci environmentálnej výchovy aj pre deti
a mládež, aby sa informácie o rieke Dunaj dostali do povedomia verejnosti.
Projekt ENERSOL vznikol v roku 2000 a až do roku 2004 bol spolo ným programom šiestich
európskych krajín – Nemecka, Holandska, Ve kej Británie, Talianska,

eska a Slovenska.

Jeho

medzinárodný význam spo íval v zjednocovaní odborných textov a výmeny skúseností z výuky
obnovite ných zdrojoch energie hlavne na stredných školách.
Cie om projektu ENERSOL je
oboznámi

zvýši

informovanos

o problematike

šetrenia

energií a taktiež

laickú verejnos s využívaním obnovite ných energetických zdrojov. Žiaci, ktorí sa do

sú aží zapájajú si musia nielen

vytipova

konkrétne zariadenie, alebo

alternatívneho zdroja energie, ale

taktiež by mali získa

lokalitu s využívaním

o najviac informácií, vedie

svoju prácu

spracova a obháji pred hodnotiacou komisiou.
Budovanie náu ných chodníkov a náu ných lokalít
Strediská

environmentálnej

výchovy

(SEV)

sú

ur ené

hlavne

na

realizáciu

viacd ových

environmentálnych programov pre odbornú a laickú verejnos . Vybavené sú u eb ami s didaktickou
technikou, po íta mi, niektoré i envirolaboratóriami. Pre návštevníkov sú k dispozícii aj Knižnice a
videotéky s environemntálnym zameraním.
Strediská sú vhodné tiež pre organizovanie envirotáborov, škôl v prírode, ale aj pre individuálne pobyty
spojené s poznávaním prírodného a kultúrneho dedi stva danej lokality. Všetky strediská sú situované
v atraktívnych prírodných prostrediach.
Strediská environmentálnej výchovy sú mestského a pobytového typu. Celkom máme po celej
Slovenskej republike 9 stredísk EVV: SEV Harmónia, SEV Regetovka, SEV Teplý Vrch, SEV Dropie,
SEV Spišská Sobota, SEV Košice , SEV Žilina, SEV Prievidza, SEV Banská Štiavnica. V sú asnosti
však strediská environmentálnej výchovy a vzdelávania pobytového typu plnia skôr funkciu hotelovú
ako vzdelávaciu.
Informa né strediská ochrany prírody (ISOP) pôsobia v rámci Štátnej ochrany prírody SR. Ide o 13
zariadení vrátane Školy ochrany prírody vo Varíne. V sieti ISOP sa nenachádza žiadne informa né
stredisko, ktoré by bolo porovnate né so zariadeniami tohto typu v európskych krajinách. Personálne
a technické ISOP, ako aj vybavenie informa ným a propaga ným materiálom totiž nedosahujú ich
úrove .
Na Slovensku sa nachádza viac ako 4 tisíc jaský , z toho je 15 sprístupnených verejnosti. V roku
1995 boli jaskyne v Slovenskom krase zapísané do Zoznamu

zaradené do zoznamu svetového

prírodného dedi stva K nim v roku 2000 pribudla Dobšinská adová jasky a a Stratenská jasky a.
Aktivity múzeí s prírodovedným a environmentálnym zameraním
,

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva je špecializované celoslovenské múzeum
zamerané na ochranu prírody a jaskyniarstvo SR. Sídli v Liptovskom Mikuláši. Nachádzajú sa tu štyri
expozície : Chránená príroda, Sintre, Kras a jaskyne Slovenska a Minerály. Múzeum usporiadáva
výstavy a prednášky s tématiku ochrany prírody a jaskyniarstva. Nachádza

sa

tu špecializovaná

knižnica a múzejný archív.
Slovenské banské múzeum vzniklo v roku 1964 a zameriava sa na budovanie mineralogických –
ložiskových,

banskotechnických,

národopisných

,

umelecko-historických,

archeologických

a numizmatických zbierkových fondov. Je špecializovaným múzeom so zameraním na dokumentáciu
dejín baníctva v Slovenskej republike.
Všetky zoologické a botanické záhrady majú tiež vzdelávacie alebo výchovné programy pre deti a
mládež.
Poskytovanie informácií
Enviroportál – informa ný
K hlavným cie om

portál

o životnom prostredí bol spustený do prevádzky

v roku 2005.

portálu patrí zber, vyhodnocovanie, publikovanie a sprístup ovanie relevantných

informácií o životnom prostredí, populárno-náu ným prístupom podporova environmentálnu výchovu
medzi
Jedným

organizáciami
z výstupov

štátnej

správy, verejnej správy, verejnos ou, vedeckými inštitúciami a pod.

Informa ného

systému životného prostredia

sa

stala

aj

webová stránka

www.enviroportal.sk.
Správu o stave životného prostredia v SR vydáva každoro ne MŽP SR na základe zákona

.

17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov. Podrobnejšie povinnosti, ktoré Správa
musí obsahova

ustanovuje zákon . 205/2004 Z.z. o zhromaž ovaní, uchovávaní a šírení informácií

o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Správy o stave životného prostredia v
SR musia obsahova najmä údaje o stave životného prostredia a o prí inách a následkoch tohto
stavu, ako aj údaje o trendoch jeho vývoja a opatreniach na ochranu a zlepšenie životného prostredia,
vrátane

medzinárodnej

spolupráce. Jedna kapitola

správy sa osobitne venuje environmentálnej

výchove a vzdelávaniu.
Enviromagazín patrí k asopisom vydávaným

na podporu

environmentalizmu s cie om prispie k dosiahnutiu harmónie medzi

environmentalistiky a šírenie
u mi, medzi nimi a prírodou.

V každom výtla ku je nefarebná príloha, ktorá sa vytvára širší priestor pre propagáciu špeciálnych
tém vrátane environmentálnej výchovy.
asopis ochrana prírody je venovaný problémom ochrany

živo íchov, faunistickému výskumu

Karpát, výskumu biológie, chránených druhov živo íchov a otázkam ich praktickej ochrany. Okrem
vyššie spomenutých

asopisov sa vydáva cca 23 asopisov, buletínov a informa ných publikácií

špecializovaných na ochranu a tvorbu životného prostredia.
-

Problémy a prekážky – výzvy do budúcnosti
Výzvou do budúcnosti je vytvorenie vä šieho priestoru pre neformálne vzdelávanie v spolupráci
s mimovládnymi organizáciami, ktoré sú aktívne v oblasti ochrany životného prostredia. Jasným cie om
do budúcnosti by malo by aj zvýšenie ekologického vedomia a zlepšenie ekologického správania
mladých udí. Táto úloha sa dá realizova

len v spolupráci s rezortnými organizáciami a školami

a mimovládnymi organizáciami. Môže by tak typickým príkladom potreby medzisektorového prístupu
v práci s mládežou.
V budúcnosti bude potrebné zapája mládež do environmentálnych programov na regionálnej úrovni.
alšou ve kou výzvou je posilnenie vz ahu mladých udí k separovanému zberu odpadov. Tiež
zapájanie detí a mládeže do rovesníckych programov v oblasti ochrany životného prostredia nie je
dostato né a bude si vyžadova pozornos v rámci nadchádzajúcich Ak ných plánov štátnej politiky.
XII. VIDIECKA MLÁDEŽ
Vymedzenie obsahu
Samotný pojem „vidiecka mládež“ je inovatívny a vznikol na základe novo vynárajúcich sa potrieb
geograficky znevýhodnenej mládeže. Za vidiecku mládež považujeme mládež, ktorá žije (alebo sa
dlhodobo zdržuje) vo vidieckych oblastiach, pri om pod a strategických dokumentov zameraných na
podporu a rozvoj vidieka, môžeme za vidiecke oblasti považova
•
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:

prevažne vidiecke regióny – viac ako 50 % obyvate stva regiónu žije vo vidieckych obciach

s

hustotou osídlenia nižšou ako 150 obyvate ov na km2,
•

ostatné vidiecke regióny – vo vidieckych obciach žije 15 – 50 % obyvate stva regiónu,

Mládež do miest lákajú predovšetkým lepšie študijné a pracovné príležitosti, vyššia kvalita života,
dostupná kultúra, vzdelanie. Vidiecka mládež sa považuje za znevýhodnenú z h adiska dostupnosti
informácií, internetu, trávenia vo ného asu a vybavenosti službami vo vidieckych regiónoch, ktoré sú
zna ne nerozvinuté z poh adu štruktúry, rozsahu, ale aj kvality poskytovaných služieb v porovnaní s
mestskými regiónmi.
Sú asná situácia
Od roku 2001 Slovensko zaznamenáva záporný prirodzený prírastok obyvate stva, o sa prejavuje na
znižovaní po tu obyvate ov. Tento nepriaznivý trend však v sú asnosti ešte vyvažuje migra ný
prírastok. Hoci sme v roku 2004 sme síce zaznamenali mierny nárast prirodzeného prírastku, napriek
tomu sa výraznejšie prejavujú regionálne rozdiely v prospech severovýchodného regiónu pred
juhozápadným. Nejde však o ustálený trend. Prirodzený úbytok obyvate stva je predovšetkým
dôsledkom poklesu pôrodnosti (v dôsledku celkových zmien podmienok života, ako sú zvýšené životné
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náklady, miera nezamestnanosti, finan ná dostupnos bývania, iné hodnoty mladej generácie a pod.). Z
h adiska celkovej štruktúry obyvate stva pokra uje teda proces starnutia (znížením podielu detskej
populácie 0 – 14-ro ných a zvýšením podielu poproduktívnej populácie 65 a viac ro ných). Je úplne
jasné, že dochádza nielen k zvyšovaniu priemerného veku, ale následne aj k zvyšovaniu indexu
starnutia. Práve to má za následok pribúdanie po tu dôchodcov (z 11,6 % na 20 %), ako aj úbytok
produktívneho a predproduktívneho obyvate stva (zo17,1 % na 13 %).
V roku 2003 bol podiel obyvate stva v produktívnom veku vo vidieckych regiónoch nižší ako v
mestských. Dlhodobo sa na vidieku zvyšuje i podiel obyvate stva v poproduktívnom veku, ke

vo

vidieckych regiónoch žije 87,1 % týchto obyvate ov. Toto poukazuje na odchod mladých za prácou do
mestských regiónov a tým starnutie obyvate stva a možné vy ud ovanie vidieckych regiónov. Slovenská
republika zareagovala na tento trend vypracovaním a následným prijatím nieko kých strategických
dokumentov, podporných mechanizmov a programov na riešenie problémov vidieckych oblastí.
Národný strategický plán rozvoja vidieka SR na roky 2007 – 2013 (schválený vládou SR dna 24.
mája 2006) je východiskovým dokumentom pre možnos

erpania finan ných prostriedkov z

Európskeho po nohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EAFRD). Dokument predstavuje referen ný
nástroj na prípravu Programu rozvoja vidieka na roky 2007 – 2013. Stanovuje národné priority, ktoré
budú spolufinancované z EAFRD v programovom období 2007 – 2013. Strategický rámec rozvoja
vidieka do roku 2013 stanovuje ako globálny ciel multifunk né po nohospodárstvo, potravinárstvo,
lesníctvo a udržate ný rozvoj vidieka. V rámci neho sú definované 4 prioritné osi, ktorých cie om je
zlepši

konkurencieschopnosti agropotravinárskeho a lesného sektora prostredníctvom zvyšovania

efektívnosti a kvality výroby so zachovaním princípov udržate ného rozvoja a princípov ekologizácie
hospodárenia na vidieku. Spolu s modernizáciou, inováciou a podporou vzdelanosti bude dôraz kladený
aj na zlepšenie životného prostredia v zmysle zachovania biodiverzity na vidieku, kvality vôd, zmiernenie
klimatických zmien a tiež na aktivity, ktoré prispejú k znižovaniu regionálnych rozdielov vidieka na
Slovensku.
ISRU- Integrovaná stratégia rozvoja územia slúži na podporu integrovaného rozvoja, pretože spája
viacero sektorov a zabezpe uje koordináciu rozvoja všetkých aspektov vidieckeho života – vidiecku
ekonomiku, tradi né vidiecke ekonomické sektory ako po nohospodárstvo, lesníctvo, vodohospodárstvo,
ale aj nové sektory, ktoré poskytujú alšie možnosti zamestnania sa a tvorby príjmov, ako napr. vidiecky
turizmus, remeslá, rozvoj služieb. Zah a i spolo enský život – združenia, záujmové skupiny, sociálne
služby, inštitúcie, organizácie, aktivity vo ného

asu, športové a kultúrne aktivity, taktiež vidiecke

prostredie – ochranu a tvorbu krajiny. Integrovaná stratégia rozvoja územia vždy pokrýva ur ité
špecifické územie – mikroregión, skupinu dedín, alebo malý vidiecky obvod. Dané územie nemusí by
definované štátnymi alebo regionálnymi orgánmi. Môže to by oblas , ktorá sa ur í samostatne na
základe spolo ných ekonomických cie ov, geografických alebo prírodných

t. Základom je, aby sa

všetky dôležité skupiny a jednotlivci z takto definovaného územia dohodli na rozvojovom procese, ktorý
bude realizovaný na partnerskej báze. Integrovaná stratégia je sa dá teda uši doslova na mieru pre
*

ur ité územie. Prioritou pri zostavovaní stratégie musia by miestni udia, ktorí sú nosite mi nielen
svojich problémov a potrieb ale aj ich riešení. Energia a motivácia pre uskuto nenie zmeny by mala
pochádza od nich, to o treba vykona v rámci stratégie by mali rozhodnú oni a stratégia by mala by
spojivom medzi nimi.
Národná sie rozvoja vidieka vznikla na základe Nariadenia Rady (ES) . 1698/2005 z 20. septembra
2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho po nohospodárskeho fondu pre rozvoj
vidieka (EPFRV),

l. 68, na základe ktorého má každý

lenský štát povinnos zriadi národnú sie

rozvoja vidieka ( alej ako NSRV.
Úlohou NSRV je:
•

zhromaž ova , analyzova a šíri dáta o opatreniach Spolo enstva v oblasti rozvoja vidieka SR;

•

sledova a monitorova údaje v oblasti rozvoja vidieka;

•

poskytova informácie v oblasti rozvoja vidieka pre verejnos a potreby Európskej siete pre
rozvoj vidieka prostredníctvom informa ných bulletinov, príru iek, internetových stránok a pod.;

•

zabezpe ova školenia, semináre a výmenu skúseností s implementáciou programu rozvoja
vidieka;

•

pripravova vzdelávacie programy pre miestne ak né skupiny v procese formovania;

•

podporova národnú a nadnárodnú spoluprácu formou konferencií, diskusií za okrúhlym stolom,
študijných a výmenných návštev a pod.;

•

slúži ako kontaktný bod v rámci aktivít prístupu Leader pre všetkých vidieckych partnerov;

•

zabezpe ova pravidelné stretnutia tímu NSRV;

•

poskytova spätnú väzbu riadiacej autorite a iným štátnym inštitúciám a zodpovedným orgánom
vo vz ahu k rozvoju vidieka (MP SR, MH SR, MVaRR SR, at .).

