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1. Úvod 
Predkladaná správa vznikla na základe zadania Európskej komisie (EK), ktorá požiadala 

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (MŠ SR) o vypracovanie Národnej správy 

v oblasti informovania mladých �udí na Slovensku (�alej Národná správa), ktorá má 

zaznamena� a zhodnoti� vývoj v danej oblasti v rokoch 2003 až 2005.  

 

EK predložila všetkým �lenským krajinám EU návrh kapitol, ktorými istým spôsobom 

definovala ciele národných správ, ktorými sú zhodnotenie:  

národnej situácie v �ase prijímania spolo�ných cie�ov,  

podniknutých krokov v oblasti prijímania spolo�ných cie�ov,  

�inností podniknutých v rámci zistenia jestvujúcich poznatkov v danej oblasti a prijatia 

opatrení pre ich doplnenie a rozšírenie,  

spôsobu konzultovania s mladými �u�mi pri implementácii spolo�ných cie�ov, zadefinovanie 

prekážok pri ich implementácii,  

zaznamenaných i o�akávaných dopadov a zhodnotenie obtiažnosti realizácie týchto �inností.  

 

Na základe týchto požiadaviek MŠ SR poverilo vypracovaním národnej správy Iuventu, 

organizáciu v priamej pôsobnosti, ktorá zabezpe�uje aktivity súvisiace s nap��aním 

Koncepcie štátnej politiky vo vz�ahu k de�om a mládeži.  

MŠ SR v kontrakte s Iuventou na rok 2005, stanovilo podmienky, akým spôsobom sa majú 

získa� potrebné informácie ako aj spôsob tvorby  a zostavenia správy. Jednou z požiadaviek 

MŠ SR bola spolupráca s Regionálnymi centrami mládeže (RCM).1 �alším významným 

partnerom pri tvorbe správ bolo Združenie informa�ných a poradenských centier mladých 

(ZIPCeM).2 Rada mládeže Slovenska (RMS) poskytla v rozhovore so zostavovate�mi 

Národnej správy nieko�ko zaujímavých pozitívnych príkladov v oblasti participácie mladých 

�udí. 

 

 

 

                                                           
1 V spolupráci s RCM sa uskuto�nili 4 skupinové diskusie, ktorých sa zú�astnili predstavitelia regionálnych a 
miestnych samospráv, centier vo�ného �asu, poradenských centier, mládežníckych parlamentov, ob�ianskych 
združení a mimovládnych organizácií. Na každej skupinovej diskusii sa zú�astnilo 15 – 23 respondentov, ktorí 
diskutovali na témy informovanos� mládeže, podniknuté kroky pre podporu a rozvoj informovanosti v  regióne, 
prekážky, pozitívne príklady a návrhy riešení problémov.  Cie�om skupinových diskusií bolo zmapovanie situácie 
z poh�adu pracovníkov s mládežou.  
2 ZIPCeM v spolupráci s Iuventou zrealizovalo 4 skupinové diskusie, ktorých sa zú�astnili organizovaní 
i neorganizovaní mladí �udia vo veku od 16 do 25 rokov.  Skupinové diskusie boli zamerané na vnímanie 
samotného pojmu informovanos�, pozitívne príklady a prekážky informovanosti mládeže. ZIPCeM taktiež 
vypracovalo hodnotiacu správu na základe vlastných poznatkov a skúseností. 
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Na základe požiadavky MŠ SR sa príprava Národnej správy  stala impulzom k verejnej 

rozprave o situácii mládeže na Slovensku a o koncepcii práce s mládežou v jednotlivých 

regiónoch. V priebehu tvorby sa tvorili tímy regionálnych expertov, ktoré po vo�bách 

poslancov do regionálnych parlamentov a po vo�bách predsedov VÚC (október - 

november 2005) budú pokra�ova� vo svojej �innosti na koncepcii práce s mládežou 

v príslušnom regióne Slovenska. 

 

Text Národnej správy3 je rozdelený na 6 �astí. Prvá z nich stru�ne oboznamuje s dokumentmi 

a legislatívou, ktorá podporuje informovanie mladých �udí. V druhej �asti je uvedené 

inštitucionálne zabezpe�ovanie informovania mladých �udí. Tretia �as� je zameraná na popis 

finan�nej podpory informa�no-poradenskej �innosti, štvrtá �as� hodnotí informa�nú a 

poradenskú �innos� pre mládež v mestách a obciach. Piata �as� sa zameriava na vnímanie 

informovania samotnými mladými �u�mi a šiesta �as� obsahuje návrhy na �alší rozvoj 

informa�ných služieb pre mladých �udí. 

 

2. Dokumenty a legislatíva podporujúce informovanie mladých �udí  
Aby mohli by� mladí �udia  považovaní za zodpovedných ob�anov, intenzívne sa 

zapájajúcich do života spolo�nosti, aby nebola ich ú�as� na živote spolo�nosti obmedzovaná 

len na konzultácie alebo prieskum verejnej mienky a mohli sa  zú�ast�ova� rozhodovacieho 

procesu je potrebné zabezpe�ova� ich informovanos�. Aktívne ob�ianstvo je úzko spojené 

s informovanos�ou v celom rade oblastí (vzdelávanie, zamestnanie, zdravie, bývanie a pod.). 

Zvláš� pri informáciách ur�ených mladým �u�om je dôležité, aby boli �ahko prístupné 

všetkým, zrozumite�né a primerané veku,  s dodržaním vysokých etických noriem a potrebou 

zapoji� mládež do spracovania obsahu informácie a jej šírenia. Vyplýva to z konzultácií 

vedených pri príprave Bielej knihy – Nový impulz pre európsku mládež. Biela kniha hovorí aj 

o spôsobe dosiahnutia výrazného zvýšenia kvality informácií ur�ených mládeži na európskej, 

národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni.  

Slovenská republika sa zaviazala rešpektova� a zabezpe�i� práva ustanovené Dohovorom o 

právach die�a�a a v zmysle príslušných �lánkov okrem iného:  

- NÁZOR DIE�A�A (stimulova� decentralizovaný informa�ný systém, v rámci ktorého by 

informácie o možnostiach a spôsoboch participácie boli prístupné každému záujemcovi 

v mestách a obciach). „Die�a má právo vyjadri� slobodne svoj názor, jeho 

požiadavky majú by� brané do úvahy v každej záležitosti alebo postupne ktoré sa ho 

týkajú.“ 

                                                           
3 Na kone�nom zostavení textu národnej správy sa podie�al Ústav informácií a prognóz školstva 
(UIPŠ), ktorý zosumarizoval vyššie spomenuté podklady ako aj iné dostupné materiály v oblasti 
informovania mládeže, ktoré sú uvedené v tomto dokumente. 



 4 

- SLOBODA PREJAVU (vyh�adáva�, prijíma� a rozširova� informácie každého druhu bez 

oh�adu na hranice, �i už ústne, písomne alebo tla�ou, prostredníctvom umenia alebo 

inými prostriedkami pod�a vo�by die�a�a). „Die�a má právo slobodne vyjadrova� 

svoje názory, získava� a zverej�ova� informácie s výnimkou situácie, kedy by došlo 

k porušeniu práv ostatných.“ 

- PRÍSTUP K VHODNÝM INFORMÁCIÁM (zabezpe�ova� die�a�u prístup k 

informáciám a materiálom z rôznych národných a medzinárodných zdrojov, 

predovšetkým takých, ktoré sú zamerané na rozvoj sociálneho, duchovného a mravného 

blaha die�a�a a tiež jeho telesného a duševného zdravia. „Štáty musia zabezpe�i� 

prístup detí k informáciám a materiálom z rôznych zdrojov a musia podporova� 

masmédiá, aby rozširovali informácie, ktoré sú v súlade so sociálnym a kultúrnym 

blahom die�a�a a prijíma� opatrenia na ochranu detí pred škodlivými materiálmi.“4 

 

       Dokument Koncepcia štátnej politiky vo vz�ahu k de�om a mládeži v SR do roku 2007 sa 

každoro�ne realizuje prostredníctvom úloh ro�ného ak�ného plánu politiky mládeže. V roku 

2005 bolo prioritou v oblasti informácií pre mládež vytvára� podmienky na zlepšenie 

prístupu mladých �udí k informáciám, podporova� zavádzanie nových foriem práce 

v informa�ných centrách mládeže (ICM).5 

 

Práca s informáciami pre mládež  na Slovensku sa opiera a vychádza z princípov Európskej 

charty informácií pre mládež, ktorá bola prijatá 19. novembra 2004 v Bratislave. Charta je 

základným pilierom národných politík a spolo�nej európskej platformy, zameranej na prácu s 

mládežou. Jej cie�om je súhrn odporú�aní smerujúcich k rozvoju informa�ných a 

poradenských služieb pre mládež a návod na aplikáciu všetkých foriem mnohostrannej práce s 

informáciami pre mládež a garanciou práva mladých �udí na informácie, �o je hlavným 

dôvodom uplat�ovania princípov charty v �innosti informa�no-poradenských subjektov na 

Slovensku.6 

 

 

 

 

                                                           
4 Dohovor o právach die�a�a, prijatý Valným zhromaždením Spojených národov 20. novembra 1989, 
Zbierka zákonov �. 22/1991. 
5 Ak�ný plán realizácie úloh na rok 2005, ktoré vyplývajú z Koncepcie štátnej politiky vo vz�ahu 
k de�om a mládeži v Slovenskej republike do roku 2007, www.minedu.sk 
6 Európska charta informácií pre mládež, www.minedu.sk 
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3. Inštitucionálne zabezpe�ovanie informovania mladých �udí 
3. 1  Informa�ný systém o mládeži v SR (ISOM) 

ISOM je sú�as�ou  informa�ného systému rezortu školstva. Je využívaný pre podporu 

operatívneho, strategického a koncep�ného riadenia pracovníkov rezortu školstva a 

zabezpe�enie informovanosti riadiacich pracovníkov štátnej správy. Má zabezpe�i� 

monitoring sú�asného stavu vo všetkých obsahových oblastiach práce a starostlivosti o deti a 

mládež, ktoré sú v kompetencii MŠ SR a prierezovo aj v  oblastiach, ktoré zabezpe�ujú �alšie 

ústredné orgány štátnej správy. Jeho prierezový charakter predpokladá spoluprácu 

s informa�ným systémom rezortov, ktoré spolupracujú na tvorbe štátnej politiky v oblasti 

mládeže, ako i na neziskové mimovládne organizácie a iné subjekty pod�a potreby. 

