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Prečo vznikol tento materiál
Mesto Trenčianske Teplice je kúpeľné mesto, v ktorom žije viac ako 4 000 obyvateľov. Je
všeobecne vnímané ako mesto s prevažne staršou generáciou. Tomu je prispôsobená aj
jeho dynamika.
Avšak v meste žije aj početná skupina mladých ľudí, pričom potreby tejto komunity neboli
doposiaľ zmapované. Preto sa Mesto Trenčianske Teplice rozhodlo zrealizovať projekt
„Mladí ľudia v Trenčianskych Tepliciach“. Cieľom projektu bolo získať všetky relevantné
údaje, informácie a podklady pre spracovanie komplexnej analýzy života mládeže v našom
meste a v oblasti práce s mládežou na miestnej úrovni. Dôležitou súčasťou bolo priame
zapojenie mladých ľudí a dotknutých aktérov do celého procesu tak, aby sme získali čo
najvernejší obraz o skutočnom živote a problémoch mladých ľudí v Trenčianskych
Tepliciach.
Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
„Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút
mládeže.

Príhovor primátora
Mladá generácia ľudí vždy bola inšpiráciu pre iné generácie. Najmä vďaka svojej
nespútanosti, otvorenosti a bezprostrednosti. Jej hlas bolo a bude dôležité si vypočuť
a zároveň viesť vzájomný dialóg , ktorý posunie nás všetkých dopredu. Preto je dôležité byť
spolu, komunikovať spolu a polemizovať na témy, ktoré nás trápia a sužujú. Spätná
väzba a vecná kritika pri riadení krajiny, mesta alebo komunity je vždy dôležitá. Len tak sa
môžeme vyvarovať chýb a eliminovať nedostatky, pripadne nájsť riešenia, ktoré nás do vtedy
ani len nenapadli.
PhDr. Štefan Škultéty
Primátor Trenčianskych Teplíc
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Základné východiská mládežníckej politiky
Mladí ľudia tvoria 37,4 % populácie Slovenska, čo predstavuje približne 2 milióny ľudí do 30
rokov. Je to skupina so špecifickými potrebami, ktorú je potrebné pripraviť pre život a trh
práce. Počet mladých ľudí na Slovensku klesá.
Mladý človek na Slovensku je súčasťou vzdelávacieho procesu v priemere 17 rokov. V
porovnaní s inými členskými štátmi EÚ je na Slovensku relatívne málo mladých ľudí
(približne 5 %), ktorí neukončili povinnú školskú dochádzku. Mladým ľuďom však chýbajú
potrebné kompetencie, aby sa mohli uplatniť na trhu práce, preto si ich často zabezpečujú aj
prostredníctvom študijnej mobility v zahraničí, ktorú poväčšine hradia z vlastných zdrojov (57
%). Štátny príspevok pokrýva iba 13 % a zdroje EÚ pokrývajú 15 % týchto nákladov.
Zvyšných 15 % nákladov uhrádzajú zamestnávatelia.
S cieľom využiť potenciál mladých ľudí pre hospodársky a spoločenský rozvoj krajiny, je
potrebné vynaložiť viac zdrojov na rozvoj tých oblastí politiky, ktoré ovplyvňujú mladých ľudí
v ich každodennom živote, zlepšujú kvalitu ich života, prispejú k zníženiu ich sociálnej
závislosti a podporia ich autonómiu. Tak sa Slovensko môže stať krajinou, kde mladí ľudia
budú chcieť zostať žiť. Dnes je na Slovensku viac ako 70 % mladých ľudí, ktorí by
uprednostnili život v inej krajine.
Jednou z úloh európskej mládežníckej politiky je posilnenie postavenia mládeže, čo sa
premietlo aj do Stratégie SR pre mládež na roky 2014 – 2020. Na jej plnenie boli stanovené
3 všeobecné ciele:
1. Vytvoriť viac príležitostí pre mládež vo vzdelávaní a zamestnávaní.
2. Zlepšiť prístup mladých ľudí k rozhodovacím procesom a podporiť ich participáciu.
3. Podporovať vzájomnú solidaritu.