V prijatých strategických dokumentoch je nazna ené, že transformujúci sa slovenský vidiek a jeho
spolo enstvá je potrebné vníma
s uplat ovaním

moderných

v nových rozvojových súvislostiach a príležitostiach. V súvislosti

demokratických

princípov

aj

v rozvoji

vidieka

sa

ako

jedna

z najpodstatnejších otázok javí aktivizácia udského potenciálu vo vidieckych sídlach. Preto sa oraz
viac zdôraz uje význam mládeže ako dôležitého aktéra a nosite a rozvojových procesov alebo
programov.
Problémy a prekážky – výzvy do budúcnosti
Ako vyplýva zo sú asnej situácie, za najvä šie problémy a ohrozenia mládeže na vidieku sú
považované:
V oblasti vzdelávania a vo ného
•

asu

nedostatok priestoru a prijate ných podmienok pre neformálne vzdelávanie vidieckej mládeže
v mieste bývania

•

nedosta ujúca, prípadne absentujúca systematická podpora subjektom, ktoré sa venujú de om
a mládeži vo vidieckych oblastiach

*

•

nedostato ná spolupráca samospráva a mimovládnych organizácií pri príprave mládežníckych
podujatí a prevažne nerozvinutá komunikácia samospráv so zástupcami mládežníckych organizácií
(regionálnych, celoštátnych) v prípade ponuky na spoluprácu.

V oblasti zamestnanosti
•

nedostato né podporné mechanizmy a spolupráca s regionálnymi samosprávami pri podpore
podnikania mladých na vidieku v po nohospodárskych i nepo nohospodárskych odvetviach
(vrátane mikropodnikania)

V oblasti ú asti vidieckej mládeže na spolo enskom a politickom živote
•

nedostato né, prípadne absentujúce kontinuálne monitorovanie potrieb a požiadaviek mládeže
na vidieku,

•

nedostato ne pripravené koncepcie práce s mládežou na lokálnej úrovni, zah ajúce aj
vy lenenie a zabezpe enie priestoru pre realizáciu aktivít mládeže vo vidieckych obciach
a spolupráce pri ich organizovaní (lokálna samospráva),

•

nedostato ne otvorený priestor pre zástupcov mládeže do obecných komisií a ich prizývanie
k príprave a tvorbe návrhov rozvojových projektov, resp. k ich realizácii,

•

nedostato ne vytvorený národný systém zabezpe enia ú asti reprezentantov vidieckej mládeže
v rôznych vzdelávacích projektoch a programoch zameraných na podporu participácie mládeže
a výchovy mladých miestnych lídrov.

V oblasti prístupu vidieckej mládeže k informáciám a komunika ným technológiám
•

nedostato né vytváranie, prípadne

rozširovanie, možnosti prístupu

k informáciám a

informa ným službám,
•

slabé zapájanie do projektovania modelov e-governmentu

V oblasti mobility vidieckej mládeže
•

sporadická ú as zástupcov mládeže v mobilitných programoch a školeniach pre animátorov
mládežníckych aktivít.

V oblasti životného prostredia vidieckej mládeže
•

nedostatok obecných podujatí a aktivít zameraných na zvýšenie ekologického vedomia a na
zlepšenie ekologického správania mladých udí na vidieku (v medzigenera nom prepojení).

V oblasti kultúry vidieckej mládeže
•

nedostatok možností pre rozvoj talentovaných detí na lokálnej úrovni,

•

nedostato ná ú as detí a mládeže na kultúrnom živote a podujatiach na úrovni samosprávneho
kraja.

*

XIII. NEFORMÁLNE VZDELÁVANIE
Vymedzenie obsahu
Pojem neformálne vzdelávanie50 je v práci s mládežou pomerne novým pojmom. Niektoré z jeho
dnešných charakteristík však môžeme nájs napríklad už u J. A. Komenského, ktorý podporoval u enie
cez osobnú skúsenos „ o sa má kona , tomu sa každý musí u i konaním“.51
Pod a internetového slovníku UNESCO sa neformálne vzdelávanie môže uskuto

ova v obidvoch

prípadoch – vo vnútri aj mimo vzdelávacích inštitúcií – a môže slúži všetkým vekovým kategóriám. V
závislosti od kontextu krajiny, môže zah a vzdelávacie programy zais ujúce gramotnos dospelých,
základné vzdelanie pre deti mimo školy, rozvíjajúce životné zru nosti, pracovné zru nosti a všeobecnú
kultúru. Programy neformálneho vzdelávania nevyhnutne nesledujú nadväzný systém, môžu ma
rozli nú d žku trvania a môžu, ale i nemusia vies k certifikácii nau eného.52
Pod a memoranda o celoživotnom vzdelávaní neformálne vzdelávanie prebieha popri hlavných prúdoch
vzdelávania a odbornej prípravy a zvy ajne nie je ukon ené vydaním oficiálnych dokladov. Neformálne
vzdelávanie môže by umož ované na pracovisku a v rámci aktivít ob ianskych združení a organizácií
(napr. mládežnícke organizácie, odbory a politické strany). Môže by umož ované aj prostredníctvom
organizácií, ktoré boli vytvorené na doplnenie formálnych systémov vzdelávania (napr. výtvarné,
hudobné, športové krúžky, súkromné hodiny ako príprava na skúšky).53
Pod a zákona

. 282/2008 Z. z. neformálne vzdelávanie v oblasti práce s mládežou je

alšie

vzdelávanie mládeže, mladých vedúcich, mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou
organizované vzdelávacími zariadeniami s cie om získania nových vedomostí, praktických skúseností a
zru ností potrebných pre prácu s mládežou, ktoré umož uje jeho ú astníkom doplni , rozšíri a preh bi
si získané vzdelanie.54
Sú asná situácia
Neformálne vzdelávanie detí a mládeže na Slovensku je realizované rôznymi subjektmi, v najvä šej
miere však školskými zariadeniami (najmä centrami vo ného
záujmovej

innosti – ŠSZ

a mládeži v ich vo nom

asu – CV , školskými strediskami

a i.) a detskými a mládežníckymi organizáciami. Tieto sa venujú de om
ase, na základe princípu dobrovo nosti a záujmovosti. K 15.9.2009 na

Slovensku pôsobilo v záujmových útvaroch centrách vo ného

asu a školských stredísk záujmovej

innosti 213 173 registrovaných lenov, o predstavuje cca. 9 % mladých udí.55
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Na Slovensku bolo do roku 2008 založených zhruba 13 500 mimovládnych organizácií (MVO), ale ove a
menej ich naozaj funguje. Legislatíva SR dovo uje zriadi MVO, no neude uje povinnos organizáciu
zruši ak je neaktívna. Údaj o de och a mladých u och, ktorí sú lenmi mládežníckych MVO vychádza
z organizácií, ktoré žiadajú podporu svojich aktivít od Ministerstva školstva prostredníctvom grantovej
schémy ADAM v roku 2008. Konkrétne to bolo 50 700 detí a mladých udí (ktorí sú lenmi približne 40
MVO). To predstavuje 2,3% z celkového po tu mladých udí. Z vyššie uvedených údajov môžeme
konštatova , že miera zapojenia mladých udí do inností CV

a Š SZ

a mládežníckych organizácií je

na úrovni približne 11 %, o je ve mi nízka úrove .
Jedným z najvýznamnejších krokov posledného obdobia, ktorý do ve kej miery ovplyv uje rozvoj práce
s mládežou i neformálneho vzdelávania je Zákon o podpore práce s mládežou íslo 282/2008 Z.z. ktorý
je platný od 1.9.2008. Prvý krát sa v legislatíve ukotvuje neformálne vzdelávanie v práci s mládežou a
vytvára rámec pre vznik a fungovanie akredita nej komisie špecializovaných inností práce s mládežou.
V roku 2008 bol prijatý nový program finan nej podpory Ministerstva školstva SR po skratkou ADAM
(aktivity detí a mládeže), ktorý je jedným z nástrojov na implementáciu štátnej politiky. Za roky 2008
a 2009 boli podporené projekty v celkovej výške 5.738.024 €. Cie om programov je vytvorenie
podmienok pre spreh adnenie a rozšírenie systematickej a ú elovo zameranej finan nej podpory aktivít
pre deti a mládež mimo procesu formálneho vzdelávania. Jeden z konkrétnych cie ov je i neformálne
vzdelávanie detí a mládeže. V programe ADAM 1 – Podpora systematickej práce s mládežou sa hne
prvé dva špecifcké ciele zameriavajú na neformálne vzdelávanie, „podporova realizáciu a rozvoj
pravidelnej a systematickej práce s de mi a mládežou v oblasti neformálneho vzdelávania a podporova
zvyšovanie kvality neformálneho vzdelávania, jeho kontinuitu a rozvoj.“ Neformálne vzdelávanie je
cie om i v programe ADAM 2 – Podpora projektovej

innosti zameranej na rozvoj práce s de mi

a mládežou kde prvým špecifickým cie om programu je „podporova inováciu v neformálnom vzdelávaní
detí a mládeže“.
Od roku 2007 funguje na Slovensku program Európskej únie Mládež v akcii. Tento program podporuje
myšlienku aktívneho európskeho ob ianstva, solidarity a tolerancie medzi mladými Európanmi a zapoji
ich do tvarovania budúcnosti Únie prostredníctvom zvýšenia ich participácie na demokratickom živote
spolo nosti.
Program propaguje neformálne vzdelávanie a interkultúrny dialóg medzi európskou mládežou,
povzbudzuje mobilitu mladých udí vnútri i mimo hraníc EU a poskytuje im možnosti rozširova si
horizonty a získava hodnotné životné i pracovné skúsenosti. Program je otvorený všetkým mladým
u om vo veku od 15 do 28 rokov (v niektorých prípadoch od 13 do 30). Zapojenie mladých udí
s nedostatkom príležitostí je jednou k k ú ových priorít. Na dosiahnutie cie ov program podporuje ve kú
množstvo rôznorodých aktivít prostredníctvom piatich akcií. Tieto aktivity zahr ujú mládežnícke výmeny,
mládežnícke iniciatívy, Európsku dobrovo nícku službu ako i školenia a možnosti sie ovania pre
*

mládežníckych pracovníkov a mládežnícke organizácie. Za roky 2007 – 2009 sa prostredníctvom
programu podporilo 308 projektov v celkovom objeme 6.199.741 €.
V rámci programu Mládež v akcii existuje nástroj na uznanie kompetencií získaných po as projektov
s názvom YOUTHPASS. Tento certifikát majú právo získa ú astníci niektorých druhov projektov
(mládežníckych výmen, európskej dobrovo níckej služby i školení) v rámci programu. Významná as
tohto certifikátu je založená na sebareflexii ú astníkov a neexistuje externá inštitúcia, ktorá by overovala
i potvrdzovala získané kompetencie. To je zárove najvä šou prekážkou uplatnenia a využívania tohto
nástroja v celoslovenskom kontexte.
Na základe vyššie uvedeného zákona o podpore práce s mládežou vznikla Akredita ná komisia pre
špecializované

innosti v oblasti práce s mládežou, ktorá za ala svoje pôsobenie na jese

2009.

