AKČNÝ PLÁN POLITIKY MLÁDEŽE NA ROKY 2012 – 2013,
KTORÝ VYPLÝVA Z KĽÚČOVÝCH OBLASTÍ A AKČNÝCH PLÁNOV
ŠTÁTNEJ POLITIKY VO VZŤAHU K DEŤOM A MLÁDEŽI
V SLOVENSKEJ REPUBLIKE NA ROKY 2008 – 2013
Koncepčný materiál Kľúčové oblasti a akčné plány štátnej politiky vo vzťahu k deťom
a mládeži v Slovenskej republike na roky 2008 – 2013 (ďalej len „kľúčové oblasti“) bol
schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 184 z 26. marca 2008. Kľúčové oblasti
definujú ciele, princípy, prioritné oblasti pôsobnosti štátu, samosprávy a iných subjektov vo
vybraných oblastiach života detí a mládeže. Pomenúvajú aj základné úlohy štruktúr
podieľajúcich sa na ich vykonávaní a opisujú kroky, ktoré zabezpečia ich účinné napĺňanie.
Z uvedeného uznesenia vyplýva vykonávanie opatrení orgánov štátnej správy a regionálnej
samosprávy v oblasti mládeže na obdobie dvoch rokov prostredníctvom akčného plánu.
Akčný plán politiky mládeže na roky 2012 – 2013, ktorý vyplýva z Kľúčových oblastí
a akčných plánov štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži v Slovenskej republike na
roky 2008 – 2013 (ďalej „akčný plán“), má snahu celistvým a zjednocujúcim spôsobom
podporovať a zlepšovať život mladých ľudí, ich vzdelávanie, prístup k informáciám,
zamestnanosť a podnikanie, zdravie a aktívne využívanie voľného času. Z pohľadu
neformálneho vzdelávania mládeže je dôležitá podpora účasti mládeže na riadení spoločnosti
a výchova k aktívnemu občianstvu.
Štátna politika vo vzťahu k deťom a mládeži je v Slovenskej republike zabezpečovaná
úlohami v akčných plánoch, ktoré napĺňajú príslušné ministerstvá, samosprávne orgány aj
mimovládne organizácie a verejnoprávne inštitúcie, ktoré sa venujú deťom a mládeži.
Opatrenia orgánov štátnej správy, regionálnej a miestnej samosprávy v oblasti mládeže sú v
akčnom pláne rozdelené v kľúčových oblastiach do nasledovných úloh:
- úlohy v oblasti vzdelávania;
- úlohy v oblasti zamestnanosti/podnikania;
- úlohy v oblasti rodiny;
- úlohy v oblasti bývania/dopravy;
- úlohy v oblasti účasti mládeže na spoločenskom a politickom živote – participácii;
- úlohy v oblasti informácií a komunikačnej technológie;
- úlohy v oblasti mobility;
- úlohy v oblasti životného prostredia/vidieckej mládeže;
- úlohy v oblasti voľného času detí a mládeže;
- úlohy v oblasti kultúry;
- úlohy v oblasti zdravia a zdravého životného štýlu;
- úlohy v oblasti detí a mládeže, sociálno-patologických javov a ich prevencie.
Akčný plán bol vypracovaný v spolupráci s príslušnými rezortmi vlády SR, vyššími
územnými celkami a odborníkmi v predmetnej oblasti. Vychádza z údajov, ktoré
zhromažďuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len
„MŠVVaŠ SR“) v rámci svojej koordinačnej činnosti.
Nosné témy v politike detí a mládeže na roky 2012 – 2013 sú v súlade s opatreniami
Rady Európy pre sektor mládeže a rozhodnutiami Rady EÚ pre vzdelávanie, mládež
a kultúru. Naďalej je zdôraznený aktívny postoj mladého človeka ku komunite
a spoločnosti, rozvoj mládežníckeho dobrovoľníctva, prejav rovnocennej súdržnosti s inými.
Výskum by mal všestranne podporovať informovanosť mladých ľudí a lepšie poznanie mladej
generácie.
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Najvýznamnejšie témy v kľúčových oblastiach politiky mládeže pomenovali
jednotlivé ministerstvá a plnením konkrétnych úloh v rokoch 2012 a 2013 poverili príslušné
inštitúcie. Priebežnú kontrolu navrhnutých úloh bude zabezpečovať medzirezortná pracovná
skupina, ktorá vznikla v súlade s prijatým dokumentom.