Základné pojmy
Základné pojmy súvisiace s mládežou upravuje zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s
mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Mládežník je osoba, ktorá dovŕšila vek najviac 30 rokov.
Mládež je skupina najmenej troch mládežníkov.
Mladý vedúci je osoba, ktorá dovŕšila vek najmenej 15 rokov a najviac 17 rokov a aktívne sa
podieľa na organizovaní mládežníckych podujatí pod vedením mládežníckeho vedúceho
alebo pracovníka s mládežou.
Mládežnícky vedúci je osoba, ktorá dovŕšila vek najmenej 18 rokov a riadi, organizuje
mládežnícke podujatia a zodpovedá za ich uskutočnenie.
Pracovník s mládežou je osoba, ktorá pripravuje a organizuje podujatia alebo programy v
oblasti práce s mládežou, zároveň má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, a
zároveň je v pracovno-právnom vzťahu so zamestnávateľom, ktorým je: obec, vyšší územný
celok, občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne
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prospešné služby, registrovaná cirkev a náboženská spoločnosť, materská škola, školský
klub detí, školské stredisko záujmovej činnosti, centrum voľného času, školský internát, škola
v prírode, fyzická osoba, ktorá vykonáva špecializované činnosti v oblasti práce s mládežou,
je bezúhonná a dovŕšila vek najmenej 18 rokov.
Špecializovaná činnosť v oblasti práce s mládežou je činnosť, ktorú vykonávajú v oblasti
práce s mládežou mladý vedúci, mládežnícky vedúci, mládežnícky dobrovoľník, pracovník s
mládežou a iný odborník.
Práca s mládežou je najmä výchovno-vzdelávacia činnosť, spoločenská činnosť,
informačná činnosť a poradenská činnosť pre mládež, mladých vedúcich, mládežníckych
vedúcich a pracovníkov s mládežou.
Stratégia SR pre mládež na roky 2014 – 2020 definuje prácu s mládežou ako cieľavedomú
činnosť, ktorá reaguje na potreby mladých ľudí a vedie k pozitívnemu rozvoju ich osobnosti.
Je založená na princípe dobrovoľnej účasti mládeže, partnerského prístupu a vzájomného
rešpektu. Jej úlohou je prispievať k zrelosti, nachádzaniu životného smerovania a
sebapoznania jednotlivca aj skupiny. Realizujú ju pracovníci odborne pripravovaní na túto
činnosť.
Neformálne vzdelávanie v oblasti práce s mládežou je ďalšie vzdelávanie mládeže,
mladých vedúcich, mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou organizované
vzdelávacími zariadeniami, s cieľom získania nových vedomostí, praktických skúseností a
zručností potrebných pre prácu s mládežou, ktoré umožňuje jeho účastníkom doplniť, rozšíriť
a prehĺbiť si získané vzdelanie.
