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Správa o mládeži 2010 mapuje aktuál-
ne podmienky života mladých ľudí, 
informuje o ich životných situáciách  

a uvádza aktuálne výzvy v špecifických 
oblastiach politiky vo vzťahu k mládeži, 
ktoré vyplynuli z opatrení prijatých v období 
2007 – 2009. Cieľom správy je zabezpečiť 
kontinuitu v oblasti stanovovania cieľov 
štátnej politiky pre oblasť detí a mládeže. 
Koordináciu prípravy správy zabezpečoval 
Odbor detí a mládeže Ministerstva školstva 
SR v spolupráci s IUVENTOU – Slovenským 
inštitútom mládeže.  

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



V Slovenskej republike žije 2 201 798 ľudí 
vo veku do 30 rokov. Z celkového počtu 
obyvateľov tvoria mladí ľudia 40,68 %. 

Na rozdiel od iných krajín Európskej únie nie je 
nedostatok mladých ľudí v slovenskej realite 
v súčasnosti ešte aktuálny. Demogra-
fické trendy však ukazujú, že pro-
ces starnutia obyvateľstva sa bude 
v najbližších desaťročiach zrýchľo-
vať. Kým v súčasnosti pripadajú na 
1 obyvateľa vo veku nad 65 rokov 
dvaja obyvatelia vo veku do 17 rokov, 
v roku 2050 bude podľa stredného 
variantu tento pomer opačný. Na jedné-
ho obyvateľa vo veku do 17 rokov pripadnú 
skoro dvaja obyvatelia vo veku nad 65 rokov.  
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V ostatných troch rokoch sa v oblasti formálneho vzdelávania usku-
točnili významné zmeny. Stanovenie dvojúrovňového kurikula 
(štátny a školský vzdelávací program) má priniesť väčšiu slobodu 

školy pri ovplyvňovaní obsahu a spôsobu výučby. V prípade odborného 
vzdelávania sa do školského vzdelávacieho programu, okrem štátnej sprá-
vy, môžu zapájať aj samosprávy, zamestnávatelia a zamestnanci, čím je 
možné vytvoriť priestor pre lepšie prispôsobenie vzdelávania potrebám 
regiónu a trhu práce. Zákon o celoživotnom vzdelávaní ráta s vytvore-
ním Národnej sústavy kvalifikácií, ktorá má zosúladiť výstupy vzdelávania 
s potrebami trhu práce, zrovnoprávniť školské a ďalšie vzdelávanie a moti-
vovať k ďalšiemu vzdelávaniu.  

Aktivity neformálneho vzdelávania v práci s mládežou na Slovensku pod-
porujú dva významné grantové programy. Od roku 2007 medzinárod ný 
program Európskej únie Mládež v Akcii a od roku 2008 Programy finan-
čnej podpory aktivít detí a mládeže Ministerstva školstva SR známe ako 
Programy ADAM. Oba programy sa stali významným impulzom k využíva-
niu princípov neformálneho vzdelávaniaorganizáciami v rôz nych aktivitách 
a projektoch. Veľkou výzvou však ostáva overenie kvality takto získaných 
kompe tencií. Jednou z možností je akreditovanie ove rených modulov nefor-
málneho vzdelávania Akreditačnou komisiou pre špecializované činnosti 
v práci s mládežou, ktorá bola zriadená v roku 2009 na základe Zákona 
č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení záko-
na č. 131/2002 Z . z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov.   



Miera nezamestnanosti na Slovensku k decembru 2009 
dosiahla úroveň 13,6 %, pričom miera nezamestnanosti 
mladých v tom istom období dosahovala 32,9 %, čím sa 

Slovensko zaradilo na tretie miesto v rámci štátov EÚ s najvyššou 
nezamestnanosťou mladých ľudí do 25 rokov. Výrazným problémom 
je ich dlhodobá nezamestnanosť, ktorá v roku 2008 predstavovala 
takmer polovicu z celkovej nezamestnanosti mladých ľudí. 

S cieľom podporiť zamestnanosť bolo zriadených mnoho informač-
ných a poradenských služieb. Od roku 2009 bol na úradoch práce 
zavedený trojzónový systém poskytovania služieb zamestnanosti 
podľa úrovne podpory, ktorú uchádzač o zamestnanie potrebu-
je. Popri nich existujú aktívne opatrenia na trhu práce – od indi-
viduálnych akčných plánov a podpory vzdelávania, cez príspevok 
na samostatne zárobkovú činnosť, podporu znevýhodneného 
uchádzača o zamestnanie, až po príspevky na absolventskú prax 
alebo na pracovnú mobilitu. 