KĽÚČOVÉ OBLASTI A ÚLOHY

1. Vzdelávanie
1.1 Zviditeľňovanie príkladov spolupráce poskytovateľov formálneho a neformálneho
vzdelávania
Realizovať prieskum o spolupráci poskytovateľov neformálneho a formálneho
vzdelávania.
Gestor: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
1.2 Vytvorenie metodiky podpory výchovných a vzdelávacích stratégií vo vzdelávacích
a výchovných programoch škôl a školských zariadení v SR
Prihliadať na existujúce modely pedagogických inovácií, ponúknuť školám metodiku ich
implementácie v procesoch výchovy a vzdelávania.
Gestor: MŠVVaŠ SR
Spolupráca: MPC a MVO
1.3 Podpora uznania neformálneho vzdelávania v práci s mládežou
Vypracovať štandardy kvality neformálneho vzdelávania v práci s mládežou, vydať
publikáciu a zabezpečiť jej šírenie. Pripraviť a realizovať odborný seminár k uznávaniu
dobrovoľníctva a neformálneho vzdelávania v práci s mládežou.
Gestor: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
1.4 Podpora vytvárania podmienok na realizáciu systematickej pravidelnej
neformálnej edukácie (vzdelávanie a výchova) na všetkých úrovniach
Podporovať prostredníctvom Programov finančnej podpory aktivít detí a mládeže v SR
(Programy ADAM) MŠVVaŠ SR (v rámci kritérií) organizácie pracujúce s mládežou.
Gestor: MŠVVaŠ SR

2.

Zamestnanosť/podnikanie

2.1 Znižovanie informačnej nerovnosti o miere uplatnenia absolventov stredných
a vysokých škôl na trhu práce
Prepojiť informácie o počte absolventov jednotlivých škôl (základných, stredných aj
vysokých bez ohľadu na zriaďovateľa), študijných a učebných odborov s informáciami
s počtom nezamestnaných absolventov. Informácie budú slúžiť na lepšie prispôsobovanie
formálneho vzdelávania potrebám trhu práce.
Gestor: MŠVVaŠ SR
Spolupráca: ÚPSVR
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2.2 Podporovanie a zintenzívňovanie miery profesijného a kariérového poradenstva na
školách a rozvíjanie mimoškolských foriem kariérového poradenstva
Zintenzívniť poskytovanie profesijného a kariérového poradenstva na školách a rozvíjať
spoluprácu medzi inštitúciami pôsobiacimi v oblasti profesijného a kariérového
poradenstva.
Gestor: MŠVVaŠ SR
Spolupráca: MPSVR SR, ÚPSVR
2.3 Aktualizácia obsahu vzdelávania v súlade so zmenami a aktuálnymi potrebami trhu
práce
Revidovať, na základe plánovanej úpravy sústavy odborov vzdelávania, aj ich obsah
vzdelávania, aby korešpondoval s aktuálnymi potrebami trhu práce.
Gestor: MŠVVaŠ SR
Spolupráca: so zamestnávateľmi, strednými odbornými školami, vysokými školami, MZ
SR
2.4 Podpora uznávania získaných kompetencií v oblasti neformálneho vzdelávania
v práci s mládežou u zamestnávateľov
Úlohu realizovať v rámci advokačných aktivít národného projektu KomPrax –
Kompetencie pre prax.
Gestor: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
Spolupráca: so zamestnávateľmi
2.5 Modifikovanie absolventskej praxe ako nástroja aktívnej politiky trhu práce
Aktualizovať legislatívne podmienky vykonávania absolventskej praxe na základe
poznatkov z aplikačnej praxe s cieľom zvýšiť efektivitu tohto nástroja.
Gestor: MPSVR SR
Spolupráca: ÚPSVR
2.6 Podpora prepájaniu programov, projektov a iniciatív v oblasti podpory podnikania
mládeže
Šíriť aktuálne informácie o programoch a iniciatívach inštitúciám, kde existuje veľký
potenciál na spoluprácu. Využiť niektorý z existujúcich portálov a aktuálnych opatrení
napr. systém predmetových olympiád a postupových súťaží.
Gestor: MŠVVaV SR,
Spolupráca: MH SR, NARMSP, ŠIOV, IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, JASR,
ZPS
2.7 Pokračovanie v ďalšom rozvoji a propagácii programov na podporu štartu
podnikania a prezentácie príkladov úspešnej podnikateľskej praxe v súlade
s trendmi EÚ
Informovať o projektoch NARMSP „Študentská firma roka“ a „Ambasádorka
podnikateliek Slovenska“, ZPS, JCI (napr. Mladý inovatívny podnikateľ) a aktivít
a projektov iných subjektov. Podporovať mentoring mladých podnikateľov skúsenými
úspešnými slovenskými podnikateľmi. Intenzívnejšie prezentovať a podporovať aktivity
v rámci Globálneho týždňa podnikania a podujatia SME Week.
Gestor: MH SR, NARMSP
Spolupráca: ZPS, JCI, ZMPS projekt otvorený ďalším partnerom
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2.8