Spoluúčasť mládeže je aktívne zapojenie mládeže v procese plánovania, rozhodovania
a uskutočnenia podujatí a projektov v oblasti spoločenského a hospodárskeho života.
Mobilita mládeže je najmä výchovno-vzdelávacia činnosť, spoločenská činnosť, informačná
činnosť a poradenská činnosť, ktoré sa organizujú v zahraničí alebo v Slovenskej republike
so zahraničnou účasťou s cieľom získania vedomostí a odborných zručností, zlepšenia
jazykových znalostí a poznávania dejín a kultúry Slovenskej republiky a iných štátov.
Dobrovoľnícka služba je verejnoprospešná činnosť vykonávaná dobrovoľníkom v rámci
práce s mládežou na základe písomnej dohody s právnickou osobou, ktorej predmetom
činnosti je práca s mládežou.
Mládežníckym dobrovoľníkom (ďalej len „dobrovoľník“) môže byť štátny občan Slovenskej
republiky, občan iného členského štátu Európskej únie alebo občan štátu, ktorý nie je
členským štátom Európskej únie (ďalej len „tretí štát“), ktorý dovŕšil vek najmenej 15 rokov
a najviac 30 rokov a je bezúhonný.
Pod pojmom politika mládeže chápeme víziu do budúcnosti, konkrétne ciele, priority
a opatrenia štátu, ktoré majú pomôcť mladým ľuďom k zmysluplnému využívaniu voľného
času, napĺňaniu ich potrieb prostredníctvom podpory formálneho a neformálneho
vzdelávania, k aktívnemu zapojeniu do spoločnosti, k jednoduchšiemu získaniu zamestnania
a k celkovému zlepšeniu ich životnej situácie.
Mládežnícka politika je v širšom zmysle slova chápaná ako príprava, tvorba, ovplyvňovanie
a uvádzanie do praxe rôznych opatrení, ktoré priamo alebo nepriamo ovplyvňujú kvalitu
života mladého človeka. Mládežnícka politika sa realizuje na všetkých úrovniach: národnej,
regionálnej a miestnej.
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Úlohy samosprávy
Úlohy obce na úseku starostlivosti o mládež definuje §6 zákona o podpore práce
s mládežou. Obec plní nasledovné úlohy:
a) podporuje organizovanie práce s mládežou,
b) podporuje aktivitu zdravotne postihnutej mládeže,
c) utvára podmienky na rozvoj práce s mládežou,
d) podporuje iniciatívy v rámci práce s mládežou zamerané na
1. poznávanie historického a kultúrneho dedičstva svojej obce,
2. poznávanie historického a kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky,
3. ochranu životného prostredia,
4. mobilitu mládeže a medzinárodnú spoluprácu,
5. informačné a poradenské služby,
6. záujmové činnosti mládeže,
7. oblasť ochrany a podpory zdravia,
e) spolupracuje s právnickými osobami a fyzickými osobami, ktoré pracujú s mládežou,
f) podporuje zapojenie mládeže do dobrovoľníckej služby,
g) podporuje spoluúčasť mládeže.