ISOM je ur�ený: 

• riadiacim pracovníkom MŠ SR i všetkých hierarchických úrovní rezortu  

• sfére mimorezortnej (ostatné rezorty, s ktorými je potrebné pri realizovaní štátnej 

politiky v oblasti mládeže komunikova� )  

• sfére nadrezortnej (kancelária prezidenta, vláda SR, NR SR)  

• pre výmenu informácií cez medzinárodné informa�né centrá mládeže  

• informa�ným a poradenským centrám pre mládež, pracovníkom s mládežou, širokej 

verejnosti  

       Všetky spracovávané informácie o mládeži majú predovšetkým charakter informa�ného 

materiálu o mladých �u�och, dôležitých  pre riadenie a rozhodovanie v oblasti mládeže, ale 

majú pomáha� aj mladým �u�om pri h�adaní aktuálnych a potrebných informácií pre svoje 

rozhodovanie, orientáciu, výber povolania, h�adanie pracovného miesta, využívanie vo�ného 

�asu, pre rozvoj vzdelávacích a výchovných aktivít a pod. Obsah ISOM tvoria informácie, 

ktoré sú potrebné pre zabezpe�enie riadenia v tejto oblasti, informácie potrebné pre 

medzinárodné výmeny a porovnania, informácie pre mladých �udí a rozvoj mladej generácie. 

Každoro�ne Ústav informácií a prognóz školstva  vydáva v Ro�enke o de�och a mládeži 

aktuálne informácie z oblasti demografie mladých �udí v SR i v regiónoch, výskum o 

hodnotovej orientácii mládeže, informácie o �innosti ob�ianskych združení detí a mládeže, 

centrách vo�ného �asu, talentovanej mládeži, nezamestnanej mládeži, výchovných 

zariadeniach pre deti a mládež, domovoch mládeže, o špeciálnych zariadeniach pre deti a 

mládež, handicapovanej mládeži, negatívnych javoch a kriminalite detí a mládeže v SR. 

ISOM je  otvoreným systémom, v ktorom sú informácie priebežne dop��ané, spracovávané, 

porovnávané a vyhodnocované.7 Sú�as�ou štatistických a analytických údajov sú aj správy 

z reprezentatívnych výskumov o situa�nej analýze postavenia mladých �udí na Slovensku, 

                                                                                                                                                                      
 
7 www.uips.sk/mas/isom/index.html 
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sociálno-patologickej problematike mládeže, ob�ianskej a žiackej participácii študentov 

stredných a vysokých škôl, uplat�ovaní �udských práv v základných a stredných školách, 

dobrovo�níctve mladých �udí a využívaní vo�ného �asu stredoškolskej mládeže. 

 

3. 2 Informa�né centrá mladých na Slovensku  (ICM) 

Právo na informácie je jedno zo základných �udských práv. K napl�ovaniu tohoto práva 

a zárove� potreby pre mládež štát prispieva aj systematickými opatreniami k zabezpe�eniu 

základných informa�ných a poradenských služieb pre mládež. Cie�om týchto opatrení je 

systémová podpora a rozširovanie možností prístupu k informáciám zo strany mládeže 

v oblasti všetkých ich objektívnych potrieb a požiadaviek. Jedným z garantov týchto služieb 

je aj neziskový sektor, teda organizácie založené na základe verejnoprospešných �inností, 

neštátneho charakteru. Sú to rôzne ob�ianske združenia, neziskové organizácie, nadácie 

a pod. Významným subjektom v tomto smere je sie� informa�ných centier mladých, ktoré 

ve�mi úspešne pracujú nielen na Slovensku, ale takmer vo všetkých štátoch Európskej únie. 

V Slovenskej republike pôsobia Informa�né centrá mladých (ICM) od roku 1992. Majú 

významné postavenie pri poskytovaní informácií a poradenstva mladým �u�om 

z jednotlivých oblastí života, zabezpe�ovanie odborného a profesijného poradenstva a pod. 

Všetky tieto informácie a pomoc poskytujú ICM bezplatne. V sú�asnej dobe je na Slovensku 

18 Informa�ných centier mladých, ktoré za posledné obdobie prešli významnými zmenami, 

vedúcimi k zblíženiu postupov a zjednoteniu poskytovaných služieb pre mladého �loveka.  

Základným cie�om �innosti Informa�ných centier mladých v SR je získavanie, 

sprostredkovanie a zverej�ovanie informácií z prístupných zdrojov pre návštevníkov z oblastí 

daných záujmovými okruhmi siete ICM a potrebami mládeže v rôznych oblastiach ich 

potrieb. Poskytované informácie a poradenstvo boli zahrnuté do Jednotnej klasifikácie 

informácií a obsahujú predovšetkým:  

Informa�ný a pracovný servis  

• informácie o vo�be povolania a výbere zamestnania 

• informa�ný a pracovný servis 

• práca v zahrani�í, AU-PAIR 

• preh�ad personálnych agentúr 

Vzdelávanie: 

• štúdium na Slovensku  

• štúdium v zahrani�í  

• štipendijné pobyty  

• rekvalifika�né, jazykové a praktické kurzy  

• krátke študijné návštevy  
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Cestovanie: 

• cestovné kancelárie  

• cestovný ruch  

• kultúrne ustanovizne, hrady a zámky, kúpaliska a iné  

• možnosti ubytovania  

• informácie a preh�ad o podmienkach cestovania, profil jednotlivých štátov sveta,       

preh�ad krajín a pod. 

Vo�ný �as: 

• aktívne využívanie vo�ného �asu, ponuka aktivít pre vo�ný �as, detské tábory, turistika a 

iné,  

• adresáre organizácií a inštitúcií �inných v oblasti vo�ného �asu pre deti a mládež, ich 

profil a ponuka  

• preh�ad o �innosti a aktivitách detských a mládežníckych organizácií na Slovensku  

Odborné poradenstvo: 

• právne poradenstvo  

• psychologické poradenstvo  

• sexuologické poradenstvo  

• linky dôvery  

Ob�an a spolo�nos�: 

• AIDS prevencia  

• drogové závislosti  

• homosexualita  

• rasizmus, xenofóbia  

• Európska únia  

• Severoatlantická aliancia8 

 

3.2.1 Vybrané údaje a ukazovatele za ICM v rokoch 2003 a 2004 

       

        13 ICM vykazujúcich svoju �innos� v roku 2003 uviedli celkovo 72 674 klientov, 

ktorým v 59 131 prípadoch (81%) poskytli informa�né služby a v 13 543 prípadoch (19%) im 

poskytli poradenské služby. Najvä�šia �as� informa�ných služieb sa zameriavala na pracovné 

príležitosti (54,5%), približne pätina klientov informa�ných služieb sa zaujímalo o výchovno-

vzdelávacie aktivity (20,3%) a 13,5% klientov sa zaujímalo o kultúrno-vzdelávacie aktivity. 

                                                           
8 Na ceste do informovanej spolo�nosti, Združenie informa�ných a poradenských centier mladých 
v Slovenskej republike, 2005 
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Klienti požadujúci informácie o výmenách mládeže a cestovaní tvorili 5% celkového po�tu 

klientov využívajúcich v roku 2003 informa�né služby ICM. 

 

Informa�ný servis 2003  

 Po�et klientov ICM – informa�ný servis 59 131 100% 

 Pracovné príležitosti 32 242 54,5% 

 Výchovno-vzdelávacie aktivity 11 989 20,3% 

 Kultúrno-vzdelávacie aktivity 7 998 13,5% 

 Výmeny mládeže, cestovanie 2 932 5,0% 

 Iné 3 858 6,5% 

 Nevyplnené 112 0,2% 

 

       V porovnaní s rokom 2003 nastal v roku 2004 pokles po�tu klientov využívajúcich 

informa�ný servis ICM o –2 363 (-4%). Tento pokles bol zaznamenaný napriek tomu, že 

v roku 2004 vykazovalo �innos� o jedno ICM viac ako v roku 2003. Klienti využívajúci 

informa�né služby ICM sa v roku 2004 zaujímali najmä o informácie oh�adom práce, teda 

pracovné príležitosti (52,5%), využitia vo�ného �asu (16,8%) a vzdelávania (15,6%). Menší 

po�et mladých �udí sa �alej zaujímal o cestovanie (3%), ob�ianske a spolo�enské informácie 

(2,6%) a odborné poradenstvo (1,3%). 

Informa�ný servis 2004 

Spolu po�et klientov informa�ný servis 56 768 100% 

 Informa�ný a prac. servis 29 776 52,5% 

 Vzdelávanie 8 870 15,6% 

Cestovanie 1 731 3,0% 

 Vo�ný �as 9 536 16,8% 

 Odborné poradenstvo 715 1,3% 

 Ob�an a spolo�nos� 1 459 2,6% 

 Iné 4 681 8,2% 

Klienti využívajúci poradenský servis ICM v roku 2003 tvorili 19% (13 543) celkového po�tu 

klientov a v roku 2004 tvorili 14,5% (9 620) z celkového po�tu klientov, ktorých po�et 

zaznamenal pokles o –8,6% (6 286). V roku 2003 prevažovalo poradenstvo v oblasti sociálno-

ekonomickej, ktoré využilo 34,7% klientov poradenskej �innosti. V roku 2004 sa po�et 

klientov poradenstva v oblasti sociálno-ekonomickej zvýšil o 541 (+11,5%) a podiel týchto 

klientov na celkovom po�te poradenskej �innosti dosiahol 54,5%.  

        Druhou najvýznamnejšou oblas�ou poradenského servisu ICM bola právna oblas�, ktorú 

využilo v roku 2003 spolu 1 533 (11,3% klientov poradenského servisu) a v roku 2004 ich 
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bolo 951 (9,9%). Medziro�ne poklesol po�et klientov v oblasti právneho poradenstva o 582 (-

38%). Zdravotnícko-medicínske poradenstvo v roku 2003 využilo 549 klientov, o rok neskôr 

to bolo už 830 klientov, t.j. nárast o 281 klientov / 51,2%.  