Zavedenie systémových nástrojov na podporu sietí podnikateľských anjelov
Systematicky podporovať vznik, rozvoj a činnosť siete podnikateľských anjelov,
vytvárať predpoklady na zlepšenie financovania začínajúcich podnikov, najmä mladých
ľudí zo súkromných zdrojov a tým podporovať rozvoj inovácií.
Gestor: MH SR a NARMSP
Spolupráca: Združenie mladých podnikateľov Slovenska

2.9

Propagácia témy podnikania mládeže (propagácia subjektov a ich podporných
aktivít či služieb, ako aj rôznych produktov na podporu podnikateľského
vzdelávania) cez exitujúce mládežnícke portály a servisy
Zabezpečiť na internetových stránkach ICM a siete Eurodesk vytvorenie časti, kde budú
sumarizované a aktualizované informácie o programoch podnikateľského vzdelávania,
portáloch a organizáciách, ktoré sú zamerané na podporu podnikania mladých.
Gestor: NARMSP
Spolupráca: ZIPCeM, IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
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Rodina
V tomto dvojročnom období nebola zaradená žiadna úloha.
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Bývanie/doprava

4.1 Podieľanie sa na zvyšovaní bezpečnosti cestnej premávky s ohľadom na vodičov
a na ochranu zraniteľných účastníkov cestnej premávky
Pripraviť kampaň a preventívne programy znižujúce rizikové správanie mladých vodičov.
Presadzovať podporu výchovy k udržateľnej mobilite obyvateľstva.
Gestor: Združenie autoškôl Slovenska
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Účasť mládeže na spoločenskom a politickom živote – participácia