Súvisiace dokumenty zaoberajúce sa politikou mládeže
Politiku mládeže na všetkých úrovniach riešia viaceré záväzné dokumenty. Z tých
najdôležitejších je potrebné spomenúť najmä:
 Koncepcia rozvoja práce s mládežou v TSK do roku 2020
 Stratégia rozvoja stredného odborného školstva v TSK na roky 2013 – 2020
(Na regionálnej úrovni)
Stratégia Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020
Koncepcia rozvoja práce s mládežou na roky 2016 – 2020
Národná správa o štátnej politike vo vzťahu k deťom a mládeži v Slovenskej republike
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 Zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č.
131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len “zákon o podpore práce s mládežou”)
(Na národnej úrovni)





 Biela kniha o mládeži,
 Stratégia EU pre mládež: Investovanie a posilnenie postavenia mládeže 2010 –
2018, Európsky rámec mládežníckej politiky
 Európsky pakt mládeže
(Na európskej úrovni)
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Analýza východiskovej situácie v meste Trenčianske Teplice
V meste Trenčianske Teplice je pomerne dobre podchytená mládež vo veku do 15 rokov.
Deti spolu so svojimi rodičmi môžu navštevovať Rodinné centrum Ovečka a využívať služby,
ktoré toto občianske združenie poskytuje rodinám s deťmi. Vo veku 2 – 3 rokov majú deti
možnosť nastúpiť do materskej školy, ktorej zriaďovateľom je mesto. Vo veku 6, prípadne 7
rokov začínajú deti navštevovať 9-ročnú základnú školu. Pri základnej škole funguje aj
Centrum voľného času a Školský klub detí. Ďalšou vzdelávacou inštitúciou, ktorej
zriaďovateľom je mesto, je základná umelecká škola. Môžu ju navštevovať deti od 5 rokov.
Po ukončení 9-ročnej základnej školy odchádzajú žiaci na stredné školy prevažne mimo
nášho mesta. Súkromné osemročné športové gymnázium navštevuje len minimálny počet
žiakov z Trenčianskych Teplíc. Táto skupina mladých ľudí sa vytráca „z dohľadu“ mesta a len
ťažko sa získavajú informácie o tom ako sa im tu žije. Rovnaký problém je aj pri skupine
mladých ľudí, ktorí navštevujú vysokú školu alebo nastúpia do zamestnania. V meste
momentálne nie je žiadna inštitúcia ani organizácia, ktorá by pracovala s touto komunitou
a zastupovala ju pri formulovaní a presadzovaní svojich požiadaviek na miestnej úrovni.
Na to, aby sme mohli reálne zanalyzovať potreby všetkých mladých ľudí v meste, bolo
potrebné zrealizovať sériu workshopov, kde sa všetky záujmové skupiny, ktorých sa táto
problematika týka, vyjadrovali k silným a slabým stránkam mesta. Taktiež sa zhodnotili
príležitosti a hrozby. Súbežne prebiehalo zisťovanie ďalších údajov a informácií formou
dotazníkov, opäť vo všetkých relevantných skupinách (mládež a mladí vedúci, mládežnícki
vedúci, pracovníci s mládežou, zástupcovia subjektov organizácií pracujúcich s mládežou,
aktéri zodpovední za mládežnícku politiku v meste).
Ku komplexnej analýze bolo potrebné zhodnotiť celkovú situáciu v meste, zmapovať
inštitucionálne zázemie, zistiť prepojenosť a vzťahy medzi jednotlivými aktérmi a tiež získať
relevantné štatistické údaje ako východisko pre ďalšiu prácu s mládežou v našom meste.

Poloha mesta
Trenčianske Teplice sa nachádzajú v západnej časti Slovenska, na juhozápade
Strážovských vrchov, severovýchodne od Trenčína, neďaleko hraníc s Českou republikou.
Dominantou územia sú dva výrazné chrbty – na severe Grófovec (557 m n. m.) a na juhu
Klepáč (575 m. n.), ktorý je zároveň najvyšším vrcholom nad kúpeľmi. Tie, ale aj ostatné
svahy poskytujú celoročne množstvo vychádzok, výletov, či cykloturistiku. Medzi chrbtami sa
rozprestiera dolina s potokom Teplička.
Katastrálne územie mesta Trenčianske Teplice sa rozdeľuje na dve časti – mesto
Trenčianske Teplice a časť Baračka. Na východe susedí s katastrálnym územím
Trenčianska Teplá, na juhu s katastrálnym územím mesta Trenčín (Opatová), na juhozápade
s katastrálnym územím obce Petrova Lehota, na západe s katastrálnym územím obce
Omšenie a na severe s katastrálnym územím Nová Dubnica.
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Trenčianske Teplice sú jedny z mála kúpeľov, ktoré si zachovali ráz čisto kúpeľného mesta.
Vzduch je čistý, bez exhalátov z priemyselných podnikov. Okolité zalesnené stráne a ideálna
chránená poloha mesta vytvárajú vhodné podmienky pre celoročnú prevádzku kúpeľov.