Akredita ná komisia je poradný orgán Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorý je zriadený za
ú elom poradenstva, konzultácií a posudzovania žiadostí o vydanie potvrdenia o získaní odbornej
spôsobilosti na výkon špecializovaných

inností v oblasti práce s mládežou. Akredita ná komisia

odporú a ministerstvu vyda potvrdenie o akreditácii na výkon špecializovaných inností v oblasti práce
s mládežou vzdelávaciemu zariadeniu56. Administráciu akredita nej komisie a funkciu tajomníka
zabezpe uje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.
Mladí udia, ktorí sa zú ast ujú rôznych programov neformálneho vzdelávania skôr i neskôr nastúpia
do pracovného procesu. Mnohé veci, ktoré sa nau ia vedia neskôr využi aj v pracovnej praxi. Preto je
dôležité v rámci zvyšovania kvality a následného uznania neformálneho vzdelávania zapojili aj
potenciálni zamestnávatelia. Na základe prieskumu medzi vybranými zamestnávate mi, ktorý pozostával
z osobných pohovorov môžeme konštatova , že skúsenosti získané mimo predchádzajúcich pracovných
pozícií zoh ad ujú hlavne u mladých udí, ktorí do pracovného procesu iba nastupujú (absolventi škôl).
alšou výzvou je i zaru i , že deklarované neformálne vzdelávanie, ktoré si uchádza i uvedú napríklad
v životopise, bude ma ur itú kvalitu a bude existova systém jej potvrdenia. To by mohlo by dosiahnuté
prostredníctvom akredita nej komisie pre špecializované innosti v oblasti práce s mládežou, ktorá by
mala postupne akreditova kvalitné programy neformálneho vzdelávania zameriavajúce sa na mladých
udí.
Nemenej dôležité je však aj to, aby mladí udia, ktorí sa zú ast ujú rôznych aktivít a dobrovo níckej
innosti

vedeli pomenova ,

o sa reálne nau ili a v budúcnosti na pohovoroch to „preukáza

a vysvetli “, ako to v ich budúcej pracovnej praxi využijú. V tomto smere je treba systematicky rozvíja
prácu organizácií, ktoré neformálne vzdelávanie poskytujú (ako sprostredkovatelia), ako i mladými
u mi ktorý sa do rôznych programov neformálneho vzdelávania zapájajú.

*
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V rámci stratégie uznania neformálneho vzdelávania IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže vytvorila
a koordinuje pracovnú skupinu venujúcu sa uznaniu a propagácii neformálnej výchovy a vzdelávania
detí a mladých udí – v rámci tejto skupiny spolupracuje aj so zastupite skými štruktúrami ako Rada
mládeže Slovenska a Asociácia centier vo ného

asu. V rámci tejto pracovnej skupiny bola

identifikovaná potreba uznania v dvoch základných oblastiach: (1.) v celospolo enskej – práca
s mládežou a organizované aktivity detí a mládeže sú príspevkom k ich celoživotnému vzdelávaniu a nie
„iba hrou pod dozorom“ a (2.) deti a mladí udia ú as ou na výchovno-vzdelávacích programoch
nadobúdajú reálne vedomosti, zru nosti a postoje, ktoré sú preukázate né.
Problémy a prekážky – výzvy do budúcnosti
Na Slovensku zatia neexistuje infraštruktúra ani systém ur ovania, udržania a uznania kompetencií,
ktoré získavajú mladí udia po as neformálneho vzdelávania. Táto skuto nos je významnou prekážkou
akceptácie kompetencií, ktoré mladí udia získali v neformálnom vzdelávaní u inštitúcií formálneho
vzdelávania i zamestnávate ov.
K potrebe vä šieho podporovania (materiálneho, politického i personálneho) systematickej spolupráce
škôl a mimovládnych organizácií a teda prepájania formálneho a neformálneho vzdelávania dospeli
i autori prieskumnej štúdie „Novo vytvárajúce sa potreby detí na Slovensku“.57
Napriek tomu, že na Slovensku boli prijaté moderné legislatívne dokumenty, ktoré prispôsobujú
slovenskú politiku vo i mládeži politickým dokumentom a aktuálnym trendom Európskej mládežníckej
politiky58 je absencia systematického rozvoja systému práce s mládežou dlhodobou slabou stránkou
slovenskej mládežníckej politiky. Najvä šou slabinou je nevyužívanie potenciálu, ktorý práca
s mládežou poskytuje najmä v oblasti získavania a overovania k ú ových kompetencií.
alšou výzvou v oblasti neformálneho vzdelávania je absencia štandardov kvality týkajúcich sa
vzdelávania jednotlivých cie ových skupín definovaných zákonom o podpore práce s mládežou (mladý
vedúci, mládežnícky vedúci, pracovník s mládežou). Kým nebudú vytvorené kompeten né profily,
pomenovávajúce konkrétne kompetencie, ktoré by jednotlivé cie ové skupiny mali získa , ve mi ažko sa
bude porovnáva relevantnos a kvalita programov neformálneho vzdelávania ako i vytvára systém,
ktorý by kvalitu garantoval.
V prípade certifikovania nadobudnutých i rozvinutých kompetencií mladých udí je merate ná iba as
vedomostí, zru ností a postojov a ke že vo výchove ide o dlhodobý proces, ktorý svoje výsledky
preukáže až po nieko kých rokoch.
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Momentálne je snaha uznania kompetencií zameraná predovšetkým na trh práce. Nemenej dôležitá je
však výchova k aktívnemu ob ianstvu, o rezonuje i na európskej úrovni ako „zabudnutá úloha“.
Pod a výskumov amerického inštitútu Harvard Family Research sú k ú ové faktory úspešnosti
programov neformálnej výchovy a vzdelávania detí a mládeže: prístupnos a dlhodobos (stavanie na
možnostiach, záujmoch a potrebách detí a mladých

udí); kvalitné programovanie (materiálne

vybavenie, celková klíma, kvalitní pracovníci, vhodný program) a silné partnerstvo (s rodinou, školou
a komunitou). Tieto aspekty zatia mládežnícka prax v plnej miere neodzrkad uje.
Samostatnou kapitolou v tejto problematike je nadobudnutie vedomostí, zru ností a skúseností pre
prácu s de mi a mládežou neformálnou cestou, o by malo by zoh adnené v Národnom kvalifika nom
rámci.
XIV. VO NÝ

AS MLÁDEŽE

Vymedzenie obsahu
„Pojem vo ný

as bežne zah a odpo inok, rekreáciu, zábavu, záujmové

vzdelávanie, dobrovo nú spolo ensky prospešnú

innos

ako aj

innosti, záujmové

asové straty spojené s týmito

innos ami. Z h adiska detí a mládeže do vo ného asu nepatrí vyu ovanie a innosti s ním súvisiace,
sebaobslužné innosti, základná starostlivos o zov ajšok a osobné veci, povinnosti spojené s chodom
rodiny, domácnosti, výchovného zariadenia,

alšie nariadené vzdelávanie a asové straty. Sú as ou

vo ného asu nie sú ani innosti zabezpe ujúce biologickú existenciu loveka (jedlo, spánok, hygiena,
zdravotná starostlivos ).“59
Sú asná situácia
Mladí udia majú po as pracovného d a v priemere 4 hodiny vo ného asu. Jeho množstvo sa však
v závislosti od sociálnej aktivity líši. Najviac vo ného asu majú nezamestnaní mladí udia (7,2 hodiny)
a žiaci základných (5,42 hodín) a stredných škôl (4,51 hodín). Najmenej vo ného asu majú udia ktorí
pracujú, študujú na vysokej škole a ženy na materskej dovolenke. 60
Najviac svojho vo ného asu (54,4 %) venujú oddychu doma, kedy napr. pozerajú telvíziu, po úvajú
hudbu, alebo hrajú po íta ové hry. Sú asná „on-line generácia“ oraz viac asu trávi v digitálnom svete,
"virtualizácia života" mladej generácie na Slovensku stále rozširuje a týka sa mladých udí bez
výraznejších rozdielov v závislosti od bydliska, veku i pohlavia.61 Druhou naj astejšou dennou aktivitou
je interakcia s rovesníkmi, i už v pároch alebo v neformálnych skupinách. Aktívna záujmová innos je
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u mladých udí zastúpená iba príležitostne. Pravidelne sa jej venuje v celoslovenskom priemere iba 15,7
% mládeže, 35,1 % ju vykonáva príležitostne. Z toho až 86,2 % tvoria deti do 14 rokov. Až 75 %
adolescentov jednozna ne uprednost uje individuálne formy, to znamená vykonáva

aktivity

samostatne alebo s priate mi vo vlastnej asovej a organiza nej réžii. Takmer polovica detí a mládeže
(48,4 %) sa záujmovej innosti nevenuje vôbec. 62
Mladí udia sú vo svojom rozhodovaní o tom, o budú robi vo vo nom ase relatívne autonómni. Až
75,1 % sa rozhodujú samostatnie, na základe svojho vlastného úsudku, alebo sa zvyknú poradi
s niekým iným (rodi ia, priatelia, partner, partnerka). U itelia majú na spôsob trávenia vo ného asu
mladých udí malý, respektívne minimálny vplyv (1,66 z 1-5, pri om 1 je najmenší).2
Primárnym zdrojom informácií o možnostiach prežívania vo ného asu sú pre mladých udí ich priatelia
a spolužiaci (až 70 %), hlavne pri žiakoch základných a stredných škôl. Druhým najdôležitejším zdrojom
informácií je internet (63,6 %), nasledovaný novinami a asopismi (48 %), školou (45%) a rodi mi
(42%), ktorých ako zdroj informácií využívajú najmä mladí udia vo veku 13 – 17 rokov.
Približne polovica mladcýh udí vo veku od 13 – 27 rokov nevie,

i v ich okolí vyvíjajú aktivity

mimovládne organizácie (46,9 %), nízkoprahové zariadenia a otvorené kluby (47,2%) a pastora né
centrá alebo zborové domy (39,3%). S oh adom na ve kos sídla sa ukazuje, že lepší preh ad o MVO
majú mladí udia z menších miest a obcí - nižšia neznalos pôsobenia oproti priemeru MVO je (32,7%)
a naopak najvyššia u respondentov z ve kých miest (55,8%).
Na základe odpovedí mladých udí môžeme usudzova , že sie zariadení a možností pre aktívne
prežívanie vo ného asu je relatívne dobrá. Až 90% mladcýh udí uviedlo, že v ich bezprostrednom okolí
sa nachádzajú športoviská, ihriská a parky. O nie o menej (84%) sú dostupné možnosti získavania
informácií, a to najmä knižinice a informa né centrá. Možnos prežíva vo ný

as v škole v podobe

školských klubov detí a rozli ných krúžkov uviedli tri štvrtiny respondentov (77%). Aktivity kultúrneho
vyžitia sú dostupné takmer 70% mladých udí.

alšie vzdelávanie a základné umelecké školy reflektuje

vo svojom bezprostrednom okolí 65% mladých udí. Centrá vo ného

asu pôsobia v blízkosti 56%

respondentov. Z týchto možností mladí udia najviac využívajú možnosti športových aktivít, kultúrneho
vyžitia, získavania informácií v knižniciach alebo informa ných centrách. Menej využívajú školské kluby
alebo inštitúcie

alšieho vzdelávania a takmer vôbec nevyužívajú základné umelecké školy,

nízkoprahové zariadenia a otvorené kluby, centrá vo ného

asu, služby mimovládnych organizácií

a aktivity pastora ných centier a zborových domov.
Organizácie, ktoré poskytujú možnosti prežívania vo ného

asu, sa vo svojej ponuke a aktivitách

nedostato ne zameriavajú na žiakov základnej školy a študentov strednej školy, ktorí majú relatívne
dostatok vo ného asu a asto si ho nevedia vyplni aktivitami, o môže vies k zbyto nej pasivite alebo
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v krajnom prípade k rôznych sociálno-patologickým javom. Na druhej strane mladí udia, ktorí už majú
vlastnú rodinu, poci ujú ve ký nedostatok vo ného asu. Ukázalo sa, že vo ný as pre nich znamená
najmä oddych s priate mi a rodinou
Z prieskumnej štúdie „Novo vytvárajúce sa potreby detí na Slovensku“ ktorá sa zameriava na deti
a mladých udí do 15 rokov aj pre túto cie ovú skupinu okrem škôl a školských zriadení vo no asové
aktivity poskytujú aj rôzne mimovládne a a súkromné organizácie. Pod a vyjadrení respondentov z tejto
cie ovej skupiny ponuka vo no asových aktivít nie vždy reflektuje potreby a záujmy šú asných detí
a mladých udí. Pre mnohé školopovinné deti atraktívne prežívanie vo ného asu býva cenovo ažko
dostupné, rodi ia si nemôžu dovoli ich financova .
Narozdiel od mladých udí, kde je dostupnos športovísk a ihrísk vysoká, pri de och sa prístup zhoršuje.
Dôvodom asto býva rušenie ihrísk, spoplat ovanie ich návštev i obmedzovanie širokej základne práce
s mladými športovcami (napríklad u hokejistov). Potrebou všetkých detí je trávenie vo ného

asu.