Poradenský servis 

po�et klientov 2003 2004 Rozdiel % 

 Po�et klientov - poradenský servis 13 543 9 620 -3 923 -28,97% 

 V zdravotnícko-medicínskej oblasti 549 830 281 51,18% 

 V právnej oblasti 1 533 951 -582 -37,96% 

 V sociálno-ekonomických problémoch 4 706 5 247 541 11,50% 

 V inej oblasti 6 755 2 592 -4 163 -61,63% 

 

Po�ty klientov využívajúcich služby ICM sa medzi rokom 2003 a 2004 znížili o –6 286  

(-8,6%) a tento pokles bol spôsobený nižším po�tom klientov využívajúcich poradenské 

služby ICM –3 923 (-29%), ako aj poklesom po�tu klientov informa�ného servisu ICM –

2 363 (-4%). Zmeny v po�toch ICM sa na celkovom poklese klientov podie�ali poklesom 

po�tu klientov o 2 563, z toho -2 009 klientov ubudlo v informa�nom servise a –554 

v poradenských službách. Tri novovzniknuté ICM v Partizánskom, Nitre a Krupine 

nedokázali nahradi� výpadok, ktorý bol spôsobený zánikom ICM v Žiline a Bratislave.9 

V sú�asnosti nastalo skvalitnenie evidencie klientov a evidencia klientov pod�a ich oblasti 

záujmu o informácie sa ukladá a sleduje v online databáze jednotnej pre všetky ICM. 

 

3.3 Združenie informa�ných a poradenských centier mladých v SR (ZIPCEM) 

 

         Nezastupite�né miesto v inštitucionálnom zabezpe�ovaní informácií pre mládež má 

Združenie informa�ných a poradenských centier mladých v SR (ZIPCeM), ktoré je 

strešnou organizáciou pre ICM na Slovensku. Hlavnou úlohou ZIPCeM je spolupráca s ICM, 

ich metodické usmer�ovanie, koncipovanie spolo�nej metodiky práce, s cie�om používa� vo 

všetkých ICM jednotnú filozofiu a myšlienky pri tvorbe ich programu. Program  musí 

vychádza� z objektívnych potrieb a požiadaviek mladých �udí, tak aby zabezpe�oval 

požadované informácie a poradenstvo. 

       Cie�om �innosti ZIPCeM je podpora a rozvoj siete ICM a iných informa�ných a 

poradenských organizácií podobného zamerania, ktoré svoju �innos� vykonávajú v súlade s 

prioritami ZIPCeM. Táto podpora sa vykonáva predovšetkým nasledovnými formami:  

                                                           
9 Porovnanie vybraných údajov a ukazovate�ov za ICM (2003-2004), Projekt Ministerstva školstva 
„Prieskum efektívnosti �innosti subjektov poskytujúcich informa�né a poradenské služby na Slovensku 
podporených z rozpo�tu odboru detí a mládeže MŠ SR z h�adiska záujmu a potrieb mladých �udí“. 
Ústav informácií a prognóz školstva, Bratislava 2005.   
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• Združova� Informa�né centrá mladých v Slovenskej republike a dáva� súhlas na 

používanie zna�ky ICM aj v plnom názve.  

• Metodicky ich usmer�ova� po stránke odbornej a jednotnej metodiky práce.  

• Zabezpe�ova� pre jednotlivé ICM potrebné informácie a materiály, jednotné pre 

všetky ICM na Slovenku.  

• Koordinova� spolo�né postupy a metódy práce pre všetky ICM.  

• Zabezpe�ova� medzinárodné aktivity a spoluprácu so sie�ou ICM v Európe – 

ERYICA a s partnerskými organizáciami.  

• Spolupracova� pri zabezpe�ovaní finan�ného krytia  �innosti jednotlivých ICM, 

predovšetkým poskytnú� z prostriedkov ZIPCeM jedného profesionálneho 

pracovníka na každé ICM.  

• Organizova� odborné semináre a stretnutia, vzdelávacie programy doma a v zahrani�í 

pre pracovníkov a expertov jednotlivých ICM za ú�elom koordinácie �inností.  

• Informova� �lenov ZIPCeM o právnych predpisoch dotýkajúcich sa ich �innosti, 

pomoc pri vyh�adávaní a tvorbe ekonomických zdrojov.  

• Vytvori� centrálnu databanku knižnice a dokumenta�ného strediska, rozvoj 

informa�ných technológií, vytváranie predpokladov pre prenos dát medzi 

jednotlivými ICM pomocou po�íta�ových sietí, tvorba software pre takéto siete.  

• Ovplyv�ova� štátnu, regionálnu a miestnu politiku vo�i mládeži, alebo dotýkajúcu sa 

mládeže, s cie�om vytvárania legislatívnych, organiza�ných a materiálnych 

podmienok pre vznik, rozvoj �innosti a vzájomnú spoluprácu jednotlivých ICM.  

• Spolupracova� s vládnymi, mimovládnymi, štátnymi a samosprávnymi orgánmi a 

organizáciami doma a v zahrani�í pri tvorbe a realizácií ich politiky v oblasti práce s 

mládežou.  

• Informova� verejnos� o práci, �innosti a výsledkoch jednotlivých ICM a ZIPCeM 

prostredníctvom vlastného "Tla�ového a informa�ného útvaru".10 

 

Združenie Informa�ných a poradenských centier mladých SR je od roku 2001 riadnym 

�lenom ERYICA - European Youth Information and Counselling Agency.  

 

 

 

 

                                                           
10 Na ceste do informovanej spolo�nosti, Združenie informa�ných a poradenských centier mladých 
v Slovenskej republike, 2005 
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3.4 Projekt Infovek 

 

       Základným cie�om Projektu Infovek je prostredníctvom informa�ných a komunika�ných 

technológií premeni� tradi�nú školu na modernú globálnu školu tretieho tisícro�ia.  

Nástrojom tejto premeny je Internet a všetko �o s jeho efektívnym využitím v škole súvisí. Od 

moderného riadenia školy, cez neustálu flexibilnú inováciu vyu�ovania, až po systematickú 

prípravu žiakov na život a prácu v informa�nej spolo�nosti. Prostredníctvom realizácie 

projektu sa zvyšuje možnos� prístupu pre mladých �udí na internet. Cie�om je, aby vo 

všetkých   školách mali reálnu možnos� pracova� s Internetom všetci žiaci, rovnako z ve�kých 

miest ako aj z najmenších dediniek, nielen deti bohatých rodi�ov v súkromných školách, ale 

aj deti z chudobných rodín, ktoré by iná� nemali najmenšiu šancu dosta� sa k po�íta�u a k 

Internetu. Záleží na tom, aby každý mladý �lovek dostal rovnakú šancu uplatni� sa 

v modernej informa�nej spolo�nosti. 

       Projekt Infovek vznikol ako ob�ianska iniciatíva v roku 1999 a organizova� ho za�ala 

mimovládna nezisková organizácia Asociácia Projektu Infovek (Asociácia Projektu Infovek). 

Projekt takýchto rozmerov a takéhoto celospolo�enského dosahu si vyžadoval podporu 

Ministerstva školstva SR a  koordinácia postupu medzi štátnou správou reprezentovanou 

ministerstvom školstva a mimovládnou organizáciou, reprezentujúcou ob�iansku iniciatívu 

existovala od  po�iatkov jeho realizácie. Projekt Infovek rieši informatizáciu škôl komplexne,  

realizuje sa v troch základných  piliéroch projektu: hardvér - u�itelia - obsah. To znamená, že 

sú�astne s budovaním hardvérovej infraštruktúry na školách sa musí meni� príprava aj 

samotných u�ite�ov a sú�asne s tým sa musí vytvára� moderný eduka�ný obsah, ako vo forme 

tradi�ných u�ebných a metodických textov pre u�ite�ov, tak aj v multimediálnej elektronickej 

podobe (predovšetkým predmety pre žiakov) vo forme eduka�ných CD alebo budovaním 

vlastného internetového portálu. Text Projektu Infovek, schválený Ministerstvom školstva 

SR,  obsahuje  rozpracovanie 7 princípov, o ktoré sa musí realizácia projektu Infovek opiera�:  

1. Hardvérová infraštruktúra musí by� budovaná celoplošne po celom Slovensku, 

rovnako v tých najod�ahlejších školách ako v školách v krajských centrách, zastúpené 

školy s minoritnými vyu�ovacími jazykmi, školy s handicapovanými de�mi, školy 

štátne, cirkevné �i súkromné  

2. Technické vybavenie škôl musí by� na úrovni doby, školy sa nesmú sta� smetiskom 

zastaralej, vyra�ovanej techniky  

3. Nesta�í školu len napoji� na Internet, ale je potrebné v nej vybudova� internetovo-

multimediálnu triedu na adekvátnej technologickej úrovni  

4. Musí sa �o najskôr dosiahnu� tzv. prahová hodnota po�tu škôl zapojených do projektu  

5. Riadenie projektu musí by� profesionálne a inštitucionalizované  

6. Je nutné kombinova� štátne aj mimoštátne finan�né zdroje, domáce aj zahrani�né  
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7. Príprava u�ite�ov musí by� systematická a musí smerova� k osvojeniu zru�ností ako 

integrova� moderné IK technológie do vyu�ovania svojich predmetov.11  

 

       Zmyslom Projektu Infovek je pripravi� mladú generáciu na Slovensku pre život a 

uplatnenie sa v informa�nej spolo�nosti XXI. storo�ia, inými slovami vytvori� predpoklady, 

aby naša mladá generácia bola konkurencieschopná na formujúcom sa globálnom trhu práce, 

predovšetkým v porovnaní so svojimi vrstovníkmi z Európskej únie. Priestorom, kde sa táto 

príprava musí odohráva� je škola. Aby škola túto náro�nú úlohu bola schopná zrealizova� 

musí sa prostredníctvom informa�ných a komunika�ných technológií premeni� z tradi�nej 

školy na modernú globálnu školu tretieho tisícro�ia. To si vyžaduje nielen vybudovanie 

adekvátnej hardvérovej infraštruktúry na školách, ale predovšetkým prípravu u�ite�ov, tak, 

aby boli schopní aplikova� moderné informa�no-komunika�né technológie (IKT) vo 

vyu�ovaní svojich predmetov. S tým pochopite�ne súvisí príprava vhodných u�ebníc a 

metodických pomôcok pre u�ite�ov, ale tiež tvorba moderného eduka�ného obsahu v 

elektronickej podobe umiestnenej na Internete. Charakteristickou �rtou Projektu Infovek je, že 

integruje v sebe rozvoj všetkých spomínaných troch aspektov premeny školy: budovanie 

hardvérovej infraštruktúry - prípravu u�ite�ov - tvorbu eduka�ného obsahu. Pripojením 

základných a stredných škôl v Slovenskej republike na internet, sa školy stávajú centrami, 

ktoré budú šíri� po celom Slovensku proces informatizácie spolo�nosti – od žiakov, 

študentov, pedagógov až po rodi�ov. 