5.1 Vytvorenie funkčného systému konzultácií s mládežou (štruktúrovaný dialóg) na
prioritné témy, zadefinované jednotlivými predsedníctvami Európskej únie
a špecifické aktuálne témy štátnej politiky voči mládeži v SR (dvakrát ročne)
Štruktúrovaný dialóg vnímať nie iba ako zber informácií od mladých ľudí smerom
k európskym štruktúram (rovnaké informácie sa dajú získať aj prieskumami alebo
výskumami), ale aj ako potenciálny nástroj praktickej participácie v širšom meradle.
Trojpredsedníctvo Európskej únie trvá 18 mesiacov, počas ktorého sa uskutočňujú tri
konzultačné cykly. Výsledky konzultácií prezentovať a riešiť na podujatí (tzv. youth
event) v rámci každého predsedníctva. Následne vypracovať deklarácie, odporúčania
a pod., ktoré rieši Európska komisia v rámci svojej agendy.
Gestor: RmS
Spolupráca: MŠVVaŠ SR, IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
5.2 Pokračovanie v cielenej podpore témy participácia v rámci Programov finančnej
podpory aktivít detí a mládeže (Programy ADAM)
Podporovať tému participácie ako jedného z nástrojov podpory implementácie štátnej
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politiky voči mládeži do praxe. Téma participácie je trvalou súčasťou jednotlivých
programov. V rokoch 2012 – 2013 MŠVVaŠ SR vyšpecifikuje pre záujemcov ďalšie
možnosti podpory rozvoja témy participácie na miestnej a regionálnej úrovni.
Gestor: MŠVVaŠ SR
Spolupráca: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
5.3 Vypracovanie metodického materiálu pre regionálnu a miestnu samosprávu
s odporúčaniami na opatrenia mládežníckej politiky v rámci Plánov hospodárskeho
a sociálneho rozvoja (témy: informácia pre mládež, participácia, kultúra,
zamestnanosť a i.) a ich prezentácia jednotlivým aktérom
Ponúkať nové impulzy pre samosprávy na revíziu svojej politiky voči mládeži a jej
obohatenie o ďalšie opatrenia. Prezentovať materiál na osobných stretnutiach so
zástupcami regionálnej samosprávy a cez rôzne kanály na stretnutiach s miestnou
samosprávou.
Gestor: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
Spolupráca: Výbor pre deti a mládež
5.4 Vytváranie platformy pre detské a mládežnícke mimovládne organizácie na
komunikáciu svojich názorov a postojov v oblasti politiky mládeže a ich
komunikáciu smerom k orgánom štátnej správy
Podporovať dialóg medzi mladými ľuďmi – členmi mimovládnych organizácií
a komunikácia ich názorov smerom ku všetkým relevantným partnerom zo štátnej správy.
Gestor: RmS
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Informácie a komunikačné technológie

6.1 Podporovanie skvalitňovania informačných a poradenských služieb pre deti
a mládež
Poskytovať podporu sieti Informačných centier mladých na Slovensku.
Gestor: MŠVVaŠ SR
6.2 Rozšírenie nových a inovatívnych foriem poskytovania informačných
a poradenských služieb pre mládež
Sprístupniť rôznorodé a tematicky zamerané informácie z rôznych oblastí záujmových
potrieb mládeže tam, kde je zvýšený záujem mladých ľudí o informácie, v menších
mestách a obciach a v oblastiach východného, stredného a južného Slovenska
Gestor: ZIPCeM
6.3 Umožňovať prístup k informačným a poradenským službám, ktoré budú voľne
dostupné pre mladých ľudí, a to novými a inovatívnymi formami
Využívať k tomuto účelu sieť internet, sociálne siete a moderné komunikačné
technológie.
Gestor: ZIPCeM
6.4 Podporovanie participácie mladých ľudí na živote spoločnosti
Iniciovať a podporovať aktívne zapájanie miestnych a regionálnych samospráv do
realizovania informačných a poradenských činností pre deti a mládež, a tým prispievať
k rozvoju participácie detí a mládeže.
Gestor: ZIPCeM
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6.5 Vytváranie a šírenie informačných materiálov so špecifickým obsahom
Zostaviť a distribuovať pre deti a mladých ľudí s nedostatkom príležitostí alebo pre deti
a mládež, ktoré čelia rôznym kultúrnym, sociálnym a iným prekážkam, a to najmä
v súvislosti so sexom, rodinným životom, zdravím a prevenciou voči negatívnym
vplyvom, potrebné informačné materiály.
Gestor: ZIPCeM
6.6 Podporovanie neformálneho vzdelávania so zameraním na vyhľadávanie,
prijímanie a overovanie si informácií samotnými mladými ľuďmi
Upozorňovať na riziká a zohľadňovať riziká súvisiace so získavaním informácií
a využívaním dostupných technológií.
Gestor: ZIPCeM
Spolupráca: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
6.7 Vzdelávanie pracovníkov, ktorí zabezpečujú informačné a poradenské služby pre
mládež
Akreditovať a realizovať modulové vzdelávanie pre pracovníkov s mládežou
poskytujúcich IPS s využitím národného projektu KomPrax.
Gestor: ZIPCeM
Spolupráca: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
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Mobilita