Demografický vývoj v meste Trenčianske Teplice
Z hľadiska demografického vývoja môžeme vo všeobecnosti konštatovať, že populácia v SR
starne a znižuje sa prirodzený prírastok obyvateľstva. Rovnaký vývoj môžeme pozorovať aj
v Trenčianskych Tepliciach.
Bývajúce obyvateľstvo v meste Trenčianske Teplice
SODB 2011

ženy

spolu

mesto
Baračka
Stred
Kúpeľný areál
Machnáč
Pánovce
Ostatné časti
Zdroj: Štatistický úrad SR

0-14

66+

15-65

4197

2223

435

790

2972

211
140
67
603
3162
14

z toho:
107
64
31
324
1690
7

28
14
4
66
322
2

50
21
18
109
590
2

133
105
45
428
2250
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Celkový počet obyvateľov mesta Trenčianske Teplice
2016
2015
spolu
spolu
muži
ženy
muži
ženy
4 178
4 151
1 967
2 184
1 975
2 203
Zdroj: Štatistický úrad SR

spolu
4 130

2014
muži
1 961

ženy
2 169

Z hľadiska celkového počtu obyvateľov je situácia v našom meste pomerne stabilná.
Porovnaním roka 2011, kedy sa uskutočnilo sčítanie obyvateľov, domov a bytov s rokmi
2014, 2015 a 2016 môžeme sledovať len minimálny úbytok obyvateľov.
Prirodzený prírastok obyvateľstva (v %) - porovnanie
2006 2007 2008 2009 2010
Rok
Trenčianske
-40
-21
1
-33
-8
Teplice
Mesto
-28
9
23
46
99
Trenčín
Okres
-129
-114
0
28
101
Trenčín
Zdroj: Štatistický úrad SR

2011

2012

2013

2014

2015

-23

-17

-20

-31

-16

58

51

33

-36

-42

73

-15

-8

-3

-106

Z údajov v nasledovnej tabuľke vyplýva, že mladí ľudia vo veku do 30 rokov netvoria
v našom meste ani ¼ obyvateľstva, čo je v porovnaní so slovenským priemerom (37,4 %)
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markantný rozdiel. Práve preto môže byť táto skupina obyvateľstva u nás menej viditeľná
oproti iným obciam v SR a tiež oproti iným skupinám obyvateľstva v meste. S ich
početnosťou môže úzko súvisieť nedostatočná ponuka služieb pre uvedenú skupinu,
poskytovanie týchto služieb sa stáva pre potenciálneho poskytovateľa nerentabilná. Mesto
môže ponuku služieb pre mladých čiastočne pokryť alebo podporovať prostredníctvom
svojho rozpočtu, avšak nedokáže úplne uspokojiť všetky požiadavky. Mesto musí plniť
v prvom rade svoju samosprávnu funkciu a svoju pozornosť venovať všetkým skupinám
obyvateľstva, ktoré tu žijú.
Počet mladých ľudí v meste Trenčianske Teplice - podľa veku
k 31.12.2016
k 31.12.2015
k 31.12.2014
Vekové
kategórie spolu muži
ženy
spolu muži
ženy
spolu muži
ženy
0-5
154
78
76
153
82
71
141
80
61
6 - 10
126
64
62
105
51
54
106
56
50
11 - 15
101
54
47
102
52
50
106
51
55
16 - 18
70
34
36
63
32
31
60
28
32
19 - 24
217
110
107
229
116
113
235
116
119
25 - 30
258
132
126
277
145
132
264
138
126
Spolu
926
472
454
929
478
451
912
469
443
Zdroj: Štatistické údaje Mestského úradu Trenčianske Teplice
Vekové skupiny obyvateľstva vymedzené podľa vzťahu k ekonomickej aktivite všeobecne
delíme na obyvateľstvo v predproduktívnom, produktívnom a poproduktívnom veku. Sú
vymedzené vekovými hranicami potenciálneho začiatku a konca ekonomickej aktivity.
Konvenčne sa používajú hranice 15 a 60 rokov, resp. 65 rokov.
Index ekonomickej závislosti mladých ľudí je chápaný ako počet osôb v
predproduktívnom veku k osobám v produktívnom veku. Zvyčajne sa uvádza v percentách
a vypočíta sa v pomere počtu detí vo veku 0-14 let na 100 osôb vo veku 15-59 rokov.
Index ekonomickej závislosti mladých ľudí (%) - porovnanie
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Rok
Trenčianske
18,45 17,65 16,18 15,69 15,89 14,63 14,43 14,93 14,41 15,31
Teplice
Mesto
17,39 16,91 16,41 16,53 16,96 17,55 17,83 18,19 18,53 18,81
Trenčín
Okres
19,75 19,16 18,65 18,58 18,77 19,13 19,25 19,53 19,73 19,97
Trenčín
Zdroj: Štatistický úrad SR
Index starnutia predstavuje počet osôb v poproduktívnom veku k osobám
predproduktívnom veku. Uvádza sa v percentách a vyjadruje koľko je v populácii obyvateľov
vo veku 60 a viac rokov na 100 detí vo veku 0-14 rokov.
Index starnutia (%) - porovnanie
2006 2007 2008 2009 2010
Rok
Trenčianske
130,9 138,0 157,6 164,7 167,6
Teplice
Mesto
104,4 109,4 114,8 117,7 118,2