Ponuka na jeho trávenie však asto reflektuje len potreby nadaných detí, ktoré sa danému odboru,
športu, umeniu plánujú venova profesionálne. Príležitosti pre všestranný pohybový i umelecký rozvoj,
možnosti venova sa týmto

innostiam len pre rados sú dnes viac limitované. Športovanie detí

a mládeže mimo vyu ovania je jednou z priorít štátnej podpory v oblasti športu. Ministerstvo školstva SR
legislatívne upravilo podporu športovania detí a mládeže mimo vyu ovania
detí

a mládeže

v rámci

uskuto

ovania

rozvojových

projektov

63

a podporuje športovanie

a programov

a organizovaním

a financovaním školských športových sú aží na medzinárodnej, celoštátnej a regionálnej úrovni.
V súvislosti s novými možnos ami detí vzdeláva sa, majú mnohé deti takmer všetok vo ný as vyplenný
organizovanou innos ou, plnením školských a domácich povinností. U mnohých detí sa stráca as
na prirodzenú vo nú hru, samostatne vybraný a organizovaný as.
V pôsobení školy sa v sú asnosti prejavuje jej absencia v roli tradi ného sprostredkovate a trávenia
vo ného asu detí. Z prieskumu vyplynulo, že rodi ia majú predstavu pravidelných krúžkov pre deti,
ktorú školy v adekvátnej miere neposkytujú. V školách nie sú propagované vo no asové aktivity
ob ianskych združení. Školy asto náhodne spolupracujú s inštitúciami v komunite, chýbajú im stratégie
na rozvoj spolupráce pri vytváraní de om priate skej komunity. Ponuka trávenia vo ného asu je pre deti
málo atraktívna. Deti zdôraz ujú chýbanie aktivít, pri ktorých môžu osobne poznáva nových udí, nové
prostredia, vybera si aktivity a innosti.
Financovanie aktivít neformálnej výchovy a vzdelávania detí a mládeže je na relatívne dobrej úrovni.
Financie prichádzajú do tohto sektora z Ministerstva školstva SR (program finan nej podpory ADAM)
a alších ministerstiev (najmä Ministerstva kultúry SR a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
SR), od obcí, cirkví, zo súkromnej sféry a na mnohé aktivity prispievajú samotní ú astníci resp. ich
rodi ia. Otázne však na alej ostávajú vzdelávacie poukazy, ktoré do systému prinášajú nerovnováhu
63
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tým, že sú ur ené iba istej skupine prijímate ov, nehovoriac o tom, že sú zneužívané na druhotné
financovanie škôl, kedy vznikajú krúžky s „ iernymi dušami“, žiaci tieto poukazy ani nevideli, neboli im
odovzdané a neboli informovaní o možnosti použi ich v iných školských zariadeniach napr. v centrách
vo ného asu. Takto, dobrá myšlienka – financova záujmové aktivity žiakov, nenaplnila svoj potenciál.
alším problémom krúžkov v škole je, že ich vä šinou vedú pedagogickí zamestnanci v kategórii u ite
a nie pedagogickí zamestnanci v kategórii vychovávate .. Systém vzdelávacích poukazov, ako je
nastavený v sú asnosti je vysoko neefektívny. 64
Problémy a prekážky – výzvy do budúcnosti
Ponuka vo no asových aktivít pre celú rodinu je stále nedostato ná. Ve ký, nevyužitý potenciál je hlavne
v mladých u och, ktorí sú nezamestnaní, len minimum organizácií sa usiluje o ich zapojenie ako
dobrovo níkov.
Na rozhodovanie mladých udí o tom, o budú vo svojom vo nom ase robi majú najvä ší vplyv osoby,
ktoré sú im emocionálne najbližšie (rodi ia, priatelia, partneri). Organizácie poskytujúce možnosti
aktívneho prežívania vo ného asu sa pri informovaní o aktivitách zameriavajú priamo na mladých udí.
Ostatné cie ové skupiny, ktoré rozhodovanie mladých udí ovplyv ujú zostávajú mimo priorít organizácií.
Chýba ponuka pre mladých udí, v rámci ktorej by si mohli sami organizova a plánova vo ný as.
Prevažujú ponuky, ktoré sú už vopred definované a tematicky orientované. Tiež bude potrebné venova
viac pozornosti terénnej sociálnej práci a terénnej práci s mládežou.
Na lenskom princípe sa aktivít detských a mládežníckych organizácií i školských zariadení zú ast uje
iba približne 11% mladých udí. Dôvodom môže by nedostato ná propagácia možností

lenstva

v organizáciách a školských zariadeniach, alebo nedostato né pokrytie priorít a záujmov mladých udí
a tým ich nízka motivácia k lenstvu.
udí by

alšou významnou skuto nos ou môže by nezáujem mladých

lenmi rôznych inštitúcií.

Systematická

spolupráca

škôl

a MVO

pri

zabezpe ovaní

programov

a inností

v súvislosti

s vyu ovaním, spolo enským životom školy i vo no asových aktivít mimo školy je nedostato ná.

asto

krát sa plánovaní a navrhovaní aktivít nedostato ne zoh ad ujú aktuálne potreby mladých udí ako aj
ich finan ná situácia. Podobné závery môžeme pozorova aj vo výskumných štúdiách ÚIPŠ.
Systém vzdelávacích poukazov, ktorý predstavuje významnú

as

zdrojov v oblasti financovania

vo no asových aktivít je nastavený neefektívne. Neumož uje priame a samostatné rozhodnutie žiaka,
ako ho využi – i v škole, centre vo ného asu alebo mimovládnej organizácií. Zárove neexistuje ani
spôsob, ktorý by zaru il kvalitu poskytovaných aktivít krytých vzdelávacími poukazmi a ich prepojenia so
štátnou politikou mládeže.
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Chýbajú štúdie, ktoré umožnia hlbšie a detailnejšie pochopenie súvislostí, ktoré ovplyv ujú prežívanie
vo ného asu mladými u mi ako aj vhodné formy a nástroje pre efektívnejšie informovanie mladých
udí o možnostiach prežívania vo ného

asu. Na Slovensku stále absentuje pravidelné mapovanie

innosti detských a mládežníckych organizácií v oblasti neformálneho vzdelávania, participácie
a dobrovo níctva v organizáciách, ktoré sa z rôznych dôvodov nezapájajú do systémov štátnej podpory.
XV. KULTÚRA
Vymedzenie obsahu
Kultúra je komplexný celok zah ajúci poznanie, vieru, umenie, morálku, zákony, zvyky a ostatné
spôsobilosti a návyky, ktoré

lovek získava ako

len spolo nosti.65Kultúrne kompetencie (kultúrne

povedomie a vyjadrovanie sa) v sebe zah ajú kreatívne vyjadrovanie myšlienok, skúseností a emócií
prostredníctvom médií, vrátane hudby, scénických umení, literatúry a výtvarného umenia.66
Oblas kultúry je významnou oblas ou štátnej politiky a má výrazný podiel na formovaní a vzdelávaní
mladých udí. Napomáha k rozvoju interkultúrnych kompetencií, k pochopeniu vlastnej kultúry a identity,
podporuje otvorený dialóg a tolerantný prístup vo i inakosti,

ím zasahuje aj do oblasti menšinovej

politiky.
Sú asná situácia
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ( alej MK SR) patrí k najvýznamnejším hrá om pri realizácii
štátnej politiky v oblasti kultúry. Po as uplynulého obdobia sa MK SR zameriavalo na dve základné
úlohy v tematickej oblasti kultúra a mládež.
Jednou z úloh bola podpora kultúrnych aktivít detí a mládeže patriacich k národnostným menšinám a k
znevýhodneným skupinám obyvate stva prostredníctvom grantového systému Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky.
V rámci plnenia tejto úlohy boli zrealizované tvorivé dielne pre rómske deti a mládež, Letné tábory pre
rómske deti a mládež, projekty pre deti a mládež z marginalizovaných rómskych

komunít, ako aj

projekty pre deti a mládež so zdravotným postihnutím napríklad Výtvarný salón pre deti a mládež
s mentálnym postihnutím, Radni kine trhy i Jašidiel a.
Druhou úlohou ktorú si MKSR stanovilo, bolo rozvíjanie estetického potenciálu detí a mládeže vrátane
využitia rozmanitých foriem neformálneho vzdelávania prostredníctvom organizácií, ktoré sa nachádzajú
v zria ovate skej pôsobnosti MK SR a to cez realizáciu rôznych interaktívnych výstav, tvorivých dielní,
4*
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lektorských výkladov a vzdelávacích aktivít v týchto inštitúciách. Medzi organizácie, ktoré vykonávali
nariadenia MKSR patria najmä knižnice, galérie, múzeá ako aj Národné osvetové centrum.
Do realizácie rôznych podujatí sa zapojila Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, ktorá
realizovala interaktívne podujatia pre deti a mládež. Úloha bola plnená tiež prostredníctvom Štátnej
vedeckej knižnice v Prešove, Slovenského národného múzea , Slovenskej národnej galérie. Do plnenia
úloh sa zapojilo aj Múzeum kultúry Rómov na Slovensku, ktoré sprístupnilo verejnosti vo februári 2009
stálu expozíciu Romano drom - cesta Rómov ako jedinú svojho druhu v SR. Múzeum židovskej kultúry,
realizovalo a realizuje eduka ný program pre mládež s názvom Knižnica zachránených pamätí.
Múzeum SNP v Banskej Bystrici zorganizovalo cykly prednášok a besied na témy z novodobej histórie
20. storo ia, ktoré tematicky korešpondujú s obsahom Stálej expozície Múzea SNP „Slovensko
v protifašistickom hnutí odporu Európy v rokoch 1939-1945.
Výrazným a pozitívnym krokom v oblasti podpory mládeže prostredníctvom kultúrno-umeleckých aktivít
je realizácia

dlhodobého projektu

Škola v múzeu, ur eného pre deti a mládež zo základných

a stredných škôl. Tento projekt, vznikol na pôde SNM v roku 2005 a aj v rokoch 2008/2009 umožnil
de om a mladým u om získa skúsenos z oblasti neformálneho vzdelávania prostredníctvom umenia.
Škola v múzeu je súbor špeciálnych aktivít a programov, ktorých cie om je rozvoj vzdelávacieho
potenciálu múzea. Projekt stavia na špecifikách poznávania v múzeu, na neformálnosti tohto prostredia
so snahou vytvori pre deti a mladých udí priestor na hru, interakciu, experiment, zábavu a diskusiu. 67
Svoju špecifickú úlohy v rámci podpory zohráva aj grantový program Kultúrne poukazy, ktorý je ur ený
pre žiakov základných škôl, pre študentov stredných škôl a pre pedagogických pracovníkov.
Ciele programu Kultúrne poukazy vychádzajú z aktuálneho stavu kultúry na Slovensku pri om
zoh ad ujú legislatívnu, inštitucionálnu, ako aj ekonomickú situáciu. Medzi hlavné ciele patrí podpora
vz ahu detí a mládeže a ich pedagógov ku kultúrnym hodnotám, vytvorenie podmienok pre aktívnu
ú as kultúrnych inštitúcií vo výchove a vzdelávaní školskej mládeže, podpora konkurencie medzi
kultúrnymi inštitúciami s cie om zvýšenia kvality ich innosti. Z h adiska hodnotenia uplynulých rokov je
potrebné skonštatova , že kultúrne poukazy sa využívajú, napriek tomu však inštitúcie nezaznamenali
zvýšený po et návštevníkov.
Problémy a prekážky – výzvy do budúcnosti
V aktuálnych legislatívnych dokumentoch, ktoré sa zaoberajú kultúrou sú deti a mládež brané ako jedna
zo skupín obyvate stva aj ke

so špecifickými potrebami. Ako v mnohých iných oblastiach aj v tejto

chýba vä šia koordinácia rezortov kultúry a školstva, ktoré najviac ovplyv ujú rozvoj tejto oblasti,
absentuje jasné finan né zabezpe enie ako aj koncep ný prístup štátu a verejných inštitúcií
k problematike kultúry a mládeže, k otázke dostupnosti kultúry a k podpore mládežníckych aktivít
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v oblasti umenia a kultúry. Celkovo absentuje podpora alternatívnej scény mladých a k orientácii na
konzumnú kultúru v skupine detí a mládeže.
XVI. ZDRAVIE A ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL
Vymedzenie obsahu
Zdravie je hodnota, ktorá závisí od vnútorných predpokladov jedinca, vplyvov prostredia a sociálnych
podmienok, od úrovne a dostupnosti systému zdravotnej starostlivosti, ale je aj hodnotou, ktorú každý
lovek rozvíja predovšetkým vlastným pri inením. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO)68 definuje
zdravie ako „stav kompletnej fyzickej, duševnej a sociálnej pohody a nielen ako stav neprítomnosti
choroby a slabosti”. So zdravím úzko súvisí zdravý životný štýl, k omu prispieva strava, dostatok
pohybu, minimalizácia stresu a rôznych závislostí.
So zdravím a životným štýlom súvisí aj zdravotná starostlivos , ktorá sa uskuto

uje v rovine

preventívnej aj terapeutickej. Zdravotná starostlivos o mladých udí je zameraná najmä na vykonávanie
preventívnej starostlivosti, ktorá pomáha zníži výskyt niektorých infek ných ochorení na zanedbate né
minimum. Sú as ou tejto starostlivosti je aj o kovanie, správna výživa, hygiena a sledovanie
optimálneho psychosomatického vývoja mladých udí.69
Právna podpora zdravia a zdravého životného štýlu
Vláda Slovenskej republiky schválila viacero koncepcií a programov súvisiacich aj so zdravím
a životným štýlom mladých udí: Koncepcia štátnej politiky zdravia Slovenskej republiky,70 Národný
program starostlivosti o deti a dorast v SR na roky 2008–201571, Národný program podpory zdravia,
podpora zdravia v 21.storo í72, Národný program duševného zdravia73, Stratégia prevencie drogových
závislostí v sociálnej oblasti na obdobie 2008–201074, Národný program prevencie obezity75 a iné
dokumenty.76 Sú odrazom implementácie Európskej stratégie v tejto oblasti a stanovujú úlohy štátu
v nej. Situácia je monitorovaná prostredníctvom iastkových alebo celonárodných prieskumov.77