Napriek vyššie uvedeným opatreniam, najväčšou výzvou v oblasti 
zamestnateľnosti mladých ľudí je riešenie ich dlhodobej nezamest-
nanosti, ako aj ich následnej nezamestnateľnosti z dôvodu straty 
zručností a absencie pracovných návykov. Ďalšou výzvou je pre-
trvávajúci nesúlad formálneho vzdelávania s potreba-
mi trhu práce a s tým spojená degradácia vyššieho 
stupňa univerzitného vzdelania, ktoré často nedo-
káže absolventov pripraviť na realitu pracovného 
trhu.
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Podľa prieskumu Flash Eurobarometer 192 v roku 2007 na Slovensku narástol počet mladých ľudí 
(zo 17 % na 39 %), ktorí preferujú samostatnú zárobkovú činnosť ako hlavný zdroj svojej obživy v budúcnosti. 
Napriek tomu, že kvalita podnikateľského prostredia sa výrazne neodlišuje od iných Európskych krajín a na 

Slovensku je aj dostatok príležitostí na vzdelávanie v rámci štruktúr a opatrení Ministerstva hospodárstva SR, úradov 
práce, niektorých škôl a ďalších štátnych alebo neštátnych subjektov, mladí ľudia na Slovensku nepodnikajú vo 
väčšej miere. Podpora iniciatívnosti a podnikania je cieľom opatrení vyplývajúcich z viacerých dokumentov napr. 
Modernizačný program Slovensko 21 a i. Na stredných i vysokých školách existuje viacero programov, ktoré pod-
porujú podnikavosť mladých ľudí (od cvičných firiem, cez vzdelávanie až po rôzne súťaže). Podľa názoru odborníkov 
dôvodom pre nízky počet malých a stredných podnikateľov (či už špecificky mladých ľudí alebo vo všeobecnos-
ti) môže byť aj klesajúci záujem o štúdium na odborných školách na Slovensku, keďže absolventi týchto škôl sú 

typickým subjektom malého podnikania. Znižuje sa počet absolventov a samotná príprava na 
podnikanie v odbornom školstve nie je motivujúca natoľko, aby výsledkom bol výraznejší záujem 

o podnikanie a samostatnú zárobkovú činnosť. 

Na Slovensku sa zatiaľ nedostatočne využíva logika „vnímam 
potreby – hľadám riešenia ako ich uspokojiť“. Nenapomáha tomu 
ani prevládajúca predstava v rodinách, kde budúcnosť dieťaťa 
spájajú  skôr s nájdením si dobrého zamestnania než s kariérou 
podnikateľa. Obraz podnikateľa ako tvorcu hodnôt je čiastočne 
sprofanovaný na špekulanta. Zlepšeniu situácie napomáhajú 
pozitívne príklady projektov a súťaží zamerané na zviditeľnenie 
pozitívnych príkladov z praxe, napr. Podnikateľ roka, TOP podni-
kateľka Slovenska a i. 

Podľa názorov odborníkov je rola médií, a to najmä verejno-
právnych, v propagácii podnikania mladých ľudí málo výrazná, 
ba až mizivá. Publicita a propagácia úspešných a nasledovania-
hodných vzorov v rôznych oblastiach súčasného podnikania na 
Slovensku a vo svete absentuje, najmä v elektronických médiách.



Prevažná časť populácie Slovenska vstúpi aspoň raz za život do manželstva. Demogra-
fické dáta ukazujú, že sa zvyšuje priemerný vek vstupu do manželstva. Pre súčasnosť 
sú charakteristické: rozširovanie foriem rodinného spolužitia, zmeny v oblasti rodinného 

života, zmeny v štruktúre i veľkosti rodiny, ako aj vplyv práce a zamestnania rodičov na fungova-
nie rodiny.  V dôsledku zväčšujúcej sa  pracovnej vyťaženosti rodičov, stresu, rozpadu tradičnej 
veľkej rodiny a susedských vzťahov, sú podmienky pre život detí v rodinách a komunitách stále 
náročnejšie. Deti často  pociťujú  osamelosť a v svojom blízkom skutočnom aj  virtuálnom  okolí 
hľadajú poradcov, priateľov. Nie vždy nachádzajú tých dôveryhodných a pomáhajúcich. Deti 
v  niektorých oblastiach predbiehajú znalosťami svojich rodičov a učiteľov, menia sa  tradičné 
vzťahy medzi deťmi a dospelým. 