 
3.5. Informácie o Európskej únii 

 

Ob�anom �lenských krajín EÚ sa rozširujú možnosti získavania informácií o všetkom, �o 

súvisí s �lenstvom v EÚ. V roku 2005 za�ala fungova� celoeurópska sie� informa�ných 

centier pod jednotným menom EUROPE DIRECT v celej rozšírenej EÚ. Finan�né 

prostriedky na �innos� tejto siete v jednotlivých �lenských štátoch poskytla Európska komisia 

na základe po�tu mandátov v Európskom parlamente vo volebnom období 2004-2009 a pod�a 

zemepisnej rozlohy jednotlivých štátov. Pre SR bola alokovaná suma 168.000 EUR ro�ne na 

obdobie rokov 2005-2008. 

Na základe výzvy na podávanie návrhov boli vybrané subjekty, ktoré budú prevádzkova� 12 

informa�ných centier EUROPE DIRECT v Slovenskej republike. Pri vytváraní siete 

informa�ných centier bolo prvoradé h�adisko geografického rozmiestnenia tak, aby sa 

zabezpe�ilo rovnomerné pokrytie celého územia SR. 

Informa�né centrá EUROPE DIRECT  zabezpe�ujú služby, ktoré umožnia ob�anom získa� 

informácie, pomoc a odpovede na otázky týkajúce sa legislatívy, politiky, programov, 

                                                           
11 http://www.infovek.sk/konferencia/2000/prispevky/filozofia.html 
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systémov a možností financovania Únie. V informa�ných centrách sú pre ob�anov k 

dispozícií bezplatné tla�ené materiály a brožúry vydávané európskymi inštitúciami a Úradom 

vlády SR.  

 

Nové informa�né centrá EUROPE DIRECT sú v týchto slovenských mestách: 

• Senica (Štefánikova 1408/56, Senica)  

• Nitra (Nábrežie mládeže 1, Nitra)  

• Tren�ín (Opatovská 23, Tren�ín)  

• Komárno (Záhradnícka 15, Komárno)  

• Žilina (Republiky 1, Žilina)  

• Zvolen (Buzulucká 3, Zvolen)  

• Banská Bystrica (Rudohorská 33, Banská Bystrica)  

• Poprad (Mnohe�ova 22, Poprad)  

• Košice (Trieda SNP 48/A, Košice)  

• Rimavská Sobota (SNP 15, Rimavská Sobota)  

• Bardejov (Dlhý rad 16, Bardejov)  

• Trebišov (Ul. M.R.Štefánika - komplex Berehovo, Trebišov)  

 

 

V prevádzke zostáva aj po zavedení novej siete centier Euro Info Centrum na Štefánikovej 

ulici �. 2 v Bratislave, ktoré okrem osobného poskytovania informácií prevádzkuje bezplatné 

infolinky Slovak Telecom 0800 103 104 a Orange Slovensko 3876. Centrum aj bezplatné 

infolinky sú v prevádzke v pracovných d�och od 8.00 do 18.00 hod.  

 
 
 
 

EURODESK predstavuje európsku informa�nú sie�, ktorej úlohou je poskytova� informácie 

a rady týkajúce sa mladých �udí a všetkých tých, ktorí s nimi pracujú. Tam kde nie sú 

predošlé skúsenosti s využívaním európskych, resp. medzinárodných finan�ných zdrojov, 

vzniká zákonite potreba dodato�ných podporných informácií s cie�om maximalizova� ich 

informa�nú hodnotu a efektivitu. EURODESK sumarizuje a spreh�ad�uje európske 

informácie tak, aby boli zrozumite�nejšie pre ur�ené skupiny. Všetky informácie sú 

poskytované bezplatne, na základe telefonickej, písomnej alebo faxovej žiadosti, pri�om 

vä�šina z poskytovaných informácií sa nachádza práve na www.eurodesk.sk. 
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Hlavnými cie�ovými skupinami sú: 

• mladí �udia, 

• mládežnícki pracovníci, 

• pedagógovia, 

• mimovládne organizácie, 

• samospráva a iní. 

Základ šírených informácií predstavuje databáza európskych a národných grantových 

programov, do ktorých sa môžu mladí �udia v Európe zapoji� a získa� tak finan�né 

prostriedky na realizovanie svojich aktivít v oblastiach vzdelávania, školení, stáží, 

vo�no�asových aktivít, umenia apod. Napriek tomu, že pre Slovensko a iné ne�lenské krajiny 

nie sú v sú�asnosti prístupné všetky programy EÚ, existuje významné množstvo programov 

(cca 80) umož�ujúcich ú�as� v nich, pri�om ich po�et sa neustále zvyšuje. V �asti programy 

na našej stránke sa nachádza kompletný zoznam všetkých programov, zatriedených do 

jednotlivých tematických kategórií. Každý partner pracuje ešte navyše aj s dvomi obsiahlymi 

databázami: 

- databáza obsahujúca kontakty na rôzne organizácie a inštitúcie aktívne v mládežníckej 

oblasti, 

- databáza dokumentov (www stránky, publikácie, dokumenty) týkajúcich sa mladých �udí. 

Významnú �as� informácií, ktoré EURODESK šíri predstavujú mobilitné informácie. Ide o 

rôzne praktické rady, návody, užito�né adresy a web linky pre tých, ktorí by chceli v zahrani�í 

krátkodobo, resp. dlhodobo študova�, pracova�, býva�, absolvova� stáž, mládežnícku 

výmenu, dobrovo�nícky pobyt alebo len vycestova� do zahrani�ia na kratšie obdobie. Pre 

tých, ktorí by sa chceli dozvedie� nie�o viac o Európskej únii, sú spracované základné 

informácie o jej histórii, inštitúciách, ako aj o spôsobe fungovania a financovania EÚ 

 

Projekt EURODESK je financovaný zo zdrojov EÚ, v rámci programu EÚ MLÁDEŽ, 

prostredníctvom Akcie 5 - Podporné opatrenie. Na jeho administrácii a spolufinancovaní na 

Slovensku sa podie�a Iuventa, organizácia v priamej pôsobnosti Ministerstva školstva 

Slovenskej republiky a projekt EURODESK je sú�as�ou jej organiza�nej štruktúry.  

 

 

EURODESK NETWORK pracuje na troch úrovniach: 

 

Na európskej úrovni je celá �innos� siete koordinovaná tzv. Bruselskou linkou (Brussels 

link), ktorá monitoruje, zhromaž�uje, spracováva a aktualizuje európske informácie do takej 
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podoby, aby boli užívate�sky prístupnejšie a zrozumite�nejšie pre jednotlivé cie�ové skupiny. 

Jej úlohou je riadi� �innos� celej siete, komunikova� s národnými partnermi v jednotlivých 

európskych krajinách, zabezpe�ova� fungovanie siete po technickej stránke a pravidelne 

mesa�ne vydáva�  

EURODESK Bulletin, v ktorom sú zachytené najnovšie informácie (najmä predkladacie 

termíny) o jednotlivých európskych podporných programoch. Bruselská linka administruje 

tiež centrálnu, spolo�nú stránku EURODESK Network: www.eurodesk.org  

Na národnej úrovni v rámci EURODESK Network predstavujú túto úrove� národní partneri, 

ktorí sú zodpovední za šírenie informácií medzi cie�ovými skupinami vo svojej krajine, za 

získavanie informácií o grantových zdrojoch na národnej úrovni, za vydávanie rôznych 

informa�ných materiálov a tiež za koordináciu vlastnej "národnej EURODESK siete" 

pozostávajúcej z regionálnych pobo�iek. Partnerských krajín je v sú�asnosti 25, pri�om v 

blízkej budúcnosti je plánované pristúpenie �alších krajín do projektu, ako napr. Po�sko, 

Litva a Lotyšsko.  

Na regionálnej úrovni sa pripravuje otvorenie nieko�kých regionálnych pobo�iek, pri�om 

vzh�adom na dobrú doterajšiu spoluprácu a spolo�né tematické zameranie budú prvé pobo�ky 

fungova� v rámci siete ICM a tiež v Centre vo�ného �asu v Košiciach. Cie�om je zabezpe�i� 

ich rozšírenie do takej miery, aby sa informácie o ponúkaných možnostiach dostali �o 

najbližšie k cie�ovým skupinám. Regionálni partneri sú zodpovední za zber údajov na 

regionálnej úrovni. 

Spôsob komunikácie medzi jednotlivými úrov�ami je zabezpe�ený prostredníctvom intranetu 

nazývaného First Class, resp. BBS. V�aka nemu si môžu medzi sebou jednotliví partneri 

vymie�a� informácie a vzájomne si tým pomáha� pri zabezpe�ovaní svojich informa�ných 

služieb smerom k jednotlivým cie�ovým skupinám. 

 
 
S finan�nou podporou štátu poskytujú informácie pre mladých �udí aj internetové portály: 

Rady mládeže Slovenska – www.mladez.sk 

Iuventy – www.iuventa.sk 

ZIPCeM – www.zipcem.sk 

www.newnet.sk (NewNet je virtuálny priestor pre spoluprácu na projektoch a aktivitách 

s cie�om zvýši� záujem mladých �udí o vedu a techniku). 