Zdroj: www.who.sk, Svetová zdravotnícka organizácia je špecializovaná agentúra Organizácie spojených národov, ktorá má vedúce postavenie v oblasti
verejného a globálneho zdravia.
69 Vo vyspelých spolo nostiach sa nielen v medicínskych, ale i v laických kruhoch všeobecne akceptuje názor, že zdravie spolo nosti z 20% ovplyv uje
vonkajšie prostredie, z 20% genetické faktory, z 10% zdravotníctvo a až z 50% životný štýl.
70 http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=56
71 http://www.health.gov.sk/redsys/rsi.nsf/0/ea2d7629a0d969a9c12573d000441f96/$FILE/vlastnymat.doc),
72 http://www.szu.sk/ine/verejnezdravotnictvo/nppz.htm
73 http://www.integradz.sk/library/documents/Konferencia%202005/Nawka_P_NPDZ.pdf),
74 http://www.zemsmemy.qsh.eu/images/dokumenty/koordinatori_prevencie/strategia_prevencie_drogovych_zavislosti.do
75 http://www.bedekerzdravia.sk/?main=article&id=412
76 Národná správa o stave implementácie NEHAP III v Slovenskej republike
(http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/874868BA517A8FE6C12573B0004BAE09/$FILE/Zdroj.html),
Národný program prevencie HIV/AIDS v SR na obdobie 2009–2012
(http://www.hivaids.sk/files/NP_prevencie_HIV-AIDS_v_SR_2009-2012.doc),
Národná protidrogová stratégia na obdobie 2009–2012, (http://www.infodrogy.sk/indexAction.cfm?module=Library&action=GetFile&DocumentID=739),
Národná správa o stratégiách sociálnej ochrany a sociálnej inklúzie na roky 2008–2010
(http://www.socialnainkluzia.gov.sk/si/index.php?SMC=1&id=158).
Národný ak ný plán pre problémy s alkoholom na roky 2006-2010
77 Ide najmä o prieskumy regionálnych úradov verejného zdravotníctva napr. „Monitoring životného štýlu stredoškolskej mládeže“, ktorý spracoval databázu
údajov v rámci parciálneho projektu z Bratislavského kraja. Témy prieskumu: oblas rodiny, školy, vo ného asu a zá ub, vnímania stresu, vlastného zdravia,
stravovacích návykov, otázky sebapoznania a riešenia rôznych problémov v živote, partnerských vz ahov a sexuality, životných hodnôt a postojov
a predovšetkým oblas závislostí, ako faj enie, konzumácia alkoholu, hranie na výherných automatoch, zneužívanie liekov a drog. Reprezentatívny prieskum
Monitoring životného štýlu stredoškolskej mládeže v SR za lenený do Národného programu podpory zdravia v rámci hlavného projektu Podpora zdravia detí
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K ú oví hrá i
Do oblasti zdravia a zdravého životného štýlu vstupuje viacero subjektov. Okrem Ministerstva
zdravotníctva SR (ÚVZ a RÚVZ) sú to, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo
školstva SR, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Ministerstvo
po nohospodárstva SR, Generálna prokuratúra, ZMOS, Štátny pedagogický ústav, rôzne mimovládne
organizácie ako napr. Liga za duševné zdravie a mnohí alší.
V rámci SR sú na všetkých regionálnych úradoch verejného zdravotníctva zriadené poradne zdravia.
Hlavným cie om poradenských centier je poskytovanie komplexných poradenských služieb smerujúcich
k upevneniu zdravia úpravou životného štýlu. Okrem základných poradní sú verejnosti poskytované aj
služby nadstavbových poradní, ktoré sú zria ované pod a personálnych a finan ných možností
jednotlivých RÚVZ. Najpo etnejšie sú zastúpené nadstavbové poradne zdravej výživy. Poradne pre
optimalizáciu pohybovej aktivity pracujú v rámci 17 RÚVZ.
Metodika a vzdelávanie v oblasti zdravia
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska
realizoval koncom roka 2009 školenia formou prednášok predstavite ov mestských a miestnych
samospráv v Bratislavskom samosprávnom kraji o kompetenciách predstavite ov vyšších územných
celkov, obcí a miest v oblasti kontroly užívania alkoholu u detí a dorastu a faj enia. Prednášky boli
podporené aj publika nými materiálmi k danej tematike.
V Národnom programe starostlivosti o deti a dorast v Slovenskej republike na roky 2008-2015 v kapitole
úrazy a prevencia násilia Sekcia zdravia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v spolupráci
s hlavnými odborníkmi Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre pediatriu, psychológiu,
všeobecné lekárstvo pre deti a dorast s Prezídiom policajného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky a s Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky vypracovala Odborné usmernenie
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o postupe poskytovate ov zdravotnej starostlivosti pri
oznamovaní prípadov podozrenia zo sexuálneho zneužívania osôb do 18 rokov. Odborné usmernenie
špecifikuje príznaky sexuálneho zneužívania die a a, stanovuje postup pri diagnostike, postup v prípade
nesúhlasu rodi a s vyšetrením die a a. Predkladá chronológiu jednotlivých krokov ohlasovania prípadov
polícii a zbavenia ml anlivosti zdravotníckeho pracovníka pre spoluprácu s policajným orgánom.
Odborné usmernenie stanovuje lekárovi, ktorý zistil podozrenie zo sexuálneho zneužívania die a a
preukázate ne odosla

všeobecnému lekárovi pre deti a dorast, ktorý má die a v zdravotnej

starostlivosti, správu o vyšetrení die a a s uvedením poznámky o nahlásení prípadu podozrenia polícii.

a mládeže, ktorý bol vykonaný na stredných školách a zú astnilo sa ho celkom 10 283 respondentov z gymnázií, stredných odborných škôl a stredných
odborných u ilíš z 8 krajov Slovenska, pri om po et chlapcov bol 5301 a diev at 4982. Monitorované boli oblasti ako rodina, škola, vo ný as a zá uby, stres,
zdravie, stravovanie, sebapoznanie a riešenie problémov, partnerské vz ahy a sexualita, životné hodnoty a postoje a závislosti. 77
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V súvislosti s vypracovaným Metodickým pokynom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na
monitorovanie fyzickej aktivity detí a dorastu vrátane monitorovania stavu pohybového aparátu,
zdravotne oslabených a zdravotne postihnutých detí a dorastu sa zrealizoval takýto monitoring
prostredníctvom poverených pracovníkov regionálnych úradov verejného zdravotníctva dotazníkovou
formou a antropometrickým meraním zdravých detí a dorastu v jednom 8-ro nom gymnáziu z každého
vyššieho územného celku a postihnutých detí a mládeže v špeciálnych školách každého vyššieho
územného celku. Spracované výsledky monitoringu fyzickej aktivity a stavu pohybového aparátu
budú použité ako podklady na realizáciu preventívnych programov v oblasti fyzickej aktivity detí v
školách a školských zariadeniach ako ú inného prostriedku podpory fyzického a mentálneho zdravia.
V rámci prevencie úrazov u detí a dorastu v Slovenskej republike v roku 2009 boli v gescii ob ianskeho
združenia Rescue team Slovakia za medzirezortnej podpory a spolupráce s kanceláriou WHO pri MZ
SR prijaté alšie opatrenia.
Štátny pedagogický ústav prijal úlohu vytvori
záchranár“ pre prvý stupe

volite ný preventívno-vzdelávací predmet „Mladý

základných škôl. Cie om je z tohto predmetu vytvori povinný predmet

a plnohodnotne podchyti všetky deti a predmet rozšíri aj na druhý stupe základných škôl a na stredné
školy.
Spustenie špecializovaného záchranárskeho portálu na doméne www.112.sk vytvorilo predpoklady pre
sie ovanie subjektov, ob anov, škôl, záchranných zložiek v krízových situáciách. Portál poskytuje
vzdelávanie širokej verejnosti v oblasti prevencie úrazov, násilia, kriminality, návykových látok a riešenie
krízových situácií. V tejto oblasti je nápomocný aj portál www.mladyzachranar.sk, ktorý sprostredkúva
žiakom základných škôl a študentom stredných škôl základy záchranárstva.
V publika nej podobe boli vydané závery prieskumu „Európsky školský prieskum o alkohole a iných
drogách (ESPAD) v Slovenskej republike", ktorej obsahom sú výsledky alšieho opakovania prieskumu
užívania legálnych a nelegálnych drog u študentov stredných škôl, 8-ro ných gymnázií a žiakov 9.
ro níkov základných škôl, ktorý sa konal v nadväznosti na predchádzajúce celoeurópske školské
prieskumy. Prieskum sa zrealizoval na vzorke takmer 11 tisíc žiakov 9. tried základných škôl a študentov
štyroch ro níkov stredných škôl z celého Slovenska.
Podobne sa uskuto nil opätovný zber údajov o užívaní legálnych a nelegálnych drog u študentov
vysokých škôl. Reprezentatívnu vzorku tvorilo približne 4000 vysokoškolákov z

vybraných fakúlt v

Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre, Prešove, Tren íne, Trnave a Žiline tak, aby prieskum
pokryl celé územie Slovenska. Za iatkom roka 2009 bola spracovaná závere ná správa k prieskumu
ESPAD 2008
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. Prieskum ukázal, že pre oblas faj enia sa situácia nepriaznivo zmenila najmä u

mladých diev at zo stredných škôl vo veku 15-18 rokov. Od roku 1995 u nich stúpa incidencia faj enia
významnejšie ako u chlapcov, pri om v roku 2007 uviedlo pravidelné denné faj enie 35% chlapcov a až
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38% diev at. Podobné závery boli zaznamenané aj v oblasti požívania alkoholu a stúplo percento
mladých udí, ktorí uvádzajú

astú konzumáciu alkoholu. Analýza zneužívania nelegálnych drog u

študentov vysokých škôl ukázala nárast ich konzumácie u oboch pohlaví. Užitie LSD a halucinogénov
vzrástlo rovnako ako užívanie extázy.
Kampa Vyzvi srdce k pohybu iniciovala Svetová zdravotnícka organizácia a na Slovensku ju realizujú
regionálne úrady verejného zdravotníctva a Úrad regionálneho zdravotníctva SR. Uskuto

uje sa

v rámci programu CINDI zameraného na redukciu chronických neinfek ných a srdcovo-cievnych
ochorení. Cie om kampane je zvýši