2011

2012

2013

2014

2015

186,5

195,2

196,0

215,9

209,7

120,7

124,2

127,7

130,4

135,0
10

Trenčín
Okres
95,2
99,1
Trenčín
Zdroj: Štatistický úrad SR

102,8

105,2

105,7

107,1

109,9

112,4

115,4

119,0

Na základe poslednej tabuľky ukazovatele jasne vystihujú demografické starnutie
obyvateľstva v Trenčianskych Tepliciach, ktoré je v porovnaní s mestom Trenčín
a s priemerom okresu o dosť výraznejšie.

Zamestnanosť a nezamestnanosť mladých ľudí v meste
V meste Trenčianske Teplice bolo ku koncu roka 2016 evidovaných 93 nezamestnaných,
z toho 30 uchádzačov o zamestnanie je vo veku do 30 rokov. Z nich je 8 uchádzačov
o zamestnanie, ktorí sú zaradení v skupine znevýhodnených podľa veku, t. z., že sú mladší
ako 26 rokov, zároveň ukončili sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred
menej ako dvomi rokmi a pred zaradením do evidencie UoZ nemali pravidelne platené
zamestnanie.
Štatistika uchádzačov o zamestnanie k 31.12.2016 - podľa pohlavia
v tom podľa pohlavia
Počet UoZ
spolu

Obec
Trenčianske
Teplice
Zdroj: UPSVR Trenčín

muži

Poberatelia hmotnej
núdze

ženy

93

47

46

20

Štatistika uchádzačov o zamestnanie k 31.12.2016 - podľa veku
v tom podľa veku
20 - 24
do 19 r. r.

25 - 29
r.

1
16
Zdroj: UPSVR Trenčín

30 - 34
r.

13

11

35 - 39
r.
14

40 - 44
r.

45 - 49
r.

6

13

50 - 54
r.

55 - 59
r.

10

60 r a
viac

6

3

Štatistika uchádzačov o zamestnanie k 31.12.2016 - podľa znevýhodnenia*
Obec

znevýhodnenie podľa z. č. 5/2004 Z. z. §8 písm.
b)
c)
d)
e)
f)
g)

a)