7.1 Definovanie foriem mobility mládeže
Vytvoriť informačný materiál, ktorý definuje formy mobility mládeže (študijnú,
reprezentačnú a pracovnú mobilitu mládeže, ako aj mobilitu mládeže vo voľnom čase),
ako aj inštitúcie a programy, ktoré sa venujú ich rozvoju a podpore.
Gestor: MŠVVaŠ SR
Spolupráca: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
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Životné prostredie/vidiecka mládež

8.1 Zadefinovanie pojmu vidiecka mládež na účely podpory práce s mládežou
Stanoviť indikátory pre túto skupinu, ako aj zostavenie koncepcie podpory vidieckej
mládeže.
Gestor: MŠVVaŠ SR
Spolupráca: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
8.2 Príprava analýzy stavu vidieckej mládeže
Na základe úlohy 8.1 pripraviť analýzu stavu vidieckej mládeže v súčasnosti v mestách
a obciach, ktorá bude kľúčová pri tvorbe akčných plánov aj v iných témach, ako napr.
životné prostredie, bývanie, mobilita, zdravý životný štýl, zamestnanosť a pod.
Gestor: MŠVVaŠ SR
Spolupráca: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
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8.3 Vytvorenie koncepcie vzdelávania mládežníckych vedúcich pracujúcich s vidieckou
mládežou
Definovať ich status, spôsob podpory a formy jej implementácie v dlhodobom horizonte
(do r. 2020).
Gestor: MŠVVaŠ SR
Spolupráca: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
8.4 Podporovať environmentálnu výchovu v školských a mimoškolských zariadeniach
Znenie úlohy vyplýva z Koncepcie environmentálnej výchovy a vzdelávania prijatej
uznesením vlády Slovenskej republiky z 25. novembra 1997 č. 846
Gestor: MŽP SR
Spolupráca: MŠVVaŠ SR
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Voľný čas detí a mládeže

9.1 Pokračovať prostredníctvom finančných programov ministerstva školstva ADAM
v podpore aktivít pre deti a mládež v ich voľnom čase
Finančne podporovať projekty zamerané na zmysluplné aktivity vo voľnom čase.
Gestor: MŠVVaŠ SR
9.2 Podporovať oblasť vzdelávania zamestnancov CVČ a pracovníkov s mládežou
v oblasti voľnočasových a outdoorových aktivít
Vytvoriť modul školenia pre pracovníkov CVČ a pracovníkov s mládežou, ktorý umožní
nadobúdanie nových zručností a vedomostí o vedení aktivít pre deti a mládež vo voľnom
čase.
Gestor: MŠVVaŠ SR
Spolupráca: ACVČ SR, CVČ
9.3 Definovať a implementovať štandardy kvality v oblasti práce s mládežou
a neformálneho vzdelávania v detských a mládežníckych organizáciách
Zabezpečiť sieťovanie a výmenu informácií a skúseností medzi mimovládnymi
organizáciami, ktoré sa zameriavajú na realizáciu projektov v oblasti neformálneho
vzdelávania a na trávenie voľného času detí a mládeže – prostredníctvom konferencií
a seminárov.
Gestor: RmS
9.4 Podpora spolupráce portálov, ktoré poskytujú informácie v oblasti trávenia voľného
času
Sieťovanie administrátorov rôznych portálov a zabezpečenie výmeny informácií
a podkladov v predmetnej oblasti.
Gestor: RmS
Spolupráca: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, ZIPCeM
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Kultúra