informovanos

obyvate stva o význame pohybovej aktivity

v prevencii chronických neinfek ných ochorení a propagovanie minimálneho objemu a intenzity
pohybovej aktivity, ktorá môže by efektívna pri priaznivom ovplyvnení zdravia jedinca.
V sú asnej dobe sa v rámci Národného programu starostlivosti o deti a dorast v Slovenskej republike na
roky 2008 až 2015 pripravujú edi né materiály a programy aj proti negatívnym javom, akými sú
šikanovanie, agresivita, suicidálne iny a užívanie návykových látok.
Ako jedna z foriem, ktorej cie om bolo zauja mladých udí, bola aj celoslovenská literárna sú až na
tému „Zdravie mladých udí mojimi o ami“, ktorú vyhlásil Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej
republiky. Stredoškoláci si mohli vybra zo štyroch podtém: Zdravá strava pre zdravý život; Pohyb ako
podmienka zdravého životného štýlu; Sociálne prostredie, vz ahy a duševné zdravie ako predpoklad
celkového zdravia; Tabak, alkohol, a drogy ako nepriatelia zdravia. Cie om sú aže bolo motivova
mladých udí k zamysleniu sa nad vlastným zdravím, nad tým, o je pre ich fyzické i psychické zdravie
škodlivé, uvedomi si následky svojho správania sa v tejto oblasti tak pre seba, ako i pre svoje okolie.
Sú až mala výchovný charakter a mala stimulova mladých udí, aby si uvedomili chyby v zdravotnom
správaní sa k sebe i k ostatným u om a na základe toho zmenili svoj životný štýl. Závery ukázali, ako
mladí udia vnímajú problematiku ochrany vlastného zdravia. Sú aže sa zú astnilo 218 študentov
vrátane študentov so zdravotným postihnutím.
O stave drogovej problematiky v SR pravidelne informuje Výro ná správy o stave drogovej problematiky
na Slovensku a Výro ná správa o stave drogovej problematiky v Európe79. Zo správy vyplýva, že
narastá konzumácia všetkých druhov drog vo vekovej skupine 15-19 rokov, pri om najvýznamnejší
nárast je pri marihuane. Špecifickým regiónom na Slovensku zostáva hlavné mesto Bratislava a jeho
okolie. Špecifikum spo íva aj v geografickej polohe a v trojnásobne vyššej koncentrácii problémových
užívate ov drog ako v iných regiónoch Slovenska. Výskyt HIV je medzi u mi injek ne užívajúcimi drogy
nízky. Výskyt hepatitídy typu C je aj v roku 2008 medzi u mi injek ne užívajúcimi drogy tradi ne
vysoký.
Pod a Výro nej správy EMCDDA 2009, týkajúcej sa stavu drogovej problematiky v Európe vyplýva, že
Slovensko patrí k 7 krajinám, kde viac ako 40% užívate ov drog za ína s injikáciou pred 25 rokom (na
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porovnanie v 11. európskych krajinách za ína menej ako 20% užívate ov s injikáciou pred 25 rokom).
Vä šina krajín uvádza odhady celoživotnej prevalencie pre užívanie halucinogénnych húb v rozpätí od
1% - 4%, pri om Slovensko (4%) a eská Republika (7%) uvádzajú vyššie úrovne.
Ministerstvo pôdohospodárstva SR je jedným zo subjektov, ktoré svojimi opatreniami taktiež prispieva
k rozvoju oblasti zdravia detí a mládeže SR. Jedným z takýchto opatrení je program „Školské mlieko“.
Od roku 1989 klesla spotreba mlieka a mlie nych výrobkov z 220 kg na osobu a rok na sú asnú úrove
152 kg, pri om odporú aná ro ná spotreba pod a odborníkov na výživu je 220 kg. S touto nízkou
spotrebou mlieka sa Slovensko zara uje na posledné prie ky v Európe. Finan né prostriedky na
dodávanie mlieka a mlie nych výrobkov žiakom v školách poskytuje Európska únia a Slovenská
republika zo štátneho rozpo tu. Program sa realizuje na Slovensku od roku 2004. Na za iatku
implementácie programu sa mohli zapoji materské a stredné školy, od školského roku 2008/2009 je
program otvorený aj pre stredné školy O zvyšovaní úspešnosti programu Školské mlieko sved í aj to, že
na za iatku sa do programu zapojilo 100 škôl a v roku 2008/2009 1 239. V školskom roku 2004/2005 sa
distribuovalo 141 tisíc kg mlie nych výrobkov s finan nou podporou 59 tisíc eur (prostriedky EÚ aj SR).
V školskom roku 2008/2009 sa poskytlo 2 003 tisíc kg výrobkov s podporou 1 277 tisíc eur. Denná
dávka na die a, žiaka alebo študenta je 0,25 l mlieka alebo mlie neho výrobku.
Preh ad erpania finan ných prostriedkov cez program od roku 2004
Finan né prostriedky v EUR

Po et
množstvo
školský rok

v tis. kg

zapojených

zo štátneho

škôl cca

rozpo tu

z EÚ

spolu

2004/2005

141

100

26 977

32 407

59 384

2005/2006

1 137

650

266 398

259 716

526 114

2006/2007

1 343

820

286 523

252 178

538 701

2007/2008

1 877

1004

612 640

365 166

977 807

2008/2009

2 003

1239

914 301

363 571

1 277 872

Cie om programu „Školské ovocie“ je zmena stravovacích návykov detí, najmä zvýšenie konzumácie
ovocia a zeleniny, prevencia obezity ale aj podpora domácej produkcie ovocia. Školské ovocie sa
distribuuje do škôl, ktoré sa zapoja do programu formou desiaty. Program podpory dodávok ovocia
a zeleniny do škôl sa realizuje na celom území SR, pri om prihlasovanie škôl je na dobrovo nom
základe. Cie ová skupina predstavuje deti vo veku 3 – 15 rokov. Realizácia programu dodávok je pod a
Národnej stratégie SR pre program podpory spotreby ovocia a zeleniny u detí a žiakov v školách
naplánovaná na obdobie troch školských rokov (2009 – 2012). Dodávky sú zabezpe ované v rámci
celého školského roka, so zoh adnením sezónnosti a dostupnosti domácej produkcie. Každá škola,
ktorá sa zapojí do programu, by mala poskytnú žiakom najmenej jedenkrát týždenne erstvé ovocie
alebo zeleninu formou desiaty. Žiak by mal sú asne dosta informácie o obsahu vitamínov, minerálnych
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látok a o konkrétnom priaznivom pôsobení na udský organizmus. Po et zapojených materských a
základných škôl, ktoré poskytujú ovocie a zeleninu pre 187 123 detí je 99.
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Aktivity mimovládnych organizácií v oblasti zdravia a zdravého životného štýlu na Slovensku
Na Slovensku existuje viacero mimovládnych organizácií, ktoré majú vo svojich cie och, ako jednu
z priorít, sledovanie mentálneho zdravia,

i zdravého životného štýlu mládeže a podporu takých

programov a projektov, ktoré majú vzdelávací ale aj poradenský charakter.
OZ INTEGRA
Diskusie v oblasti duševného zdavia udí s duševnou poruchou prebiehali s mladými u mi na
vybraných stredných školách v okresoch Michalovce, Sobrance a Trebišov ako podpora Programu EÚ
2005 - podpora aktívneho ob ianstva s názvom „Vybudovanie siete pre sociálnu integráciu udí
s duševným ochorením a ich príbuzných – proti diskriminácii a vylú eniu“. Projekt zastrešilo Ob ianske
združenia Integra. Cie om programu bolo vytvori model pre zachovanie a prevenciu duševného zdravia
mládeže na základe deklarácie a ak ného plánu pre duševné zdravie pre Európu. Výsledkom bol
dokumentárny film s názvom „Život znamená ži “ o priebehu projektu a o jeho prínose.
Od novembra 2008 sa v pravidelných mesa ných intervaloch realizovali diskusné fóra pre udí
s duševnými poruchami a ich príbuzných a širokú verejnos za ú elom získania informácií o duševnej
poruche svojho blízkeho, jej príznakoch a symptómoch s odborníkmi

- psychiatrom, psychológom.

V aktivitách sa pokra ovalo i v roku 2009 a to dvoch regiónoch Slovenska – Michalovce a okolie. Projekt
zastrešili Ob ianske združenia Opora, Integra a Kompas.
Liga za duševné zdravie
Dni duševného zdravia – Dni nezábudiek 2008 pri príležitosti Svetového d a duševného zdravia
pripravila Liga za duševné zdravie. V rámci kampane boli realizované sprievodné podujatia v regiónoch:
dni otvorených dverí, výstavy, diskusie, informa né stánky, podujatie „Cesta vydláždená strachom“, na
ktorom mala verejnos zaujímavú možnos zaži v špeciálnom simulátore pocity, aké zažíva lovek so
schizofrenickým ochorením. V roku 2009 prebehla kampa pod názvom „Šanca na návrat“ zameraná na
potreby zlepši komplexnú sie starostlivosti, ktorá je predpokladom úspešného za lenenia. Popri
informa nej kampani bola sú as ou Dní duševného zdravia aj celoslovenská verejná zbierka Dni
nezábudiek, z výnosu ktorej boli podporené nové služby pre udí s duševnou poruchou: DSS MOST n.
o., Bratislava, Chránená kaviare Medzi nami, PRO MENTE n. o., Michalovce, Zlepšenie kvality služieb
rozvinutím novej chránenej dielne, PRVOSIENKA o. z., Partizánske, Rehabilita né stredisko, KOMPAS
n. o., Trnava, Analýza stavu duševného zdravia obyvate ov a zdravotnej starostlivosti v Trnavskom
samosprávnom kraji, OPORA o. z., INTEGRA o. z., PRO MENTE o. z., KOMPAS n. o., Michalovce,
Trnava, Bratislava, Cesta k pomoci – psychoeduka ný program pre udí s duševnou poruchou a pre
príbuzných, Krídla, o. z. Bratislava, Štart - chránená keramická diel a.
Celoslovenské združenie ODOS, o.z.
Cie om programu, ktorý ODOS, o.z. realizoval pod názvom „Vzdelávanie lídrov organizácií pacientov a
príbuzných“ bolo prispie
Zvýši

ku efektívnejšej innosti regionálnych organizácií pacientov a príbuzných.

tak ich vplyv na zlepšenie situácie v oblasti duševného zdravia v regiónoch. Edukáciou
,

presadzova práva duševne chorých a ovplyv ova národné aj regionálne politiky zamerané na duševné
zdravie. Združenie ODOS, o.z. realizovalo v roku 2009 projekt „Pacientská advokácia – nástroj
znižovania stigmy udí s duševnou poruchou“ na piatich psychiatrických oddeleniach v Prievidzi,
Michalovciach, Považskej Bystrici, Žiline a v Bratislave.
Nadácia pre deti Slovenska
Nadácia pripravila v spolupráci s viacerými expertmi zo Slovenska i zo zahrani ia medzinárodný projekt
„Inova ný prístup k profesionalizácii práce s de mi“, financovaný z fondov EÚ, grantovej schémy
Leonardo da Vinci a spolufinancovaný Ministerstvom školstva SR. Projekt bol zameraný na skvalitnenie
práce profesionálov s de mi a mladými u mi prostredníctvom konceptu „novovynárajúcich sa potrieb
detí” v oblasti formálneho aj neformálneho vzdelávania detí. Sú as ou projektu bola aj kvalitatívna
štúdia, ktorá poukázala aj na nový fenomén víkendové pitie detí ako cie vo no asovej aktivity (zatia
skôr vo vä ších mestách). Fenomén je vo svete známy pod názvom „binge drinking!, naj astejšie mu
pod ahnú 13 - 17 ro ní tínedžeri. 80
OZ Odyseus
Ob ianske združenie Odyseus, prostredníctvom programu Chrá sa sám (program terénnej sociálnej
práce), sleduje populáciu mladých udí vo veku do 30 rokov, injek ne užívajúcich drogy. Ich po et
neustále narastá. Dlhodobé sledovanie ukázalo, že mladí udia zdie ajúci injek né strieka ky a pomôcky
ur ené na injikáciu (riziko HIV, HCV, HBV), majú nedostatok informácií o rizikách užívania drog (riziko
vzniku závislosti, predávkovania, smrti v dôsledku užívania drog) a o stratégiách ako znižova riziká,
nerozmýš ajú o dlhotrvajúcich následkoch a poskytovatelia programov výmeny injek ných strieka iek
váhajú s poskytovaním služieb mladým u om, ktorí ešte nedosiahli vek 18 rokov. (EAHRN, 2009).81
Vz ah medzi no ným životom, hudbou a rekrea ným užívaním psychoaktívnych látok nie je ni ím
novým. V kontexte Slovenskej republiky sú informácie o tomto fenoméne ešte stále obmedzené.
Program SEX/DROGY, ktorý realizoval OZ Odyseus poukázal, že alkohol patrí k najrozšírenejším
a naj astejšie užívaným látkam v tomto prostredí.

astou kombináciou je pitie alkoholu spolu

s energetickými nápojmi. Užívanie v tomto prostredí sa asto spája s kombinovaním viacerých drog.
K bežne užívaným drogám, okrem alkoholu, patria aj marihuana, extáza, LSD, Poppers, ketamin
a pervitín. Výskum, ktorý v roku 2009 podporilo aj Ministerstvo školstva SR, a ktorý realizovalo OZ
Odyseus poukazuje na absenciu vplyvu školy a rodiny ako zdroja informácií o sexe. Internet zastáva
v informovanosti mladých významné miesto. Mladí udia asto nepoznajú svoj zdravotný stav, ani stav
svojho sexuálneho partnera pred za iatkom ich spolo ného sexuálneho života.
Problémy a prekážky – výzvy do budúcnosti
Zo spomenutých aktivít a opatrení je zrejmé, že zdravie a zdravý životný štýl je oblas ou, do ktorej
vstupuje ve a k ú ových hrá ov: okrem vedúceho subjektu v tejto oblasti - Ministerstva zdravotníctva SR
M)
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alšie ministerstvá, subjekty na regionálnej a miestnej úrovni, tretí sektor. Nedá sa poprie , že

vzniklo viacero dôležitých dokumentov, koncepcií a stratégií, ktoré dokazujú záujem všetkých subjektov
o zlepšenie. Vláda Slovenskej republiky schválila nieko ko národných programov a kampaní, ktoré by
v nasledujúcich rokoch mohli by priestorom pre nové riešenie aktuálnych problémov a výziev.82
Zo skúseností mimovládnych organizácií venujúcich sa drogovej prevencii vyplýva, že dôležitou
sú as ou (univerzálnej, selektívnej i indikovanej prevencie) by malo by riešenie nového fenoménu,
víkendového pitia alkoholu, ktoré si stanovujú mladí udia za cie vo no asovej aktivity. O to dôležitejšie
je podchyti túto oblas ešte v ase, ke má charakter nového fenoménu, ke nie je ešte tak rozšírený
a je potrebné na