Pokles pôrodnosti a sobášnosti, ako aj rast rozvodovosti, pôsobí na zmeny v štruktúre a veľkosti 
rodín. Porovnanie v priebehu posledných desaťročí ukazuje, že sa postupne znižuje podiel 
úplných rodín a zvyšuje sa podiel jednorodičovských rodín. Najčastejšou formou finančnej pod-
pory rodín s deťmi je daňové zvýhodnenie, kedy 
rodičia s deťmi platia nižšie dane než bez-
detní občania. Ďalšími finančnými impul-
zami sú napr. prídavky na deti, pôrodné, 
peňažitá pomoc 
v materstve, 
rodičovský 
príspevok. 
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Väčšina mladých ľudí sa stretáva s problé-
mom osamostatnenia sa od rodičov. Slováci 
muži opúšťajú rodičov v priemernom veku 

31,5 rokov a Slovenky to urobia ako 29,8-ročné.  
Niektoré mechanizmy, ako napríklad získanie úve-
ru z fondu štátneho rozvoja bývania, sú určené len 
mladým ľuďom, ktorí majú stanovený maximálny 
príjem. Ďalšou možnosťou je aj príspevok na býva-
nie z prog ramov Ministerstva práce, sociálnych vecí 

a rodiny SR pre sociálne odkázaných mladých 
ľudí. Mladí ľudia, ktorí zarábajú viac ako je 

stanovená čiastka, ale nie toľko, aby 
si mohli dovoliť splácať hypotéku, 

môžu uvažovať len o zvýhod-
nenom úvere z komerčnej 

banky.  



Mladí ľudia majú v priemere 4 hodiny voľného 
času denne. Najviac voľného času (až 7 hodín 
denne) majú nezamestnaní mladí ľudia, ktorí 

nie sú v dostatočnom centre záujmu mládežníckych orga-
nizácií. Najviac voľného času mladí ľudia trávia doma, prí-
padne s kamarátmi. Informácie o možnostiach ako tráviť 
voľný čas získavajú najmä od kamarátov a z internetu. 
Veľkú váhu pri rozhodovaní sa o spôsoboch trávenia voľ-
ného času majú u mladších vekových kategórií rodičia, 
na ktorých sa organizácie zameriavajú nedostatočne.  
Záujmovej činnosti sa pravidelne venuje len necelých 
16 % mladých ľudí, z čoho vyše 86 % sú deti do 14 rokov. 
Starší mládežníci uprednostňujú individuálne a neorgani-
zované formy trávenia voľného času. 

Mladí ľudia majú všeobecný prehľad o sieti zariadení 
pre využívanie najmä neorganizovaného voľného času 
(športoviská, knižnice, informačné centrá, školské kluby, 
možnosti kultúrneho vyžitia). O možnostiach trávenia voľ-
ného času v rôznych centrách, organizáciách a inštitú-
ciách vie približne polovica mladých ľudí. Ich služby však 
využívajú minimálne (iba približne 12 % mladých ľudí). 
Ponuka organizovaného trávenia voľného času dostatoč-
ne neodráža potreby mladých ľudí a tým je pre nich málo 
atraktívna. V prípade mladších detí býva často finančne 
príliš náročná. Stále chýba užšia spolupráca škôl a škol-
ských zariadení (?) s mládežníckymi organizáciami, ktoré 
by sa pri aktívnom pôsobení na mladých ľudí vzájomne 
dopĺňali. 
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V Slovenskej republike sa na členskom základe 
zúčastňuje aktivít mládežníckych organizácií 
a školských zariadení  približne 11 % z celko-

vého počtu mladých ľudí.  S výnimkou činnosti žiackych 
školských rád vo formálnom školskom systéme mladý 
človek nemá veľa iných príležitostí získať kompeten-
cie potrebné na účasť v demokratických procesoch. 
Výsledky odborných štúdií dokumentujú záujem mla-
dých ľudí o politiku v najširšom zmysle slova (napr. 
o dianie v mieste bydliska). Na druhej strane je para-
doxne rastúca tendencia mladých ľudí nepodieľať sa 
aktívne na riešení problémov. Jedným z indikátorov 

tohto stavu je veľmi nízke zastúpenie mladých 
ľudí medzi poslancami miestnych a regionálnych 

samospráv. 