Nedostatkom, ktorý spôsobuje, že mladí �udia nenavštevujú internetové stránky, ktoré nie sú 

ur�ené špeciálne pre deti a mládež, je povä�šine nezrozumite�nos� a nízka prí�ažlivos� textov 

na rôznych informa�ných stránkach. Tvorca internetovej stránky, ktorá je ur�ená aj mladým 

�u�om by mal použi� aj prí�ažlivú grafiku, jednoduchos� pohybu na stránkach a vyjadrovanie 

blízke mládeži. Tento problém s využívaním alebo návštevnos�ou internetových stránok sa 
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týka aj ministerstiev alebo niektorých verejno-právnych inštitúcií, ktorých pôsobenie je 

ur�ené aj mládeži. 

 

 

4. Finan�ná podpora informa�no-poradenskej �innosti 
 

       Ministerstvo školstva SR v súlade s Koncepciou štátnej politiky vo vz�ahu k de�om a 

mládeži v SR do roku 2007, Európskou chartou informácií pre mládež a Cie�mi Európskej 

komisie v oblasti participácie a informácie mladých �udí vyhlásilo v roku 2002 po prvý raz 

program zameraný na finan�nú podporu informa�no-poradenskej �innosti pre deti a mládež. 

MŠ SR pritom podporuje aj �innos� a aktivity ZIPCeM ako strešnej organizácie a budovanie 

informa�ného systému.  

 

 

4.1 Cie� programu podpory 

 

       Cie�om programu podpory informa�no-poradenskej �innosti pre deti a mládež je: 

- podpori� a rozšíri� možnosti prístupu mladých �udí k informáciám,  

- podpori� poskytovanie �o najširšieho okruhu súborov informácií cielene 

zhromaž�ovaných a spracovávaných pre mladú generáciu na vysokej odbornej 

a profesionálnej úrovni, 

- podpori� kvalitu poskytovaných informácií, 

- iniciova� aktívne zapojenie miestnych samospráv do realizovania informa�no-

poradenskej �innosti a tým prispieva� k prehlbovaniu participácie detí a mládeže na 

živote obce, 

- zvýši� odbornos� pracovníkov a dobrovo�níkov pôsobiacich v informa�no-poradenskej 

�innosti pre deti a mládež, 

- podpori� spoluprácu s medzinárodnými inštitúciami v informa�no-poradenskej oblasti, 

- podpori� �innos� strešnej organizácie, ktorá združuje organizácie poskytujúce 

informa�no-poradenské �innosti pre deti a mládež na Slovensku.  

Ministerstvo v programe podpory informa�no-poradenskej �innosti pre deti a mládež  

vyhlasuje nasledovné oblasti podpory: 
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- Informácia a poradenstvo ako prostriedok rozvoja participácie – rozvoj spolupráce 

s obcou alebo samosprávnym krajom v oblasti informa�no-poradenskej �innosti ako 

jednej z foriem podpory participácie mladých �udí na živote obce a regiónu. 

- Informácia a poradenstvo ako prostriedok formovania osobnosti mladého �loveka 

(poskytovanie informácií a poradenských služieb, zavádzanie nových technológií, 

možností a prostriedkov do systému poskytovania informácií, využitie miestnych 

masmédií, videa, mobilých telefónov a internetu pri informa�no-poradenskej �innosti, 

budovanie a rozvoj informa�ných bodov). 

- Informa�ný systém a sie� informa�ných centier mladých (koordinovanie existujúcej siete 

informa�ných centier mladých, spracovávanie a šírenie informácií v rámci siete, rozvoj 

medzinárodnej spolupráce, rozvoj národného mládežníckeho informa�ného portálu, 

tvorba a prevádzkovanie informa�ného systému pre informa�né centrá mladých. 

   

 

 4.2 Spôsob získania finan�nej podpory 

    

 O dotáciu môže požiada� právnická osoba registrovaná pod�a zákona o združovaní ob�anov 

alebo pod�a zákona o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, 

ktorá poskytuje informa�né a poradenské služby pre mladých �udí v rôznych oblastiach 

priamo a bezprostredne (vo vyhradených hodinách, d�och) alebo zastrešuje organizácie 

poskytujúce informa�no-poradenské �innosti pre deti a mládež na Slovensku.12 

       ZIPCeM považuje sú�asný systém finan�nej podpory práce s de�mi a mládežou na 

Slovensku za dobrý a transparentný. Finan�ná podpora je poskytovaná na základe splnenia 

kritérií pod�a Podmienok finan�nej podpory práce s de�mi a mládežou na roky 2004 až 2007. 

Tým je dodržaná rovnos� šancí všetkým subjektom a každý žiadate� pozná kritéria 

rozhodovania. 

       Najvä�šiu �as� príjmov ICM a ZIPCeM predstavovala v oboch rokoch 

požadovaná dotácia z MŠ SR, ktorá tvorila v roku 2003 až 51,1% rozpo�tovaných 

príjmov a v roku 2004 to bolo 53,9%. Vlastné príjmy v roku 2003 tvorili 21,1% a o 

rok neskôr 24,0% z rozpo�tovaných príjmov. Dotácia z iných štátnych orgánov tvorila 

3,3% a 1,8%, dotácie od miestnej samosprávy 5,9% a 10,4% z celkových príjmov a 

zostávajúcu �as� tvorili "iné príjmy" predložených projektov. 

                                                           
12 Program podpory informa�no-poradenskej �innosti pre deti a mládež, 
www.minedu.sk/DaM/PpsDaM/PPIPC/ppipc.htm 
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       Systém finan�nej podpory pre subjekty poskytujúce informa�no-poradenské služby na 

Slovensku, ktorý vytvorilo MŠ SR umož�uje  viac profesionalizova� ich �innos�. Zlepšilo sa: 

- technické vybavenie priestorov ICM (pripojenie na internet a pod.), 

- personálne zabezpe�enie a jeho �iasto�ná stabilizácia (dohoda o vykonaní práce 

s odborníkom a pod.),) 

- rozsah a kvalita poskytovaných služieb (ozna�enie ICM, webová stránka, jednotná 

klasifikácia služieb a pod.), 

- propagácia �innosti, 

- �alšie vzdelávanie pracovníkov ICM (informa�né služby v zahrani�í a pod.), 

- metodika rozvojových faktorov (projektový manažment, spolupráca s partnermi v regióne 

a pod.), 

- vytvárajú sa nové subjekty.13 

 

5. Informa�ná a poradenská �innos� pre mládež v mestách 
a obciach 
        

Špecializovanú �innos� v oblasti poskytovania informácií a poradenskej �innosti pre mládež 

vykonávajú v mestách ICM. Ich sie� sa v uplynulých dvoch rokoch za�ala cie�avedome 

rozširova� a skvalit�ova� svoju �innos�. ICM prijali pre svoju prácu kritériá spolo�nej 

metodiky, �ím si stanovili nieko�ko zjednocujúcich prvkov, ako právnu formu svojej 

existencie, ochrannú registráciu názvu a ozna�enia na budove sídla, mechanizmus 

výkonných a kontrolných orgánov, otváraciu dobu, e-mailovú adresu, bezplatné a 

anonymné poskytovanie informácií a poradenstva, priestorové vymedzenie na konzultácie 

s klientom a pod. 

Nieko�ko vyššie uvedených príkladov z metodiky jednozna�ne prispelo k unifikovanosti ICM 

a mladí �udia, ktorí aspo� raz navštívili ICM vedia, �o môžu v každom z nich o�akáva� a 

pod�a �oho ich vyh�ada� v prípade potreby aj v inom meste. 

       Za viac ako 10 rokov existencie ICM,  až na  malé výnimky, po založení pracujú 

nepretržite.  Zmeny nastali  najmä v zria�ovate�skej pôsobnosti, vä�šina ICM bola pôvodne 

záujmovým ob�ianskym združením alebo nadáciou a pri nich vznikala ich prvá informa�no-

poradenská �innos�, ktorá sa neskôr právne osamostatnila založením ICM. Takmer všetci 

sú�asní štatutárni zástupcovia ICM sú vo funkcii od vzniku subjektu, tzn. že majú dlhoro�nú 

                                                           
13 Projekt Ministerstva školstva „Prieskum efektívnosti �innosti subjektov poskytujúcich informa�né a 
poradenské služby na Slovensku podporených z rozpo�tu odboru detí a mládeže MŠ SR z h�adiska 
záujmu a potrieb mladých �udí“. Ústav informácií a prognóz školstva, Bratislava 2005.   
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prax a skúsenosti v predmetnej oblasti a vä�šina má vysokoškolské vzdelanie v odbore 

pedagogika, psychológia, sociálna práca alebo manažment. Okrem uvedeného prebiehajú 

interné odborné školenia zabezpe�ované ZIPCeM. 

5.1 Pracovníci v ICM  

     Personálne zabezpe�enie �innosti v ICM je vä�šinou 1 až 2 internými pracovníkmi. 

V prípade, že ich je viac, majú �iasto�ný pracovný úväzok. Všetky ICM spolupracujú 

s dobrovo�nými pracovníkmi, a to nielen príležitostne pri jednotlivých akciách alebo s tímom 

kontaktných osôb v školách, ale nájdeme ich aj pri získavaní, spracovaní a poskytovaní 

informácií za pultom alebo tzv. miestom „prvého kontaktu“. ICM o svojej existencii a obsahu  

�innosti informujú predovšetkým prostredníctvom internetu, hoci rozsah takto poskytnutých 

údajov sa u jednotlivých subjektov odlišuje. Niektoré poskytujú len adresu, meno štatutárneho 

zástupcu a e-mailový kontakt, prípadne telefónne �íslo, �alšie uvádzajú aj stru�ne ponúkane 

služby a otváracie hodiny. Na  webových stránkach niektorých ICM nájdeme aj stanovy a 

výro�né správy o �innosti a najlepšie využitie internetovej stránky je tými ICM, ktoré 

poskytujú aj informácie o aktivitách, ktoré v nedávnej minulosti realizovali a 

fotodokumentáciu z �innosti ICM. Niektoré ICM neposkytujú na svojej webovej stránke 

úplné a aktuálne informácie.  