vynaloži

menej finan ných prostriedkov. Odbornú pozornos v oblasti drogovej

prevencie je potrebné sústredi na mestské marginalizované komunity, ktorým je venovaná menšia
pozornos v porovnaní napr. s marginalizovanými rómskymi komunitami pri om ako ú inná stratégia sa
javí komunitná sociálna práca. Vzh adom na nízky po et programov výmeny injek ných strieka iek
medzi mladými u mi injek ne užívajúcimi drogy, je nutné uvažova aj o nových programoch. Iba v aka
realizácii programov výmeny injek ných strieka iek je možné udrža priaznivý stav HIV situácie a je
možné zníži po et nových infekcií hepatitídy typu C medzi mladými u mi injek ne užívajúcimi drogy.
Na druhej strane je potrebné, aby prebehla odborná diskusia, ktorá by jasne deklarovala súhlas s
poskytovaním daných služieb mladým u om pod 18 rokov. Je nevyhnutné zvýši po et testovaní
a teda službu testovania na infek né ochorenia sprístupni

ohrozeným skupinám obyvate stva

i všeobecnej populácii.
Oblas Zdravie a zdravý životný štýl je širokou a medzirezortnou témou a najvä šou výzvou ostáva
koordinácia a synergia opatrení rôznych subjektov.
XVII. SOCIÁLNO-PATOLOGICKÉ JAVY A ICH PREVENCIA.
Sociálno-patologické javy
Sociálno-patologické javy sú odchýlkou od všeobecne platných sociálnych noriem. V oblasti detí
a mládeže môžeme hovori naj astejšie o poruchách správania (ktoré sa ozna ujú ako problémové
správanie), záškoláctve, šikanovaní, agresii a agresivite, týraní, zneužívaní a zanedbávaní detí,
kriminalite, prostitúcii, vandalizme, alkoholizme a iných drogových závislostiach.
Na vzniku porúch správania u detí a mládeže majú vplyv rôzne vonkajšie (negatívne vzory, patologické
prostredie, televízna obrazovka a pod.) aj vnútorné

initele (genetická výbava, psychické poruchy

a pod.), ale aj rodinná klíma, sociokultúrne prostredie a rovesníci, ktoré

pod vplyvom vonkajších

Okrem tých, ktoré sú uvedené v úvode tejto kapitoly ide o Národný program prevencie ochorení srdca a ciev (NPPOSC)82 a Národný
program rozvoja športu v SR. Program NPPOSC bol Vládou SR schválený d a 17. 3.2010, uznesením . 191. Základné ciele a prostriedky
NPPOSC pre deti a dorast sú: zisti reálny výskyt po iato ných štádií kardiovaskulárnych ochorení u detí v SR, zisti výskyt RF v slovenskej
detskej a dorastovej populácii a zavies do praxe spôsob realizácie na ich ovplyvnenie, zavies do praxe jednotné diagnostické a terapeutické
postupy KVO a ich rizikových faktorov, zapoji do boja proti RF celospolo enské inštitúcie a využi ich medzirezortné pôsobenie, nájs
kontrolné mechanizmy na realizáciu preventívnych a lie ebných postupov, za a s preventívnymi opatreniami od v asného detského veku.
Vláda SR v septembri 2001 schválila Národný program rozvoja športu v SR – koncepciu rozvoja športu na Slovensku do roku 2010.
K hlavným úlohám tohto programu patria aj školská telesná výchova a šport pre všetkých.
82

,

podnetov sa môžu prejavi v rôznej závažnosti. Relevantným ukazovate om miery porúch správania detí
a mládeže v školskom prostredí je znížená známka zo správania, ktorá má najmä na základných
školách stúpajúcu tendenciu, , podobná situácia je aj na stredných školách (výnimku tvoria gymnáziá.,
Záškoláctvo sa považuje za jemnejšiu formu maladjustácie na školu, ktorá má charakter vyhýbavej
reakcie s cie om vyhnú sa nepríjemným školským povinnostiam, môže prameni aj zo strachu pred
skúškou. Prí inami môže by aj šikanovanie, nepriaznivé školské prostredie, narušené vz ahy v triede,
ale aj rodinné prostredie, mierna forma úteku z domova, mentálne zaostávanie, nadpriemerné
intelektové schopnosti a najmä zlá kontrola zo strany rodi ov, resp. laxný postoj rodi ov k školskej
dochádzke. Záškoláctvo môžeme mera (kvantitatívne) priemerným po tom neospravedlnených hodín
na žiaka.,
Jedným z najvážnejších negatívnych javov je zneužívanie drog mladistvými. Je to psychický aj fyzický
stav vyplývajúci z užívania návykovej látky, ktorý je charakteristický nutkavou potrebou užíva

ju

sústavne s cie om prežíva jej psychické ú inky a utlmova tak nepríjemný pocit z jej nedostatku.
Užívanie legálnych a nelegálnych drog je u mladých udí v sú asnej dobe považované za jeden
z najzávažnejších problémov, pri om je potrebné vníma ho ako celospolo enský jav podmienený
mnohými faktormi.
Od roku 2007 sa výrazne zvýšil po et pravidelných faj iarov, mierne klesol po et mladých udí, ktorí si
cigaretu zapália len niekedy a zárove sa znížil sa po et nefaj iarov. Z výsledkov výskumu vyplynulo, že
v tomto roku bol zistený najvyšší po et opýtaných, ktorí faj ia každý de a zárove bol zaznamenaný
najnižší po et nefaj iarov.
Tabu ka . 1
Faj enie cigariet

2007

2008

2009

faj í príležitostne

15,7

14,6

14,2

faj í denne

20,4

22,4

26,0

nefaj í

63,9

63,0

59,8

Komparácia zistení zameraných na konzumáciu alkoholických nápojov od roku 2007 ukázala ve mi
mierne sa znižujúci po et astých konzumentov alkoholu, pri om sa výraznejšie zvýšil po et opýtaných,
ktorí pijú alkohol príležitostne a zárove výrazne klesol po et respondentov, ktorí alkoholické nápoje
nepijú vôbec.
Tabu ka . 2

M

ZDROJ: Ústav informácií a prognóz v školstve: Znížené známky zo správania - v roku 2007 to bolo 17 201 žiakov ZŠ, o je

z ich po tu 3,4% a v roku 2008 - 18 052, t.j. 3,75%.
M

(2007:1,45%/2008:1,37%), SOŠ (4,51%/4,96%), SOU (5,92%/6,58%), ZSŠ (11,01%/11,26%).

M*

ZDROJ: Ústav informácií a prognóz v školstve: Pokia v roku 2007 bol priemer vymeškaných hodín na žiaka základnej školy

5,01, v roku 2008 stúpol na 5,57. Situácia v regiónoch je ve mi odlišná a pohybuje sa od 12,82 neospravedlnených hodín na žiaka
v Košickom kraji, 5,86 v Banskobystrickom, do 0,91 hodín v Tren ianskom. V prípade stredných škôl: gymnáziá (2007:0,57/
2008:0,59), SOŠ (2007:1,74/2008:2,15), SOU (2007:12,88/2008:14,12) a ZSŠ (2007:6,77/2008:9,11).
,

Konzumácia alkoholu

2007

2008

2009

pije asto

14,3

12,8

13,6

pije príležitostne

57,3

59,9

72,6

nepije

28,4

27,3

13,8

Zistenie osobných skúseností respondentov s nelegálnymi drogami a možnosti ich dostupnosti sú
považované za najdôležitejšie údaje vo výsledkoch výskumov UIPŠ. Výsledky výskumu ukázali, že
po et mladých udí, ktorí majú skúsenosti s nelegálnymi drogami od roku 2007 sústavne stúpa.

Tabu ka . 3
Skúsenosti respondentov s drogami

2007

2008

2009

vyskúšal drogy

23,8

26,4

30,1

Mladí udia sa podie ajú takmer na všetkých druhoch trestnej innosti, a to na násilnej (vraždy, lúpeže,
úmyselné ublíženie na zdraví a trestné iny s rasovým motívom), mravnostnej (znásilnenie, prostitúcia),
majetkovej (krádeže), ostatnej (výtržníctvo, šírenie toxikománie) a zostávajúcej (ohrozovanie pod
vplyvom návykových látok, týranie zvierat a pod.)
Prevencia
Z dôvodu nárastu užívania psychotropných a omamných látok a pod ich vplyvom páchanou kriminalitou
mladistvých ako aj zvýšením ostatných negatívnych sociálno-patologických javov v oblasti detí
a mládeže, je nutná dôsledná a systematická prevencia, k omu sa zaviazala aj Vláda Slovenskej
republiky vo svojom programovom vyhlásení z roku 2006, v ktorom sa hovorí že „ pokladá prevenciu
kriminality za základ trestnej politiky štátu“ a zárove špeciálne v oblasti detí a mládeže „ bude venova
zvýšenú pozornos sociálnej prevencii ako výrazu starostlivosti o najviac ohrozené skupiny obyvate stva
(deti a mladiství, starší

udia, týrané a zneužívané ženy) a preto „prijme systém finan ného

zabezpe enia programov prevencie“ a „zav ši legislatívny proces zabezpe enia prevencie prijatím
návrhu zákona o prevencii kriminality.“ V rokoch 2004 – 2008 bol v platnosti Národný program boja proti
drogám a v sú asnosti je platná nová norma na obdobie 2009 – 2012 s názvom Národná protidrogová
koncepcia.
Sú asný stav a legislatívna podpora v oblasti prevencie kriminality
Prevencia kriminality sa v rámci Slovenskej republiky zabezpe uje v rámci trojstup ového systému
riadenia. Jednotlivé stupne riadenia sú odvodené od územnosprávneho lenenia Slovenskej republiky.
Ide o celospolo enskú (Slovenská republika), regionálnu (kraje) a miestnu úrove (obce, mestá alebo
ich

asti). Celospolo enskú úrove

reprezentuje Rada vlády SR pre prevenciu a kriminality (orgán

prevencie), ktorá je poradným, iniciatívnym a koordina ným orgánom vlády Slovenskej republiky pre

,

oblas prevencie kriminality a inej protispolo enskej

innosti. Jej

lenmi sú zástupcovia ústredných

orgánov štátnej správy, samosprávy, neziskového sektora a odborníci z oblasti prevencie.,*
V roku 2008 bol zav šený legislatívny proces prijímania najdôležitejšieho zákona v oblasti prevencie
kriminality a 3. decembra 2008 bol schválený zákon

. 582/2008 o prevencii kriminality a inej

protispolo enskej innosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý kladie úlohy v oblasti
prevencie kriminality na národnej úrovni na Radu vlády SR pre prevenciu kriminality. Jej hlavnou
úlohou je prerokúva analýzy stavu a vývoja kriminality v SR a navrhova opatrenia na jej kontrolu
a elimináciu kriminality ako aj kontrolu a elimináciu iných s ou súvisiacich sociálno-patologických javov.
Zárove je jej úlohou podporova vedecký výskum v oblasti kriminality na základe ktorého bude vláde
SR predklada na schválenie návrh stratégie prevencie na obdobie štyroch rokov. Rada vlády SR pre
prevenciu kriminality má za úlohu aj finan né zabezpe enie a koordináciu

preventívnych projektov

a programov na centrálnej, prípadne na regionálnej úrovni, pri om tieto projekty sa predovšetkým
zameriavajú na aktivity v rámci sociálnej prevencie a teda najmä na prácu s de mi a mládežou. Cie om
projektov sociálnej prevencie v oblasti mládeže je vytvára také podmienky, aby sa mladý lovek nestal
páchate om trestného inu, alebo aby v páchaní trestnej innosti nepokra oval.
V oblasti prevencie kriminality mládeže bolo na celonárodnej úrovni realizovaných viacero projektov.
„Vieme, že...“ je program boja proti zlu, násiliu, závislostiam, predsudkom, rasizmu a neproduktívnemu
spôsobu života. Doplnkový u ebný a tréningový text je ur ený pre siedmakov až deviatakov základných
škôl, pre žiakov prvého a druhého ro níka stredných škôl a pre prvákov až siedmakov gymnázií s
osemro ným štúdiom.
„Správaj sa normálne“ je preventívny projekt Policajného zboru adresovaný žiakom piatych ro níkov
základných škôl. Projekt plní nielen informa nú funkciu (poskytuje informácie napr. o Policajnom zbore,
jeho úlohách, o rôznych formách závislosti, predsudkoch a rasizme, z dopravnej problematiky, o linke
dôvery at .) ale najmä preventívnu funkciu (napr. poskytuje konkrétne rady de om ako sa nesta
obe ami trestného inu, ako zvláda ur ité zá ažové situácie, kam sa obráti o pomoc a pod.) Cie om
projektu je budovanie mostu dôvery medzi Policajným zborom, die a om, školu, rodinou a verejnos ou.
Preventívny projekt "Bezpe ná komunita - Komunita je náš domov" zameraný na deti a ich rodi ov
so zapojením širokej verejnosti s cie om pomôc uvedomi si riziká ohrozenia života a nau i sa
predchádza im.
Ob ianske združenie eSlovensko spolo ne s MV SR, Slovenským výborom pre Unicef a podporou
Európskej komisie v rámci komunitárneho programu Safer Internet plus87 realizuje projekt
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www.SaferInternet.org
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Zodpovedne.sk. Hlavným cie om projektu je zvyšova povedomie o zodpovednom používaní internetu,
šíri osvetu v tejto oblasti s cie om prevencie internetovej kriminality. Sú as ou projektu je aj národné
centrum