Mladí ľudia na Slovensku sú dlhodobo vnímaní ako 
spoločenská skupina, ktorá „spôsobuje problémy, ktoré 
je potrebné riešiť“, a nie ako potenciálny zdroj možných 
riešení. Výsledkom je nedôvera starších k schopnos-
tiam a zodpovednosti mladých ľudí za fungovanie mes-
ta, obce alebo regiónu. Mládežnícke, mestské alebo 
študentské parlamenty existujú, ale v mnohých prípa-
doch iba ako formálny dôkaz pre samosprávu o tom, 
že sa venuje mládeži. Uvedené štruktúry často zabez-
pečujú len kultúrne alebo športové aktivity pre iných 
mladých ľudí a ich zástupcovia sa aktívne nezapájajú 
do rozhodovania. Jednou z prekážok rozvoja participá-
cie mládeže je skutočnosť, že chýba tradícia konzultácií 
v politickej kultúre na Slovensku na všetkých úrov niach. 
Táto tradícia sa začala budovať pomerne nedávno 
a ešte stále nie je súčasťou bežnej praxe, nie sú vytvore-
né trvalé funkčné štruktúry a platformy, resp. nie sú pre 
mládež atraktívne. 

Rozvoj občianskej participácie mládeže je cieľom via-
cerých podporných národných a Európskych progra-
mov a nadácií (Program EÚ Mládež v akcii, Programy 
ADAM, programy Nadácie Intenda a i.), ale ich možnos-
ti sú najmä z pohľadu zdrojov obmedzené. 



Životný štýl mladých ľudí významne ovplyvňuje ich zdravie. 
Mládež na Slovensku trávi veľa času pri počítači, interne-
te, v nákupných centrách a v neformálnych skupinách, 

ktoré sa často stretávajú v pohostinstvách alebo kaviarňach. 
Rýchle občerstvenie (fastfood, pizza) sa stalo módnym a veľmi 
obľúbeným, čo sa odráža v náraste obezity a s tým súvisiacimi 
ochoreniami. Jedným z opatrení na zlepšenie stavu sú Európ-
ske programy Školské mlieko a Školské ovocie Ministerstva 
poľnohospodárstva SR. Od roku 2005 Ministerstvo školstva SR 
prispieva k zlepšeniu situácie grantovým programom Zdravie 
v školách. V roku 2008 bola jednou z priorít podpory progra-
mov ADAM Ministerstva školstva SR podpora projektovej čin-
nosti na tému zdravie a zdravý životný štýl mladých ľudí. 

Oblasť fajčenia sa  nepriaznivo zmenila najmä u mladých 
dievčat zo stredných škôl vo veku 15-18 rokov, kde narastá faj-
čenie významnejšie ako u chlapcov. V roku 2007 uviedlo pravi-
delné denné fajčenie 35 % chlapcov a až 38 % dievčat. Podob-
né závery boli zaznamenané aj v oblasti požívania alkoholu 
a stúplo percento mladých ľudí, ktorí uvádzajú častú konzu-
máciu alkoholu. Analýza zneužívania nelegálnych drog u štu-
dentov vysokých škôl ukázala nárast ich konzumácie u oboch 
pohlaví. Užitie LSD a halucinogénov vzrástlo rovnako ako uží-
vanie extázy. Novým fenoménom je víkendové pitie mladých 
ľudí ako cieľ a nie ako sprievodná aktivita inej činnosti. 



Podľa dostupných štatistík podiel mlá-
deže na objasnenej kriminalite sa 
dlhodobo pohybuje nad 20 %. Možno 

to dať do súvislosti najmä so spoločenskými 
transformačnými zmenami a ich negatívnymi 
dôsledkami (uvoľnenie mravných a právnych 
noriem, nedokonalá legislatíva, mylné chápa-
nie demokracie, rýchle osvojovanie si kon-
zumného štýlu života, pokles životnej úrovne 
a pod.), no aj s oslabením primárnej preven-
cie sociálno-patologických javov zo strany 
primárnych výchovných činiteľov. 

Na druhej strane, podporu získavajú rôzne 
preventívne programy, kde úspešne spolu-
pracujú skupiny z rôznych sektorov aj rezor-
tov (projekty Správaj sa normálne, Bezpečná 
komunita - Komunita je náš domov, Zodpo-
vedne.sk, Tvoja správna voľba a i.). Napriek 
viacerým úspešným projektom najvýrazne-
jším problémom v tejto oblasti je nedosta-
točná odborná príprava pracovníkov s mlá-
dežou, ako aj ich nedostatočné finančné 
a spoločenské ohodnotenie. Viac pozornosti 
je potrebné venovať aj  aktívnemu zapojeniu 
detí a mládeže do tvorby a realizácie preven-
tívnych programov. 