       Pôsobnos� ICM v rámci regiónu je umocnená publikovaním v regionálnej tla�i a 

regionálnom rozhlasovom alebo televíznom vysielaní, pokia� takéto existuje. Túto formu 

svojej medializácie využívajú všetky ICM.  Všetky navštívené ICM využívajú aj formu 

propagácie �innosti informa�nými letákmi vo vlastných priestoroch, ale najmä distribúciou do 

škôl a školských zariadení, verejných priestorov samospráv a pri podujatiach, kde je vysoká 

koncentrácia mladých �udí alebo sú ICM spoluorganizátormi týchto podujatí.  

V roku 2003 bolo do �innosti ICM zapojených 293 dobrovo�níkov a v roku 2004 to bolo o 39 

dobrovo�ných pracovníkov menej. Ich ú�as� v systéme o informovaní mládeže je považovaná 

za úplne najprirodzenejšiu formu šírenia informácií pre mladých v školách a na iných 

miestach so zvýšeným pohybom mládeže.  Za tvorivú považujeme  ú�as� dobrovo�níkov na 

rôznych projektoch a informa�ných kampaniach, táto je však �asovo limitovaná. 

Práve pri distribúcii infoletákov ICM spolupracuje pravidelne s dobrovo�níkmi. V stredných a 

vysokých školách majú tím dobrovo�ných pracovníkov, ktorí sú v stálom kontakte s ICM. Pri 

príležitostných aktivitách alebo podujatiach v spoluorganizácii s niekým, je spolupráca s 

tímom dobrovo�ných pracovníkov obmedzená na prípravou a realizáciou aktivít. Nie všetky 

ICM majú vytvorené infobody s vlastnými propaga�nými stojanmi.    

      

5.2 Dostupnos� ICM 
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Okrem dvoch všetky ICM sídlia v centre mesta alebo jeho širšom centre. Dostupnos�  vo viac 

ako polovici nie je bezbariérová a 1 ICM je umiestnené na 3. poschodí. Priestory, v ktorých 

ICM pôsobia majú vä�šinou k dispozícii 1 až 2 miestnosti, v ktorých je umiestnený pult na 

komunikáciu s klientom, prístup k informa�ným zaklada�om (poskytovanie tla�ených 

informácií v uvedených oblastiach) alebo po�íta�e s internetom pre verejnos�. Dve z  ICM 

majú detašované pracoviská. ICM, ktoré sú �lenmi ZIPCeM získavajú informa�né zaklada�e 

s jednotnými informáciami a využívajú aj vyhotovenie informa�ných materiálov s použitím 

na celom území Slovenska. Všetky ICM majú pripojenie na internet. Najmenej 1 až 2 

po�íta�e sú ur�ené na prácu klientov  pri vyh�adávaní informácií. 4 ICM na tento ú�el 

používajú  5 a viac po�íta�ov formou „internetovej kaviarne alebo u�ebne“. Všetky ICM 

disponujú po�íta�ovým vybavením (tla�iar�ou, skenerom), digitálnym fotoaparátom, 

kopírkou a faxom.  ICM, ktoré sa venujú vzdelávacím aktivitám k tejto �innosti využívajú 

televízor, videorekordér a videokameru. 

        V zmysle jednotnej klasifikácie je ICM odporú�aná otváracia doba pondelok až piatok 

od 9.00 hod. do 17.00 hod. Tento �asový interval  je akceptovaný vo vä�šine ICM. Niektoré 

ICM sú  otvorené skôr alebo dlhšie, prípadne v sobotu a nede�u. V ojedinelých prípadoch je 

odporú�aný interval zmenený pod�a miestnych požiadaviek a potrieb v regióne alebo 

možnos�ami personálneho zabezpe�enia �innosti. 

Všetky ICM majú možnos� poskytova� informa�né materiály z informa�ného zaklada�a 

získaného v tla�enej forme od ZIPCeM. Spolo�ne môžu využíva� od roku 2005 aj informácie 

z nového informa�ného portálu ZIPCeM, ktorý tvorí jednotná databáza aktuálnych informácií. 

ICM túto možnos� hodnotili pozitívne a do praxe by sa malo dosta� nielen jej využívanie, ale 

nap��anie informáciami z jednotlivých ICM. Všetky ICM musia spracova� a poskytova� 

regionálne informácie, ktoré v prevažnej miere získavajú na základe osobných kontaktov, 

všeobecného rozh�adu alebo spolupráce s inými subjektami. Sú organizácie alebo právnické a 

fyzické osoby, ktoré prinesú potrebnú informáciu alebo ponuku s cie�om informova� �o 

najviac mladých �udí. Táto skúsenos� je však v ICM ojedinelá. 

        Niektoré ICM vykonávajú okrem informa�nej a poradenskej �innosti aj vzdelávaciu a 

školiacu akreditovanú �innos� súvisiacu s obsahom ponúkaných informa�ných a 

poradenských služieb (rekvalifika�né, psychologické, pedagogické a pod. kurzy). V malom 

po�te ICM sa vyskytuje aj prázdninová alebo záujmová �innos� ako pozostatok �innosti, 

ktorú zabezpe�oval subjekt, z ktorého vzniklo následne ICM. Do svojej ponuky ju zara�ujú aj 

na žiados� dobrovo�ných pracovníkov, aktivistov takejto �innosti. Dôvodom býva absencia 

vo�no�asových aktivít pre mladých �udí v regióne. Tento názor nám potvrdili aj zástupcovia 

ICM, ktorí vo�no�asové aktivity vo svojej ponuke nemajú, pretože túto úlohu dostato�ne 
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plnia vo�i mládeži iné subjekty v regióne a iniciatíva z ich strany by bola zbyto�nou 

konkurenciou. 

      Vä�šina ICM je vnímaná v mieste pôsobenia ako stabilný subjekt, ktorý sa neustále 

rozvíja a zdokona�uje. Takto vnímané sú najmä ICM, ktoré vznikli pred rokom 2000. Silnú 

podporu samosprávnych orgánov je pozna� aj pri novozaložených ICM. Dobrý vz�ah so 

samosprávou sa premieta do poskytovania priestorov, resp. �iasto�nej úhrady prevádzkových 

nákladov, ale aj v prizývaní k rozhodovaniu alebo komunikácii o veciach týkajúcich sa detí a 

mládeže v regióne.  

Sú�asná sie� ICM v období uplynulých troch rokov zaznamenala ur�itý vývoj, ktorý sa 

dá charakterizova� nieko�kými dôležitými faktami: 

- bola zachovaná a stabilizovaná vä�šina ICM existujúcich pred rokom 2000, 

- vznik �alších, plnohodnotných ICM,          

- prístup k internetu v ICM a vznik informa�ného portálu ZIPCeM, 

- zavedenie jednotnej metodiky �innosti ICM, 

- každoro�né hodnotenie a monitoring �innosti ICM, 

- aktivizácia �innosti strešnej organizácie v rozširovaní siete a skvalit�ovaní poslania 

ICM, 

- vytvorenie databázy pre štatistické spracovanie údajov o ICM, 

- systematické zapájanie dobrovo�níkov do �innosti v každom ICM, 

- spolupráca so zahrani�nými organizáciami pri realizácii Európskej dobrovo�níckej 

služby v ICM, 

- zavedenie infobodov a rozširovanie sféry pôsobenia. 

       Mladí �udia v každom regióne majú záujem o informácie a poci�ujú ich nedostatok. 

Privítali by poskytovanie informácií a poradenstva týkajúcich sa špeciálne mladej generácie. 

Využívanie ICM približne jednou tretinou mladých �udí v regióne je spôsobené 

nedostato�nou a absenciou pravidelne sa opakujúcej propagácie ICM a jeho �innosti (nielen 

pri založení subjektu).  Ponuka služieb a spôsob ich poskytovania v  ICM nemusí vždy 

vyhovova� potrebám mladých �udí, pravdepodobne chýba pravidelný monitoring v tejto 

oblasti.14 

 

 

 5.3 Samospráva miest a obcí a informácie              

                                                           
14 Projekt Ministerstva školstva „Prieskum efektívnosti �innosti subjektov poskytujúcich informa�né a 
poradenské služby na Slovensku podporených z rozpo�tu odboru detí a mládeže MŠ SR z h�adiska 
záujmu a potrieb mladých �udí“. Ústav informácií a prognóz školstva, Bratislava 2005.   
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Hlavné oblasti, v ktorých informujú predstavitelia miest a samospráv mladých �udí sú 

predovšetkým kultúrne a športové podujatia a spolo�enské akcie. Mladým �u�om sú taktiež 

poskytované aj informácie o aktivitách mládeže, sociálnej oblasti, možnostiach bývania, 

výro�ných správach, riadení života, �innosti samosprávy, kompetenciách samosprávy, 

hospodárení samosprávy a vzdelávaní. Tieto informácie sa zverej�ujú v mestách hlavne 

prostredníctvom letákov, plagátov, internetu (webové stránky mesta), regionálnej tla�e 

(mestské informa�né týždenníky/mesa�níky), regionálnej televízia i mestským rozhlasom. 

Využívajú sa aj informa�né tabule, osobné rozhovory, semináre, brožúry a predávanie 

informácií prostredníctvom škôl. V obciach sa zverej�ujú informácie hlavne cez obecné 

noviny, rozhlas, oznamy vo vitrínach na obecných úradoch, osobné poradenstvo, plagáty, 

internet, letáky, brožúry a na spolo�enských podujatiach. Z poh�adu samospráv hlavným 

poskytovate�om  informácii mladým �u�om na národnej úrovni sú Centrá vo�ného �asu 

(CV	) a Rada mládeže Slovenska (RMS) a Iuventa. Vo vä�šine prípadov nemajú zavedenú 

špecifickú informa�nú politiku mládeže, informovanie mladých �udí je integrované do 

všeobecného informovania obyvate�stva. 