pre

nahlasovanie

nezákonného

a

nevhodného

obsahu

a

inností

na

internete

(www.Stopline.sk) a združená linka pomoci (www.Pomoc.sk), ktorá vznikla združením Linky detskej
istoty Unicef a linky pomoci projektu Zodpovedne.sk.
Preventívny projekt "Bezpe ná komunita - Komunita je náš domov" zameraný na deti a ich rodi ov
so zapojením širokej verejnosti s cie om pomôc uvedomi si riziká ohrozenia života a nau i sa
predchádza im.
V rámci programu Európskej komisie „Predchádzanie a boj proti trestnej innosti“ bol schválený
projekt s názvom „TVOJA SPRÁVNA VO BA“ zameraný na prevenciu kriminality, ktorý predložil v
rámci výzvy odbor komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru a ktorý je financovaný za
podpory Európskej komisie. Cie om projektu je snaha o elimináciu trestnej

innosti pod vplyvom

návykových látok a informovanie o škodlivosti ich užívania so zameraním na tabak, alkohol a
marihuanu. Projekt je ur ený pre deti vo veku 9 - 10 rokov, s využitím inovatívnych prístupov práce s
de mi formou interaktívnej tvorivej dielne.
V sú asnej dobej je v oblasti prevencii kriminality platná Stratégia prevencie kriminality v Slovenskej
republike na roky 2007 – 2010, schválená uznesením vlády SR . 681 z 15. Augusta 2007. V stratégii je
okrem významu prevencie opísaný aj systém jej zabezpe enia, organiza ného, finan ného aj
legislatívneho, na všetkých úrovniach, a pomenovaných pä priorít v tejto oblasti, z ktorých jedna sa týka
prevencie a zníženia kriminality detí a mládeže. Tak isto sú v Stratégii opísané úlohy v oblasti výskumu
prevencie kriminality a vzdelávanie v tejto oblasti.
V oblasti prevencie a zníženia kriminality detí a mládeže sa v Stratégii prevencie kriminality v Slovenskej
republike na roky 2007 – 2010 kladie dôraz najmä prípravu odborníkov pre prácu

s mládežou

prostredníctvom vzdelávacích programov, sociálno-psychologických výcvikov a kvalitné legislatívne
prostredie, pri om uvedené vzdelávacie programy sú zamerané na u ite ov, sociálnych pracovníkov,
sudcov, prokurátorov ale aj príslušníkov policajného zboru SR. V tejto súvislosti bol realizovaný pilotný
projekt „Vzdelávanie sociálnych pracovníkov štátnej správy zastupujúcich práva detí a mládeže vo
veciach trestných a inak trestných“ pre zástupcov miest a obcí v Bratislavskom regióne, ktorý bol
rozšírený na základe dobrej spätnej väzby na ostatné regióny SR, tak aby bola aspo

iasto ne riešená

potreba vzdelávania a odbornej prípravy zamestnancov vykonávajúcich opatrenia pre deti a mládež
u ktorých sa prejavujú poruchy správania a ktorí zastupujú deti a mládež v prípravnom konaní pred
súdom v trestných veciach. Z dôvodu prevencie a znižovania kriminality detí a mládeže na školách bola
zriadená funkcia koordinátora prevencie sociálno-patologických javov na každej základnej škole,
ktorého innos je ale zameraná predovšetkým na protidrogové aktivity. Negatívom funkcie koordinátora
je najmä priemerná doba výkonu a to z h adiska vysokej fluktuácie u ite ov, jeho pôsobenie len v ase
trvania školského roku a taktiež nedostato ná odborná príprava. Nezáujem o výkon funkcie koordinátora
,*

prevencie na základných školách si môžeme vysvetli nedostato ným alebo vôbec žiadnym ocenením
(a to nie len finan ným).
Prevencia v rezorte školstva
V rezorte školstva, ktorého sa problematika prevencie a kriminality detí a mládeže bezprostredne
najviac týka, bola vypracovaná Stratégia prevencie násilia v rezorte školstva v Slovenskej republike,
ktorá rieši prevažne metodické zabezpe enie prevencie sociálno-patologických javov na školách, pri om
sa venuje najmä šikanovaniu na základných školách. Dôležitými aktérmi v oblasti prevencie sociálno
patologických javov sú Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP), ktoré
poskytujú komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a
preventívnu starostlivos de om okrem detí so zdravotným postihnutím najmä v oblasti optimalizácie ich
osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch
psychického vývinu a porúch správania. V spolupráci s rodinou, školou a školským zariadením
poskytuje preventívnu výchovnú a psychologickú starostlivos de om a žiakom od narodenia až do
ukon enia prípravy na povolanie a ich zákonným zástupcom, najmä v prípadoch výskytu porúch
psychického vývinu a porúch správania a výskytu sociálno patologických javov v populácii detí.,,
V stredných školách sa realizujú rôzne preventívne programy napr. „Program rozvoja osobnosti žiaka
so zameraním na drogovú prevenciu,“,- preventívny program Cesta k emocionálnej zrelosti a i. -

V roku 2009 zrealizovali CPPPaP spolu 556 preventívnych programov, z toho pre žiakov ZŠ 264, pre
žiakov SŠ 104. Pre oblas prevencie sociálno-patologických javov uskuto nili 1174 prednášok, resp.
besied, pre oblas prevencie delikvencie, extrémizmu, ako aj ochrany pred zhubnými kultmi a sektami
176 prednášok, resp. besied.
MŠ SR podporovalo prácu s de mi a mládežou v zmysle priorít štátnej politiky vo vz ahu k de om
a mládeži, projekty v oblasti športu, vo no asových aktivít, udských a detských práv a podpory zdravia
(informácie na webových stránkach MŠ SR).
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Zdroj: http://www.uips.sk/pedagogicko-psychologicke-poradne/ppp-a-cvpp
Projekt sa realizuje v cie ovej skupine stredoškolskej mládeže (prostredníctvom CPPPaP) a formou vyškolenia u ite ov –

koordinátorov prevencie SŠ a následným uskuto

ovaním jednotlivých astí programu, najmä v predmete etická výchova žiakov

SŠ (zdroj: UIP )
+)

Program Cesta k emocionálnej zrelosti sa uskuto

uje na II. stupni základných škôl a I. stupni 8-ro ných gymnázií. Žiaci, ktorí

absolvujú program sú vo veku 12-15 rokov. Preventívny program ich u í chápa a orientova sa v hodnotách, stojí pri formulácii ich
vlastných názorov, vedie ich k otvorenému dialógu, tolerancii a porozumeniu. Preventívna zložka programu spúš a u mladých
tendenciu ži zdravo, neakceptova drogy, ale neby ani apatický vo i dôsledkom ich konzumácie. Cestu je možno chápa aj ako
program primárnej prevencie drogových závislostí, práve kvôli posil ovaniu vlastných osobnostných kapacít ú astníkov. Ide o
preventívno-výchovný, skupinový program, pôsobiaci v smere pozitívneho posil ovania emocionálnej zložky osobnosti. Je
realizovaný v predmete etická výchova žiakov ZŠ, v alternatíve s náboženskou výchovou.
,+

Ústav informácií a prognóz školstva (ÚIPŠ) a Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
(VÚDPaP) zrealizovali viaceré národné prieskumy a výskumy v danej oblasti.91

V roku 2009 sa za alo s pilotným overovaním dánskeho projektu pod názvom

"Každý to robí!.

Podstatou projektu je prispie k prevencii rizikového správania žiakov formou inovatívnej matematiky.

Prevencia závislostí od alkoholu, tabaku a nelegálnych drog je sú as ou štátneho kurikula v
základných a stredných školách. Realizuje sa vo vzdelávacích oblastiach „ lovek a hodnoty, „ lovek
a spolo nos “ a

lovek a zdravie. Je sú as ou novo zavedených povinných prierezových tematík -

osobný a sociálny rozvoj a ochrana života a zdravia. Prevencii sa venujú aj na triednických hodinách
a hodinách

náboženskej

výchovy/náboženstva,

v SOŠ

v rámci

predmetov

psychológia

a ošetrovate stvo.
K zvyšovaniu odbornej úrovne pedagogických pracovníkov a systematickému komplexnému prístupu
k prevencii v školskom prostredí v kontexte aktuálne zavedenej reformy školstva

bol v Štátnom

pedagogickom ústave (ŠPÚ) pripravený dokument Východiská k tvorbe stratégie školy v prevencii
rizikového správania detí a žiakov. Dokument sa sústre uje na naj astejšie prejavy rizikového
správania v školskom prostredí spojené s experimentovaním, resp. rizikovým užívaním návykových
látok (legálnych a nelegálnych drog), neprijate ným spávaním (agresia, šikanovanie) a prejavmi
intolerancie.
Školy naj astejšie realizovali školské projekty podpory zdravia a zdravého životného štýlu, rovesnícke
programy a univerzálne preventívne programy a projekty. Mnohé školy a školské zariadenia realizovali
miestne, komunitné a regionálne aktivity (sú aže medzi školami) v rámci Európskeho týžd a boja
proti drogám, Týžd a zdravia, Svetového d a boja proti drogám, Svetového de zdravia apod.
Do viacerých aktivít sa zapájali aj samosprávne orgány, MVO, rodi ia, predstavitelia miest a sponzori.
Veku primerane sa venuje pozornos tiež de om predškolského veku, najmä v zmysle vytvárania
zdravých životných návykov. Prvky univerzálnej

prevencie v mimo vyu ovacom

ase sa uplat ujú

v krúžkovej innosti, v aktivitách organizovaných centrami pedagogicko-psychologického poradenstva
a prevencie ( alej len CPPPaP) a v školských kluboch detí.
MŠ SR v roku 2009 vyhlásilo piaty krát výzvu v rámci rozvojového projektu pod názvom „Zdravie
v školách“.-
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ÚIPŠ - Výskum vzdelávania a uplat ovania udských práv v školskom a rodinnom prostredí, Životný štýl mládeže v SR,

Konzumácia legálnych a nelegálnych drog u žiakov základných a stredných škôl. VÚDPaP - Prevencia agresivity v školác).

-

Z celkovo podaných 330 projektov boli pod a § 4d ods. 4 zákona . 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných

škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov pridelené ú elové finan né prostriedky na realizáciu školských projektov
podpory zdravia, ktoré sa realizovali na miestnej, resp. regionálnej úrovni a celoslovenskej úrovni.
,,

CPPPaP v školskom roku 2008/2009 zrealizovali spolu 5 865 aktivít v oblasti prevencie zneužívania
drog, ktorých sa zú astnilo spolu 105 898 ú astníkov. Z celkového po tu aktivít prevažovali prednášky
a besedy, ktoré aj absolvoval najvyšší po et ú astníkov (59 643), o tvorí z celkového po tu 56,32%.
Vysoké zastúpenie mali aj výcvikové skupiny (1 368/23,32% z celkového po tu), ktoré absolvovalo
23 482 ú astníkov (22,17%). Oproti predošlým rokom mierne stúpol po et pobytových aktivít (38), o je
7,21% z celkového po tu, ktorých sa zú astnilo spolu 794 ú astníkov (4,01% z celkového po tu).
Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) pokra oval v realizácii projektu pod názvom Prevencia alkoholizmu
u 11 – 15 ro ných žiakov, výstup projektu - DVD Alkohol – skrytý nepriate a metodika k jeho
používaniu boli zaslané do rôznych typov škôl, školských zariadení a tiež do CPPPaP. Vypracovaná
metodika pod názvom Metodická pomôcka k (efektívnemu) využívaniu DVD „Alkohol – skrytý
nepriate “ v školskom prostredí je zárove sprístupnená pre verejnos pracujúcu s de mi a mládežou
na webovej stránke Štátneho pedagogického ústavu.
Vzdelávacie aktivity v rámci prevencie sociálno-patologických javov pripravovali aj Metodickopedagogické centrá: programy ako Kým nie je príliš neskoro, Realizácia preventívnych programov
v školách, Trestno-právne aspekty drogovej problematiky, Zvyšovanie pedagogicko-psychologických
zru nosti u koordinátora prevencie a i.
Problémy a prekážky – výzvy do budúcnosti
Aj napriek viacerým úspešným projektom ostáva najvýraznejším problémom v tejto oblasti nedostato ná
odborná príprava pracovníkov z mládežou na formálnej ale aj neformálnej úrovni (pracovníci s mládežou
mimo formálneho vzdelávacieho procesu) ako aj ich nedostato né ohodnotenie tak finan né ako
spolo enské. Taktiež absentuje nedostato né pokrytie formálneho ale aj neformálneho procesu
vzdelávania vzdelávacími modulmi v oblasti prevencie kriminality pre deti a mládež.
Informovanos širokej verejnosti o nebezpe enstve a rizikách zneužívania omamných a psychotropných
látok a závislosti na nich detí a mládeže a o dopadoch sociálneho vylú enia takýchto jedincov ako aj
o vplyve ostatných sociálno-patologických javov na mladých

udí je stále nedostato ná. Zlepši

potrebujú aj podmienky na aktívne zapojenie detí a mládeže do tvorby a realizácie preventívnych
programov.
Je potrebné venova viac pozornosti preventívnym projektom pripravených v spolupráci a so zapojením
Policajného zboru, ako napr. program Tvoja vo ba.

,-