Koncepčné dokumenty pre oblasť kultúry vnímajú 
mladých ľudí ako jednu zo skupín obyvateľstva, 
aj keď so špecifickými potrebami. Aj v oblasti 

kultúry chýba koordinácia pôsobenia rezortov kultúry 
a školstva, jasné a účelové finančné zabezpečenie 
aktivít mládeže v oblasti umenia a kultúry, ako aj kon-
cepčný prístup štátu a verejných inštitúcií k otázke 
dostupnosti kultúry. Malú podporu má alternatívna scé-
na mladých, čoho výsledkom je orientovanie sa mladých 
ľudí na konzumnú kultúru. 

Ministerstvo kultúry SR prostredníctvom programu 
Kultúrne poukazy pre žiakov základných a  stredných 
škôl a pre pedagogických zamestnancov 
zabezpečuje dostupnosť kultúrnych 
podujatí a motivuje k väčšej návštev-
nosti rôznych kultúrnych inštitúcií, na    
priek tomu však nebol zaznamenaný 
zvýšený počet návštevníkov.
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Oblasť zberu, spracovania  a šírenia informácií pre mlá-
dež  je v dobe enormného nárastu informácií  kľúčovým 
momentom. Dnes nie je otázka, či je informácií dosta-

tok, ale či sú mladým ľuďom prístupné v podobe, ktorú požadujú, 
cestou, ktorá im je blízka. Tradičné formy poskytovania informá-
cií a poradenstva mládeži prostredníctvom priameho kontaktu 
už nezodpovedajú potrebám a požiadavkám mládeže. Mladí 
ľudia čoraz viac vyhľadávajú moderné spôsoby šírenia informácií 
 s využitím moderných technológií, a to najmä internet, elektro-
nickú poštu, možnosť výmeny názorov a skúseností v reálnom 
čase prostredníctvom videokonferencií a pod.  Na Slovensku 
funguje sieť Informačných centier mladých (ICM), ale ich počet 
ani geografické pokrytie nemôže zabezpečiť plošné pokrytie 
Slovenska informačnými a poradenskými službami. Navyše, iba 
3 % mladých ľudí využívajú tieto služby, hoci tento počet je vyšší 
v mestách a obciach, kde sa ICM nachádza. 

Ďalším nástrojom na poskytovanie informácií je Eurodesk - 
bezplatný informačný servis, ktorý monitoruje, zhromažďuje, 
spracúva a aktualizuje európske a národné informácie do takej 
podoby, aby boli užívateľsky prístupné a zrozumiteľné. Informač-
ný servis zabezpečuje na národnej a regionálnej úrovni. Existujú 
aj ďalšie Európske a národné projekty, programy a inštitúcie, 
ktoré sa tejto oblasti venujú (Európska asociácia karty mládeže, 
Eures, Slovenská akademická informačná agentúra, Rada mlá-
deže Slovenska a i.). 



Vzdelávacia mobilita, t. j. nadnárodná mobilita v záujme 
získavania nových zručností, je jedným zo základných 
spôsobov, ktorými mladí ľudia môžu posilniť svoje šance 

na získanie zamestnania v budúcnosti a zabezpečiť svoj osobný 
rozvoj. Slovenská republika ako členská krajina Európske únie, 
využíva možnosti, ktoré poskytujú rôzne programy, ako Erasmus, 
Erasmus Mundus, Marie Curie, mobilita v rámci sietí excelentnos-
ti a technologických platforiem, Leonardo, Comenius, Grundtvig 
a i. V poslednom období pribudol program Erasmus pre mladých 
podnikateľov. Už z prehľadu programov je zrejmé, že väčšina 
podporných opatrení je určená nadaným štu-
dentom. Jediný program, ktorý sa zameria-
va na mobilitu mladých ľudí pochádzajúcich 
zo znevýhodneného prostredia, je program 
Mládež v akcii. 