10.1 Podporovať zvyšovanie dostupnosti kultúry pre znevýhodnené skupiny detí a
mládeže prostredníctvom dotačného systému MK SR
V rámci dotačného systému podporovať také projekty, ktoré udržateľným spôsobom
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vytvárajú možnosti pre kultúrne vyžitie znevýhodnených skupín detí a mládeže.
Gestor: MK SR
10.2 Podporovať interaktívne tvorivé umelecké dielne pre znevýhodnené skupiny detí a
mládeže prostredníctvom organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR
Vytvárať interaktívne podujatia a programy, ktoré umožnia zapojenie znevýhodnených
skupín detí a mládeže.
Gestor: MK SR
Spolupráca: PRO MK SR
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Zdravie a zdravý životný štýl

11.1 Sledovať telesný rast a vývin slovenských detí a mládeže a vývojové trendy detskej
a dorastovej populácie
Priebežne vyhodnocovať výsledky antropometrického prieskumu zameraného okrem
iného na vplyv socioekonomických ukazovateľov na vývin mladých ľudí.
Gestor: MZ SR – ÚVZ SR
Spolupráca: Ústav hygieny Lekárskej fakulty, UK v Bratislave
11.2 Podporovať informovanosť rodičov o varovných signáloch zdravotného
postihnutia a o výchovno-vzdelávacích možnostiach u dieťaťa s diagnostikovaným
zdravotným postihnutím
Pripraviť pre rodičov a pediatrov informačný materiál o varovných signáloch
zdravotného postihnutia a možnostiach ich liečby, výchovy a vzdelávania.
Gestor: MZ SR
Spolupráca: MŠVVaŠ SR
11.3 Podporiť program „Školské ovocie“
Naďalej vytvárať podmienky pre uplatňovanie programu „Školské ovocie“ na
zvyšovanie spotreby ovocia a zeleniny u detí predškolského a žiakov školského veku,
podporiť ich zdravú výživu a zvýšiť informovanosť o výživovej hodnote jednotlivých
druhov ovocia a zeleniny a tak vplývať na zmenu stravovacích zvyklostí.
Gestor: MPRV SR
Spolupráca: MŠVVaŠ SR, MZ SR – ÚVZ SR
11.4 Podporiť program „Školské mlieko“
Naďalej vytvárať podmienky a podporovať spotrebu mlieka a mliečnych výrobkov
a napomáhať k zdravej výžive detí, vychovávať ich k zdravému životnému štýlu
a umožniť deťom kupovať si tieto výrobky za cenovo východnejších podmienok.
Gestor: MPRV SR
Spolupráca: MŠVVaŠ SR, MZ SR – ÚVZ SR, územná samospráva
11.5 Podporovať všetky aktivity, vedúce k zabezpečovaniu realizácie celospoločenských
programov podpory zdravia (školský mliečny program – „Školské mlieko“ a
program ovocie a zelenina do škôl „Školské ovocie“)
Vytvárať v rezorte školstva podmienky (legislatívne, materiálne a personálne) na ich
realizáciu.