Na základe rôznych poznatkov sa ako problém v informovanosti mládeže v regiónoch javí: 

- v obciach a mestách neexistujú funk�né štruktúry na prenos informácií o živote 

a problémoch mladých �udí, ich potrebách a požiadavkách smerom k samospráve , 

- medzi mládežou vládne neinformovanos� o úlohách, plánoch a funkciách samospráv, 

- neinformovanos� o kompetenciách – mladí �udia nevedia aký je rozdiel medzi 

samosprávou a štátnou správou (vnímajú iba úrady) a nevedia, kto je kompetentný 

rozhodova� o otázkach, ktoré ich zaujímajú, 

- nedostato�ná informovanos� o fondoch EÚ a rozvojových programoch, o projektoch EÚ 

týkajúce sa mládeže, 

- neinformovanos� a neznalos� dokumentov týkajúcich sa mládeže (Koncepcia štátnej 

politiky vo vz�ahu k de�om a mládeži, „Biela kniha o mládeži“, Dohovor o právach 

die�a�a...) , 

- neexistujú údaje alebo ukazovatele, ktoré umož�ujú sledovanie množstva informácií 

poskytnutých mladým �u�om. 

 

Odporú�ania na zlepšenie podmienok pre informovanos� mladých �udí: 

Viac využíva� na svoju prezentáciu masovokomunika�né prostriedky a �asopisy pre mládež, 

pozýva� mladých �udí na zasadania mestských, obecných zastupite�stiev aby boli 

informovaní o dianí v meste, obci, vytvori� jednotnú Koncepciu rozvoja informácií pre 

mládež na národnej úrovni, pútavou formou propagova� aktivity pre mládež, informácie 

ur�ené mladým �u�om, neznalos� www stránok, ktorých obsahom sú informácie o mládeži 

a pre mládež.  
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www.moja škola.sk 

  Ss Vs %vs %ss 

1  nepoznam 449 246 29,7 52,3 

2  poznam, ale nic som 

nevyuzil /-a/ 
192 160 19,3 22,4 

3  poznam, ziskal /-a/ som 

informácie 
218 423 51,0 25,4 

 Total 859 829 100,0 100,0 

  

 

 

6. Vnímanie informovania mladými �u�mi 
 

       V miestach, kde sú vykonávané informa�no-poradenské služby pre mladých �udí boli 

uskuto�nené rozhovory s klientmi takýchto subjektov alebo náhodne oslovenými mladými 

�u�mi v lokalite.15  Približne 1/3 opýtaných (niekde aj viac v jednej lokalite) ICM pozná 

alebo využilo jeho služby. 

 

       Zo 184 opýtaných respondentov viac ako tretina o informa�ných centrách mladých už 

po�ulo v škole, od známych alebo pri spoluorganizovaní nejakej aktivity. Po�uli o ICM najmä 

v súvislosti s informáciami o brigádach, vzdelávaní a kurzoch, mládežníckych výmenách, 

vo�no�asových aktivitách a štúdiu v zahrani�í.   Okrem možnosti h�ada� potrebné informácie 

na internete alebo jeho lokalizácie v konkrétnom subjekte pre informovanos� mládeže (ICM) 

sme zaznamenali nasledovné miesta, kde mladí �udia získavajú potrebné informácie: 

- v škole a zo študentskej servisnej agentúry, 

- v informa�nom centre mladých alebo konkrétnej organizácii ur�enej pre mládež (Centrum 

vo�ného �asu, SAIA), 

- v pracovnej agentúre, prípadne úrade práce, soc. vecí a rodiny, 

- z tla�e a médií, 

- v informa�ných centrách v meste, 

- v knižnici, cestovnej kancelárii, z informa�ných letákov a od známych. 

 Necelých 10% mladých �udí, ktorí už využili služby ICM sa v �alšom rozhovore 

vyjadrovalo ku kvalite a efektívnosti služieb poskytovaných v ICM, prípadne navrhovalo ich 
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zmeny a rozšírenie. Tieto odpovede boli vždy v náväznosti na skúsenosti klientov 

s konkrétnym ICM. Oslovení mladí �udia, ktorí majú skúsenos� s návštevou ICM, využili 

poskytované služby  najmä v oblasti pracovnej a vzdelávacej, menej pri cestovaní a vo�nom 

�ase a najmenej v oblasti dobrovo�níctva. 

Frekvenciu návštev v ICM uvádzali mladí �udia naj�astejšie raz mesa�ne, nepravidelne alebo 

raz týždenne. Ojedinele sa vyskytli odpovede raz za pol roka a denne. 

      Respondentov sme sa pýtali aké �alšie služby by v ponuke ICM uvítali. Sú�asná ponuka 

služieb v ICM posta�uje 12,1% opýtaných. 87,9%  opýtaných si myslí, že zlepšenie služieb 

by prinieslo: 

- lepšie vybavenie po�íta�mi a po�íta�ovými programami, 

- poskytovanie informácií o serióznosti pracovných ponúk, 

- ponuka vo�ných pracovných miest, spolupráca s úradom práce, 

- preh�ad internetových stránok, 

- informácie o vzdelávacích kurzoch, študijných pobytoch, štúdiu na vysokej škole, 

- regionálne informácie o kultúre, cestovnom ruchu a službách , 

- informácie o dobrovo�níctve. 

        Klienti ICM sú viac spokojní ako nespokojní so zabezpe�ovaním služieb v ICM. Najviac 

spokojní boli s ponukou informácií a poradenstva (pestros�, aktuálnos�, odborné 

zabezpe�enie) a otváracou dobou v ICM. Rovnakú spokojnos� ako aj nespokojnos� vyjadrili 

klienti  so spôsobom, akým sú služby v ICM poskytované a na akej odbornej úrovni. 

Nespokojnos� uvádzali aj pri hodnotení polohy ICM v lokalite a materiálno-technického 

vybavenia priestorov.  Návrhy na inova�né zmeny alebo zmeny ku kvalitnejšej �innosti ICM 

sa týkali naj�astejšie zlepšenia propagácie ICM a jeho  �innosti a vybavenia, resp. doplnenia 

interiéru. Klienti �alej navrhovali z h�adiska pozitívnejšieho vnímania ICM: 

- skvalitni� personálne (odborné) zabezpe�enie, 

- rozšírenie poskytovaných služieb (info o práci, vzdelávaní),  

- zmeni� polohu ICM v lokalite, 

- rozšíri� a skvalitni� služby na po�íta�och. 

      Viac ako polovici opýtaných klientov , by služby poskytované ICM chýbali v prípade, že 

by zaniklo alebo bola jeho �innos� pozastavená. V prípade, že by takáto situácia nastala 

76,5%  klientov si vie predstavi�, že by vyh�adávali (nahrádzali) potrebné informácie: 

- na internete, 

- v internetových kaviar�ach, 

- mestskými študentskými informáciami, 

- Student agency CKM, 

- informáciami samosprávy. 



 25

       Najviac klientov si myslí, že  podporova� alebo zria�ova� ICM by mal predovšetkým štát 

v spolupráci so samosprávou a ob�ianskymi združeniami, prípadne centrami vo�ného �asu, 

školami alebo Európskou úniou.  

       Všetci opýtaní mladí �udia si myslia, že dostupnos� informácií a poradenstva pre 

mladých �udí je v dnešnej dobe potrebná a nevyhnutná pre ich všestranný rozvoj, pretože bez 

tejto možnosti sa mládež nerozvíja a dostato�ne neformuje.16 

 

  6. 1 Zdroje informácií pre mladých �udí 

      

 Pod pojmom informácia si mladí �udia17 predstavujú správu s ur�itou formou a obsahom, 

s istou mierou kvality a  vypovedacej hodnoty. Vo všeobecnosti si nevedia predstavi� 

akúko�vek existenciu bez informácii a preto ozna�ili informácie za primárny zdroj skúseností. 

Informácia je prvotným predpokladom k rozvoju spolo�nosti i jedinca.  Pojem informovanos� 

predstavuje pod�a mladých �udí spôsob, akým sa informácia dostáva k jej adresátovi a spôsob 

akým sa rozširuje. Dôležitým faktom je, že vä�šina mladých �udí si bez dostato�nej 

informovanosti nedokáže predstavi� svoj život. V rámci zhodnotenia dostatku informácii na 

trhu bolo konštatované, že informovanos� mládeže nie je  dostato�ná.  

Druhým aspektom, ktorý súvisí s informovanos�ou je kvalita poskytovanej informácie 

a spôsob prezentácie informácie, adekvátny potrebám a spôsobu vnímania mladých �udí. Je 

dôležité diferencova� spôsob informovanosti mládeže na základe dosiahnutého vzdelania, 

veku a spolo�enského za�lenenia. Sú to síce �iasto�ne diskriminujúce formy, ale ako sa 

ukázalo v diskusiách, mladí �udia si sami vyžadujú rozli�ný prístup k informáciám.    

   

       Mladí �udia na otázku o tom aké sú zdroje informácií sami za�lenili možnosti do dvoch 

skupín – formálne a neformálne, resp. rozdelenie pod�a druhu získania na osobné, telefonické, 

písomné a iné.  

Medzi formálne zdroje informácii zaradili – médiá (printové, televízia, rozhlas, internetové 

médiá), školy a školské zariadenia, úrady, informa�né centrá.  

Medzi neformálne zdroje informácii zaradili informa�né centrá, rodi�ov, vrstovníkov, 

autority,  

 

                                                           
16 Projekt Ministerstva školstva „Prieskum efektívnosti �innosti subjektov poskytujúcich informa�né a 
poradenské služby na Slovensku podporených z rozpo�tu odboru detí a mládeže MŠ SR z h�adiska 
záujmu a potrieb mladých �udí“. Ústav informácií a prognóz školstva, Bratislava 2005.   
17 Z focusových diskusií s mladými �u�mi od 15 do 28 rokov vyplývajú nasledujúce tvrdenia z oblasti 
informovania mladých �udí. 
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Je paradoxné, že medzi formálnymi i neformálnymi zdrojmi informácii sa objavili informa�né 

centrá. Tieto poskytujú zvä�ša formálne informácie neformálnym spôsobom  a to je dôležité 

spomenú�, pretože mladí �udia nemajú príliš ve�kú dôveru k formálnym informáciám.        

Spomedzi médií ako zdrojov informácie sa naj�astejšie mladí �udia stretávajú s internetom.  