Trenčianske
Teplice
Zdroj: UPSVR Trenčín

8

19

21

4

39

0

h)
0

1

* Legenda – znevýhodnenia
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a) občan mladší ako 26 rokov, ktorý ukončil príslušným stupňom vzdelania sústavnú prípravu
na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a pred zaradením do
evidencie UoZ nemal pravidelne platené zamestnanie,
b) občan starší ako 50 rokov,
c) občan vedený v evidencii UoZ najmenej 12 mesiacov z predchádzajúcich 16 mesiacov,
d) občan, ktorý nevykonával zárobkovú činnosť ani sa nepripravoval na povolanie v rámci
sústavnej prípravy na povolanie najmenej počas 24 mesiacov pred dňom ostatného
zaradenia do evidencie uchádzačov,
e) rodič alebo osoba, ktorej súd zveril dieťa do starostlivosti podľa osobitného predpisu,
f) občan, ktorý stratil schopnosť vykonávať svoje doterajšie zamestnanie zo zdravotných
dôvodov a nie je občan so zdravotným postihnutím,
g) občan, ktorý sa sťahuje alebo sa sťahoval v rámci územia členských štátov EÚ,
h) občan so zdravotným postihnutím,
pričom platí, že jeden UoZ môže mať viacero znevýhodnení.
Štatistika uchádzačov o zamestnanie k 31.12.2016 - podľa dĺžky evidencie
v tom podľa dĺžky evidencie
do 3
mes.

4-6
mes.

7-9
mes.

10 - 12 13 - 18 18 - 24 25 - 30 31 - 36 37 - 42
mes.
mes.
mes.
mes.
mes.
mes.

38
26
7
Zdroj: UPSVR Trenčín

3

5

2

5

1

43 - 48 nad 48
mes.
mes.
1

1

4

Z uvedeného vyplýva, že do skupiny dlhodobo nezamestnaných (nad 12 mesiacov
evidencie) spadá len 19 UoZ, väčšina uchádzačov o zamestnanie z Trenčianskych Teplíc sa
do 1 roka opäť zamestná.
Štatistika uchádzačov o zamestnanie k 31.12.2016 - podľa vzdelania
v tom podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania**
10
11
12
13
14
15
16
17
0
4
Zdroj: UPSVR Trenčín

0

21

31

4

0

7

18

19

25

1

**Legenda - stupeň vzdelania
10 - Neukončené základné vzdelanie
11 - Základné vzdelanie
12 - Nižšie stredné odborné vzdelanie
13 - Stredné odborné vzdelanie
14 - Úplné stredné odborné vzdelanie
15 - Úplné stredné všeobecné vzdelanie
16 - Vyššie odborné vzdelanie
17 - Vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
18 - Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
19 - Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
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Najviac nezamestnaných ku koncu roka 2016 v Trenčianskych Tepliciach bolo s úplným
stredným odborným vzdelaním (31), s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa (25) a so
stredným odborným vzdelaním (21).

Bytová výstavba
Významnejšia bytová výstavba na Sídlisku SNP (najobývanejšia časť územia mesta)
prebiehala v Trenčianskych Tepliciach v sedemdesiatych rokoch 20. storočia a postupne
pokračovala až do roku 1993, kedy vznikla takzvaná „nová ulica“. Podľa údajov SOBD 2011
bolo v roku 2011 v meste 1696 bytov a 420 rodinných domov.
V roku 2008 bol skolaudovaný bytový dom PiKK, v ktorom sa nachádza 30 bytov. V roku
2014 bol uvedený do prevádzky bytový dom Narcis, ktorý vznikol prebudovaním bývaleho
obchodného domu. Je v ňom 25 mestských nájomných bytov. Momentálne prebieha
výstavba polyfunkčného domu s 38 bytovými jednotkami. Mesto plánuje spolu so súkromným
investorom zrekonštruovať ďalšiu budovu (bývalá nemocnica) za účelom dobudovania 25
mestských nájomných bytov a 45 bytov určených na odkúpenie do osobného vlastníctva.
Výstavba domov určených na bývanie je v Trenčianskych Tepliciach pomerne malá, je to
dôsledok kopcovitého terénu, ktorý neposkytuje dostatok nových stavebných parciel.
V meste (prevažne na sídlisku) bolo v januári 2017 v ponuke na predaj 40 bytov rôznej
veľkosti, pričom priemerná cena bytu sa pohybovala vo výške 900 €/m2 (Zdroj: Nonstop
Reality). Cena bytov je v porovnaní s okolitými obcami pomerne vysoká, pre mladých ľudí
často krát cenovo nedostupná. Tieto skutočnosti môžu znižovať ich záujem o usadenie sa
v našom meste.