1616

Jedným z najúčinnejších nástrojov na riešenie problé-
mov životného prostredia v skupine detí a mládeže 
je ucelený školský a mimoškolský systém environ-

mentálnej výchovy a vzdelávania. Environmentálna 
výchova a vzdelávanie tvorí integrálnu súčasť učebných  
osnov a učebných plánov  základných a stredných škôl. 
Kvalitne prepracovaný ochranársky a ekologický aspekt 
vykazujú viaceré múzeá s celoštátnou pôsobnosťou, ale 
aj tie na regionálnej úrovni. Popularitu získavajú výstavy 
s ochranárskou tematikou, besedy, prednášky, seminá-
re, súťaže, terénne vychádzky a pod. 

Mimovládne organizácie  v spolupráci s Ministerstvom 
školstva  SR a Ministerstvom životného prostredia SR  
organizujú  projekt  „Zelená škola“, ktorého cieľom je  
zmeniť postoje žiakov a ovplyvniť ich  myslenie a konanie 
smerom k ochrane životného  prostredia.  Do  projektu  
sa  zapájajú školy, ktoré  sa v súťažiach  o najekologic-
kejšiu  školu  snažia  získať  certifikát  a vlajku  „Zelenej  
školy“. Slovenská  agentúra životného prostredia  orga-
nizuje  každoročne  veľtrh  environmentálnych výučbo-
vých  programov pod názvom Šiška.  V roku 2005 bola  
zriadená Environmentálna komisia ako nadrezortný 
poradný orgán ministra školstva SR a ministra život-
ného prostredia SR. Jej úlohou bolo aj vypracovanie  
Národnej stratégie  vzdelávania  k trvalo udržateľnému 
rozvoju. 



Mladí ľudia na vidieku v porovnaní s mladý-
mi ľuďmi žijúcimi vo väčších sídlach majú 
menej príležitostí. Vidiecka mládež sa 

považuje za znevýhodnenú z hľadiska dostupnosti 
vzdelania, pracovných príležitostí, informácií, interne-
tu, trávenia voľného času a vybavenosti službami vo 
vidieckych regiónoch, ktoré sú značne nerozvinuté 
z pohľadu štruktúry, rozsahu, ale aj kvality poskyto-
vaných služieb v porovnaní s mestskými regiónmi. 
Chýba kontinuálne monitorovanie potrieb a požia-
daviek mládeže na vidieku, je nedostatok priestoru 
a prijateľných podmienok pre neformálne vzdeláva-
nie vidieckej mládeže v mieste bývania. 
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Správa o mládeži 2010 potvrdzuje pretrvávanie nedostatkov pri tvorbe a zabezpečovaní politiky voči mládeži 
na Slovensku. Okrem tradičných oblastí, kde sa cielene zbierajú údaje o deťoch  a mladých ľuďoch a pri-
jímajú sa vo vzťahu k nim špecifické opatrenia (školstvo, zdravotníctvo, sociálno-patologické javy, rodina), 

prevažná väčšina politík nevníma deti a mládež ako samostatnú skupinu vyžadujúcu osobitný prístup a nevníma 
ani potrebu špecifikácie prijímaných opatrení vo vzťahu k nim. Deti a mladých ľudí často zaraďujú medzi ostatné 
skupiny obyvateľstva, hoci v niektorých politikách, ako napríklad  zamestnanosť, podnikanie, kultúra, regionálny 
rozvoj, životné prostredie, bývanie, sa zdôrazňuje ich osobitosť. 

Na miestnej a regionálnej úrovni sa v ostatných rokoch prijímajú koncepčné dokumenty vo vzťahu k mladým 
ľuďom. Konzultácie so zástupcami mladých ľudí pri ich tvorbe a zabezpečovaní sa však do praxe dostávajú len 
veľmi pomaly. Aktívna politika voči mládeži na úrovni regiónov kopíruje problémy a prekážky na národnej úrovni, 
a to najmä v minimálnom alebo žiadnom zdôrazňovaní mládežníckeho rozmeru v príslušných oblastiach politiky 
(napr. regionálny rozvoj, doprava a i.). 
 



Správa o mládeži 2010 uvádza najvýznamnejšie 
výzvy mládežníckej politiky: 
      potreba lepšej komunikácie a koordinácie 
 medzi jednotlivými rezortmi, 
 využitie obrovského potenciálu spolupráce 
 medzi štátnou správou, samosprávou a mimo
 vládnymi organizáciami. 

Dokument v úplnom znení pod názvom 
Správa o mládeži 2010 
nájdete na internetovej stránke 
www.iuventa.sk v časti LEGISLATÍVA. 
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