Výrazne sa podie�ajú na formovaní mienky mladého �loveka televízie. V rámci získavania 

informácií sa naj�astejším zdrojom nových informácií stali hlavné spravodajské relácie 

televízií. Dôležité je poznamena� aj to, že vä�šinou si mládež tvorí názor na získané 

informácie komparáciou viacerých televíznych zdrojov. V rámci dôveryhodnosti mladých 

�udí sa pre nich stali najdôveryhodnejšími televízie v poradí TA3, Markíza, STV, JOJ, ... Do 

tohto poradia sme nezaradili televízie z iných štátov. V rámci rozhlasu sa do popredia 

dostávajú komer�né rádiá. Informácie získané z rádií formou spravodajstva nie sú 

vyh�adávané cielene, skôr sa dostávajú do povedomia podvedome v rámci programov. 

Printové médiá ako noviny a �asopisy nie sú medzi mladými ve�mi vyh�adávané. 

Spravodajské denníky skôr vyh�adajú mladí �udia v podobe ich internetových prezentácii.  

       Podstatnú �as� informácií hlavne v rámci profesijnej orientácie poskytujú mladým �u�om 

školy. Existuje však ve�ká nedôvera medzi mladými �u�mi a autoritami u�ite�a resp. 

výchovného poradcu. �alšími zdrojmi informácii sa stávajú úrady verejnej správy 

a samosprávy. Množstvo a kvalita poskytovaných informácií závisí od ve�kosti mesta alebo 

obce a fungovania detskej a mládežníckej samosprávy. 

      Pre mladých �udí sú dôležitým zdrojom neformálne informácie získavané 

prostredníctvom osobného kontaktu. Najviac informácii získavajú mladí �udia od svojich 

rovesníkov. 	asto viazne komunikácie s rodi�mi. Informácie získané od autorít majú �asto 

charakter neformálnych rozhovorov bez konštruktívnych riešení.   

      Informa�né a komunika�né technológie vstupujú �oraz viac do povedomia mladých �udí. 

Mladí �udia vyh�adávajú informácie prostredníctvom internetových služieb ako sú napr. 

internetové stránky. Mladí �udia poznajú v rámci SR portály www.icm.sk a �iasto�ne aj 

www.mladez.sk.  Tieto portály poskytujú informácie a poradenstvo pre mladých �udí. 

Množstvo mladých �udí pozná aj niektoré stránky mimovládnych organizácii venujúcich sa 

práci s mládežou, Treba však konštatova�, že mladí �udia vä�šinou cielene nevyh�adávajú 

informácie, ale dostanú sa k nim prostredníctvom rôznych vyh�adáva�ov. �alšou formou 

a možnos�ou získania neformálnej informácie je využitie služieb chat, MSN, ICQ, ... 

Vä�šinou však sú využívané nie primárne na získavanie informácie, ale napr. ako intranetová 

komunikácia v rámci organizácii alebo zábava. 

 

 6.2 Informácie o vzdelávaní a práci 
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  Po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie sa vytvorili predpoklady pre vo�ný pohyb 

osôb, vznikli možnosti pre cestovanie, štúdium a prácu v zahrani�í. Medzi najdôležitejšie 

témy patria informácie o vo�ných pracovných miestach a zvyšovaní kvalifikácie. Tieto 

informácie získavajú mladí �udia na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny, na internetových 

stránkach, portáloch venujúcich sa h�adaniu práce a v ICM. Téma štúdium sa stáva aktuálna 

najmä pre študentov v posledných ro�níkoch základných resp. stredných škôl a pre študentov 

vysokých škôl. Študenti využívajú aj informácie o možnostiach štúdia v zahrani�í, ktoré 

poskytuje Slovenská akademická a informa�ná agentúra (SAIA – www.saia.sk) 

 

 6.3 Informácie súvisiace s cestovaním 

 

Možnosti cestovania na Slovensku i v zahrani�í a oblasti využívania rôznych študentských 

a mládežníckych zliav a ubytovanie v rámci siete hostelov je pre mladých �udí jednou 

z najzaujímavejších tém. Informácie o týchto témach mládež získava najmä v sieti ICM 

a prostredníctvom internetu. 

 

6.4 Informácie o ob�ianskych právach a povinnostiach 

  

Oblas�ou, ktorá je dôležitá pre participáciu mladých �udí a ktorá vytvára predpoklady pre 

zdravú a fungujúcu spolo�nos� je oblas� informácii o ob�ianskych právach a  povinnostiach, 

o zdraví, sexuálnej výchove, predchádzaní sociálno-patologickým javom a podobne.  

Tu je treba upozorni� na zaujímavý názor. Mladí �udia majú pocit, že sa �ažko prelamuje 

bariéra v komunikácii na témy, ktoré sú ur�itým tabu. Chýbajú im informácie o sexuálnej 

výchove,  homosexualite, AIDS alebo bezpe�nom sexe. Ako uvádzajú, najvä�šími zdrojmi 

informácií v tomto smere sú rozhovory s rovesníkmi. Majú pocit, že štát sa týmto témam 

akoby zámerne nechcel venova�. 

  

Z �lenstva SR v Európskej únii a NATO vyplýva prirodzený záujem mladej generácie 

o fungovanie týchto štruktúr a o možnostiach využívania štrukturálnych fondov. Spomedzi 

�alších informácií sú vyh�adávané informácie o trávení vo�ného �asu, o rôznych podujatiach, 

koncertoch a seminároch.  

 

6.5. Poradenstvo pre mladých �udí 

 

Mládež vyh�adáva poradenstvo najmä z oblasti psychológie, ochrany zdravia, sexuálnej 

výchovy, práva, �i financií. V rámci diskusie na otázku aké poradenské centrá poznajú mladí 
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�udia boli uvedené – centrá poradensko-psychologických služieb, informa�né centrá mladých, 

centrum drogovej prevencie, bezplatná právna porad�a, centrum prevencie AIDS, linky istoty. 

Poradenstvo pre mládež tvorí dôležitú podkapitolu v rámci poskytovania informácii mladých 

�udí, pretože „každá rada je vlastne informáciou!“   

 

7. Návrhy na �alší rozvoj informa�ných služieb pre mladých �udí 
              Mladí �udia sa zhodli v názore, že je potrebné venova� zvýšenú pozornos� kvalite, 

forme a obsahu poskytovaných informácií, pri�om tieto by mali by� vzájomne koordinované. 

Okrem toho sa zhodli v tom, že informácie by sa mali poskytova� spôsobom blízkym mladým 

�u�om s využitím nových a inova�ných foriem oslovenia. Zárove� sa prihovárali za vznik 

ICM rovnomerne rozložených po celom území Slovenskej republiky. V princípe by však 

informácia mala putova� k mladým �u�om a nie, aby sa mladí �udia k informáciám �ažko 

dostávali. Za dobrú formu poskytovania informácií považujú kreatívne spracované 

informa�né letáky, brožúry, plagáty a podobne, ktorých je pod�a ich názoru absolútny 

nedostatok. Za diskriminujúcu považujú skuto�nos�, že informácie sa nedostávajú k mladým 

�u�om s nedostatkom príležitostí, marginalizovaným skupinám mladých �udí a mladým 

�u�om, ktorí žijú v mestách a obciach s malým po�tom obyvate�ov. Riešením 

diskrimina�ného problému môže by� zavedenie do systému informovania mládeže mobilnej 

informa�nej jednotky vo forme špecializovaného autobusu. 

 

       Na základe uvedených skuto�ností uvádzame súbor návrhov a potrebných opatrení 

1. Problematika informácií pre mládež a poradenstva mladým �u�om je nato�ko komplexná, 

že si vyžaduje vypracovanie a prijatie koncep�ného dokumenty na národnej úrovni - 

„Koncepcie rozvoja informa�ných a poradenských služieb pre mládež v SR“. Popri 

databázovom informa�nom systéme, interných rozvojových dokumentoch ZIPCeM a 

finan�nej podpore Ministerstva školstva SR je koncepcia k�ú�ovým predpokladom pre 

zabezpe�enie kontinuity a rozvoja danej problematiky.  

2. Podporova� rozšírenie siete ICM do každého okresu v rámci SR a zabezpe�enie ich 

financovania  z viacerých zdrojov. 

3. Podporova� zabezpe�enie prístupu mladých �udí k informáciám aj v mestách a obciach 

s menším po�tom obyvate�ov a to prostredníctvom telefónnej linky, samostatného portálu 

na Internete, vytvorením siete infobodov a distribúciou kvalitných informa�ných 

materiálov pre mládež, alebo mobilnej informa�nej jednotky. 

4. Za ú�elom pokra�ovania v jednotnej práci a budovaní spolo�ného imidžu ICM, bude 

potrebné vytvori� profesionálne servisné pracovisko, ktorého úlohou by bolo 
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vyh�adávanie, spracovanie a poskytovanie informácií pre sie� ICM, vrátane školiacich 

aktivít pre konzulantov.  

5. Zlepši� propagáciu existencie ICM a propagáciu poskytovaných služieb inováciou foriem 

propagácie a systémom opakovania základných informácií o ICM. Opakova� propagáciu 

ICM ako subjektu pre informácie a poradenstvo pre mladých �udí (nielen konkrétnych 

aktivít) s prihliadnutím na dorastanie nových stredoškolákov alebo vysokoškolákov. 

6. Zvyšova� po�et oslovených klientov zakladaním infobodov a ich pravidelnou 

aktualizáciou.  �alším zapojením dobrovo�níkov – konzultantov v stredných a vysokých 

školách, využi� žiacke a študentské samosprávy. Rozvoj vlastného marketingu v každom 

ICM. (Týka sa opakovaného monitoringu, vytvorenie prí�ažlivého uvítacieho priestoru 

v ICM a priestoru pre klientov, ktorý vyhovuje mentalite mladého �loveka). 

7. Zvyšova� v �alšom vzdelávaní pracovníkov  ICM ovládanie cudzieho jazyka a zru�nosti 

v práci s po�íta�om a internetom. 

8. Je nevyhnutné doplni� a pravidelne aktualizova� údaje zverejnené jednotlivými ICM na 

ich webových stránkach, inak nesp��ajú svoj ú�el. 

9. Je potrebné nielen zachova� systém finan�nej podpory z rozpo�tu MŠ SR, ale zvýši� 

objem doteraz poskytovaných finan�ných prostriedkov z dôvodu �alšieho rozvoja 

subjektov informa�no-poradenskej �innosti v zmysle uvedených opatrení a najmä ako 

nástroja na podporu rozvoja �innosti ICM v zmysle štátnej mládežníckej politiky. 