Gestor: MŠVVaŠ SR
Spolupráca: územná samospráva
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11.6 Každoročne realizovať projekt Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského
stravovania a Elektronizácia a revitalizácia školských internátov
Podporovať aktivity v oblasti zdravého životného štýlu prostredníctvom vyhlasovania
výzvy „Elektronizácia a revitalizácia školských internátov”.
Gestor: MŠVVaŠ SR
Spolupráca: ÚVZ SR, územná samospráva
11.7 Zabezpečovať priebežné monitorovanie výskytu obezity a jej prevencie
Zabezpečiť realizáciu legislatívnej úpravy, personálneho zabezpečenia odborníkov na
prevenciu obezity a monitoring na školách a školských zariadeniach v rámci priamo
riadených organizácií MŠVVaŠ SR v spolupráci s poradenskými centrami podpory
a ochrany zdravia pri regionálnych úradoch verejného zdravotníctva v SR. Podporovať
monitoring, národné a medzinárodné prieskumy výskytu obezity detí a žiakov.
Gestor: MŠVVaŠ SR
Spolupráca: ÚVZ SR
11.8 Podporovať neformálne vzdelávanie zamerané na informovanie o rizikách
sexuálneho dospievania
Posilniť vzdelávacie a informačné aktivity zamerané na zvýšenie informácií o rizikách
pohlavne prenosných ochorení (vrátane HIV/AIDS). Podporovať neformálne
vzdelávanie v tejto oblasti.
Gestor: MŠVVaŠ SR
Spolupráca: MVO, ZIPCeM
11.9 Každoročne realizovať rozvojový projekt „Zdravie v školách“
Podporovať aktivity škôl v oblasti podpory zdravého životného štýlu prostredníctvom
každoročne vyhlasovanej výzvy rozvojového projektu „Zdravie v školách“.
Gestor: MŠVVaŠ SR
Spolupráca: PRO MŠVVaŠ SR, MZ SR, ÚVZ SR, ZMOS, ÚMS
11.10 Zvyšovať informovanosť o problematike mentálneho zdravia detí a mládeže
Poskytnúť pracovníkom odborov podpory zdravia regionálnych úradov verejného
zdravotníctva poznatky a vedomosti o naliehavých otázkach mentálneho zdravia detí
a mládeže formou školiacich aktivít s dôrazom na jeho poznávanie, prevenciu a intervenciu.
Gestor: MZ SR – ÚVZ SR
Spolupráca: Asociácia školskej psychológie SR
11.11 Podporovať realizáciu neformálnych aktivít zameraných na prevenciu drogových
závislostí
Informovanie mladých ľudí o látkových a nelátkových závislostiach prostredníctvom
rôznych foriem (informačné letáky, priame konzultácie, semináre, rovesnícke
programy). Aktivity diferencovať na programy v oblasti univerzálnej, selektívnej
a indikovanej prevencie.
Gestor: MŠVVaŠ SR
Spolupráca: MVO, ZIPCeM, MZ SR – Centrá pre liečbu drogových závislostí
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12

