
Porovnanie slabých stránok S.W.O.T. analýzy práce s mládežou na Slovensku 

a ich reflexia v dokumente Koncepcia rozvoja práce s mládežou 

 

Slabé stránky sú prepojené na konkrétne ciele a opatrenia z Koncepcie. 

V dokumente sú použité nasledovné skratky: 

P – potreby 

K – kvalita 

A – aktéri 

F – financie 

Z – zviditeľňovanie 

 

Žltou sú zvýraznené tie, ktoré sú v koncepcii zachytené iba nepriamo. 

 

Kvalita práce s mládežou 
 

SLABÉ STRÁNKY 

 Nedostatok dôrazu / nedostatočné zapojenie mladých ľudí s nedostatkom 

príležitostí (P/A) 

 Práca s mládežou častejšie prispôsobená schopnostiam pracovníkov 

s mládežou ako potrebám mladých ľudí (cieľových skupín) (P/K) 

 Programy fungujúce často v zabehnutých koľajach, a nízka schopnosť sektora 

reagovať na nové trendy, meniace sa potreby mladých ľudí a aktuálne 

spoločenské trendy (napr. politická priorita - využívanie potenciálu práce 

s mládežou na podporu zamestnateľnosti mladých ľudí, resp. virtuálny on-line 

priestor intenzívne využívaný mladými nedostatočne pokrytý pri práci 

s mládežou) (P/K) 

 Nedostatočné (seba)hodnotenie kvality činností (ciele, metodika…) vo väčšine 

organizácií pôsobiacich v práci s mládežou (K) 

 Nedokážeme odmerať / nemeriame dopady a výsledky práce s mládežou (a 

s tým súvisiaca neschopnosť organizácií v sektore „predať sa“) (K) 

 Chýbajúce všeobecne akceptované kritériá kvality v práci s mládežou (K) 

 Neexistujúce miestne, oficiálne, všeobecne ľahko rozpoznateľné inštitúcie pre 

mládež, ktorá by pomáhala neformálnym a formálnym skupinám mládeže 

(A/F) 

 Nedostatočná udržateľnosť ľudských zdrojov (dobrovoľníkov, pracovníkov 

s mládežou, školiteľov) dobrovoľníci nemajú možnosť sa zamestnať (odíde 

dobrovoľník, skončí činnosť), kvalitní ľudia odchádzajú do iných sektorov 

(vyššie platy) (F) 

 Prevládajúca klasická krúžková činnosť v CVČ orientovaná skôr na deti pod 

15 rokov (nízka reaktívnosť na nové trendy a potreby) (A/F) 

 Nedostatočne zadefinované potreby samospráv v oblasti práce s mládežou 

a ich nízke reflektovanie v praxi (P) 

 

 



Vyjasnenie poslania práce s mládežou, úlohy jednotlivých subjektov a systematické 

opatrenia 

 

SLABÉ STRÁNKY 

 

 Chýbajúce všeobecne akceptované kritériá kvality v práci s mládežou (K) 

 Nedostatočné ľudské zdroje samospráv zodpovedných za mládež (vrátane 

legislatívneho usmernenia, pomenovania ich kvalifikácie a úloh, ktoré majú na 

starosti) (A) 

 Nejasné postavenie CVČ aj v rámci MŠVVaŠ (patria pod regionálne školstvo 

ako školské zariadenia a robia prácu s mládežou) a z toho vyplývajúce 

skutočnosti napríklad nesúlad medzi vyhláškou a financovaním CVČ (financie 

iba na mládež do 15, ale pracovať by mali s mládežou do 30 – diskriminácia 

podľa veku) (A) 

 Nedostatočná udržateľnosť ľudských zdrojov (dobrovoľníkov, pracovníkov 

s mládežou, školiteľov) dobrovoľníci nemajú možnosť sa zamestnať (odíde 

dobrovoľník, skončí činnosť), kvalitní ľudia odchádzajú do iných sektorov 

(vyššie platy) (F) 

 Vysoká závislosť niektorých organizácií na určitých zdrojoch (malá 

udržateľnosť, ale nie len z dôvodu financií)  (F) 

 Dlhodobý trend znižovania objemu finančných prostriedkov alokovaných na 

prácu s mládežou zo strany štátu, krátkodobosť finančných dotácií (na rok) 

a viazanie dotácií na rozpočtový rok (a tým pádom financie na daný 

kalendárny rok dostávajú organizácie neskoro). (F) 

 Nejasné vymedzenie úloh a kompetencií v práci s mládežou na všetkých troch 

úrovniach v praxi (národnej, regionálnej a miestnej) a s tým súvisiaca 

nerovnomernosť a nejasnosť vo financovaní. (A/F) 

 Nedostatok priestoru pre ml. ľudí spolurozhodovať (vrátane dialógu medzi 

samosprávami a mladými ľuďmi) resp. nefunkčnosť systémov na to 

zameraných napr. žiackych školských rád a mládežníckych parlamentov 

 Slabá infraštruktúra na podporu neformálnych skupín (aby vedeli kam ísť, kde 

im poradia, nasmerujú ich ako získať zdroje, priestory...) (A/F) 

 Nástroje mládežníckej politiky nevznikajú za dostatočnej spolupráce so 

všetkými relevantnými partnermi (napríklad národné projekty ESF) 

 Nejasne vyhodnocovaný a komunikovaný prínos politík a ich nástrojov  

 Práca s mládežou zachytáva pomerne malú časť mládeže, najmä zo skupiny 

nad 15 rokov (zapojené iba niektoré skupiny, všeobecne sa pohybujeme na 

hranici pod 20 %) čo čiastočne ovplyvňuje aj slabá informovanosť 

o možnostiach kde a ako sa zapojiť (A/F) 

 Prevládajúca klasická krúžková činnosť v CVČ orientovaná skôr na deti pod 

15 rokov (nízka reaktívnosť na nové trendy a potreby) (A/F/K/P) 

 Nejednotné definície detí a mládeže v rôznych rezortoch (A) 

 Nedostatok dôkazov (výskumov, informácií, relevantných dát) o mládeži (Z/P) 



 

Financovanie  

 
 

SLABÉ STRÁNKY 

 

 Prostriedky samospráv alokované podľa počtu mladých ľudí nie sú účelovo 

viazané na prácu s mládežou a kontrola ich využívania je nedostatočná a je 

nízka transparentnosť v ich využívaní (A/F) 

 Nízka dlhodobá finančná udržateľnosť organizácií pracujúcich s mládežou, 

ktoré nie sú zriadené samosprávou (nedostatok financií na inštitucionálnu 

podporu) (F) 

 Dlhodobý trend znižovania objemu finančných prostriedkov alokovaných na 

prácu s mládežou zo strany štátu, krátkodobosť finančných dotácií (na rok) 

a viazanie dotácií na rozpočtový rok (a tým pádom financie na daný 

kalendárny rok dostávajú organizácie neskoro). (F) 

 Slabá infraštruktúra na podporu neformálnych skupín (aby vedeli kam ísť, kde 

im poradia, nasmerujú ich ako získať zdroje, priestory...) (A/F) 

 

Viditeľnosť a uznávanie práce s mládežou 

 

SLABÉ STRÁNKY 
 

 Nedokážeme odmerať / nemeriame dopady a výsledky práce s mládežou (a 

s tým súvisiaca neschopnosť organizácií v sektore „predať sa“), resp. 

zviditeľňovanie výsledkov a prínosu našej práce nie je dostatočnou prioritou 

ľudí pôsobiacich v sektore (P/Z) 

 Nejednotná komunikácia za sektor navonok – nedostatočná spoločná 

advokácia (Z) 

 Nízka miera spolupráce a zapájania rodičov do aktivít v práci s mládežou 

 Nereflektovanie potrieb / záujmov mladých ľudí pri tvorbe legislatívy, politík, 

pravidiel či podporných nástrojov zodpovednými inštitúciami (P) 

 Nejasne vyhodnocovaný a komunikovaný prínos politík a ich nástrojov  

 Nízke povedomie o širšom kontexte práce s mládežou ľudí pôsobiacich 

v sektore (výskumov, trendov, histórie...) (Z) 

 Otázky mládeže sú nízkou prioritou na úrovni samospráv - starostlivosť 

o mládež je originálna kompetencia samospráv (záleží to od ich „dobrej“ vôle 

či a akú jej formu podporia), (A) 

 Práca s mládežou zachytáva pomerne malú časť mládeže, najmä zo skupiny 

nad 15 rokov (zapojené iba niektoré skupiny, všeobecne sa pohybujeme na 

hranici pod 20 %) čo čiastočne ovplyvňuje aj slabá informovanosť 

o možnostiach kde a ako sa zapojiť (A) 
 

Spracoval: Tomáš Pešek, IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže 