Deti a mládež, sociálno-patologické javy a ich prevencia

12.1 Legislatívne zabezpečovať aktívnu ochranu detí pred sociálno-patologickými
javmi.
Postupovať v súlade s medzinárodnými záväzkami SR, Dohovorom o právach dieťaťa,
Programovým vyhlásením vlády SR a Stratégiou prevencie kriminality a inej
protispoločenskej činnosti v SR.
Gestor: MŠVVaŠ SR
Spolupráca: Krajské školské úrady a priamo riadené organizácie rezortu školstva
12.2 Metodicky usmerňovať výchovno-vzdelávací proces v oblasti prevencie rizikového
správania sa detí a ochrany pred sociálno-patologickými javmi a kriminalitou
páchanou na deťoch a mládeži a kriminalitou páchanou deťmi a mládežou
Vytvoriť metodické postupy pre zviditeľnenie témy prevencie rizikového správania
a kriminality.
Gestor: MŠVVaŠ SR
Spolupráca: všetky priamo riadené organizácie rezortu školstva
12.3 Vytvárať v rezorte školstva primerané podmienky (legislatívne, personálne,
materiálno-technické a organizačné) na realizáciu prevencie rizikového správania
a pomoci obetiam
Uskutočňovať univerzálnu, selektívnu a indikovanú prevenciu prostredníctvom
programov centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.
Gestor: MŠVVaŠ SR
Spolupráca: všetky priamo riadené organizácie rezortu školstva
12.4 Podporovať realizáciu preventívnych projektov zameraných na elimináciu
rizikových a nežiaducich javov
Prevencia záškoláctva, šikanovania, delikvencie, zvýšeného násilia, bezpečného
používania internetu, prevencie drogových závislostí a pod.
Gestor: MŠVVaŠ SR
Spolupráca: KŠÚ, VÚC, obce, ZIPCeM, MVO
12.5 Pravidelne monitorovať, analyzovať a vyhodnocovať situáciu v oblasti sociálnopatologických javov, najmä v oblasti porúch správania a záškoláctva
Podporovať národné a medzinárodné prieskumy a výskumy v danej oblasti.
Gestor: MŠVVaŠ SR
Spolupráca: všetky priamo riadené organizácie rezortu školstva
12.6 Pokračovať v súčinnosti a spolupráci, ako aj v budovaní partnerstiev a sietí so
všetkými relevantnými inštitúciami v oblasti prevencie na úrovni medzinárodnej,
medzirezortnej, regionálnej a miestnej, s cieľom harmonizovať realizáciu
efektívnych programov prevencie (vrátane možností využívania príkladov dobrej
praxe)
Prevencia záškoláctva, zneužívania a týrania detí, delikvencie a kriminality v iniciálnom
štádiu, prevencia šikanovania, bezpečné používanie internetu a pod.
Gestor: MŠVVaŠ SR
Spolupráca: KŠÚ, MV SR, MPSVR SR, MZ SR, MK SR, VÚC, ZMOS, ÚMS, MVO
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12.7 Pokračovať v podpore projektov v oblasti sociálnej inklúzie
Pozornosť sústrediť na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, zdravotne
postihnutých a znevýhodnených žiakov v zmysle optimalizácie prístupu ku vzdelaniu
a prevencii záškoláctva a rizikového správania.
Gestor: MŠVVaŠ SR
Spolupráca: MPSVR SR, KŠÚ, VÚC, ZMOS, ÚMS
12.8 V súlade s čl. 5 Dohovoru Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym
vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním a v nadväznosti na Opčný protokol
k Dohovoru o právach dieťaťa o predaji detí, detskej prostitúcii a detskej
pornografii prijímať potrebné legislatívne a iné opatrenia
Podporiť informovanosť o ochrane a právach detí medzi osobami, ktoré majú
pravidelný kontakt s deťmi v oblasti vzdelávania, zdravotníctva, sociálnej
ochrany, justície a orgánov presadzovania práva, ako aj v oblastiach týkajúcich sa
športu, kultúry a záujmových činností.
Gestor: MŠVVaŠ SR, MZ SR, MPSVR SR, MK SR, MV SR
Spolupráca: ZMOS, ÚMS, MVO

Zoznam použitých skratiek
ACVČ SR
– Asociácia centier voľného času v Slovenskej republike
CVČ
– Centrá voľného času
JASR
– Junior Achievement Slovensko
JCI
– Junior Chamber International
KŠÚ
– Krajské školské úrady
MPRV SR
– Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
MH SR
– Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
MK SR
– Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
MPC
– Metodicko-pedagogické centrum
MPSVR SR – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
MV SR
– Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
MVO
– mimovládne organizácie
MZ SR
– Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
MŽP SR
– Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
NARMSP
– Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
NDS
– Nadácia pre deti Slovenska
RmS
– Rada mládeže Slovenska
ÚMS
– Únia miest Slovenska
ÚPSVR
– Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
ÚVZ SR
– Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
VÚC
– Vyššie územné celky
ZIPCeM
– Združenie informačných a poradenských centier mladých
ZMOS
– Združenie miest a obcí Slovenska
ZPS
– Združenie podnikateľov Slovenska
ZMPS
– Združenie mladých podnikateľov Slovenska
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