Súčasný stav práce z mládežou z pozície mesta
Pri mestskom zastupiteľstve pracuje Komisia školstva, športu a kultúry a Komisia pre
zdravotníctvo a sociálne veci, ktoré majú vo svojej kompetencii zaoberať sa potrebami
mladých ľudí v Trenčianskych Tepliciach. Komisie sú poradným, iniciatívnym a kontrolným
orgánom pre danú oblasť.
Mesto Trenčianske Teplice vykonáva prenesený výkon štátnej správy - prenesené
kompetencie v oblasti vzdelávania a školstva. Zabezpečuje rozpis a prevod normatívnych
finančných prostriedkov od štátu základnej škole, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta. Finančné prostriedky slúžia na prevádzkové náklady a na mzdové náklady
zamestnancov školy (pedagogických aj nepedagogických).
Prostredníctvom originálnych kompetencií financuje výkon samosprávnych funkcií mesta.
Mesto v rámci svojich originálnych kompetencií na úseku školstva financuje náklady na
výchovu a vzdelávanie žiakov ZUŠ, detí MŠ, ŠKD a CVČ do 15 rokov veku, náklady na
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stravovanie žiakov MŠ, ZŠ a Súkromného športového gymnázia do dovŕšenia 15 rokov veku.
Ide o mzdové náklady pedagogických a nepedagogických zamestnancov, ako aj všetky
prevádzkové náklady v jednotlivých školách a školských zariadeniach.
Na mestskom úrade je zriadený samostatný úsek pre školstvo, šport a kultúru. V jeho
kompetencií pre oblasť vzdelávania a školstva je plnenie nasledovných úloh za zriaďovateľa:
 kontroluje plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov s trvalým pobytom na
území mesta TT a s trvalým pobytom mimo územia mesta, ktorí si plnia
dochádzku v ZŠ v TT,
 rieši priestupky na úseku školstva (správne konanie pri zanedbávaní školskej
dochádzky),
 spolupracuje s orgánmi školskej samosprávy (Rada školy – ZŠ, MŠ, ZUŠ) a
deleguje členov do orgánov školskej samosprávy,
 vyhlasuje výberové konania na riaditeľov škôl, ktoré sú v zriaďovateľskej
pôsobnosti
mesta, menuje riaditeľov škôl na základe výsledkov VK
a odporučenia RŠ
 zabezpečuje vyučovaciu činnosť v školách a školských zariadeniach z pozície
a kompetencií zriaďovateľa
 schvaľuje zníženie alebo odpustenie mesačných poplatkov v školách a školských
zariadeniach v súlade s platným VZN
 povoľuje prerušenie prevádzky v jednotlivých školách a šk. zariadeniach a vydáva
súhlas na uskutočnenie mimoškolskej činnosti (napr. škola v prírode, prerušenie
prevádzky v MŠ v ZUŠ...)
 schvaľuje hodnotiace správy škôl
 rieši havarijnej situácie v školách
 vykonáva mzdovú agendu škôl
Ďalej pod jeho kompetencie v súvislosti s deťmi a mládežou spadá:
 koordinovanie grantového programu mesta pre oblasť kultúry a športu,
 organizovanie podujatí (napr. vítanie občiankov, rozlúčka s deviatakmi, privítanie
prvákov, Mikuláš, oceňovanie úspešných mladých reprezentantov mesta a iné
príležitostné udalosti),
 podpora iniciatív mládeže bezodplatným zapožičiavaním techniky, prenájmom
priestorov, zabezpečovaním odmien, propagáciou aktivít,
 podporovanie a vytváranie príležitostí pre voľnočasové aktivity v oblasti športu,
rekonštrukcie športovísk, vytváranie nových ihrísk pre deti a mládež a iné.
Grantový program mesta upravuje všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016. Mesto
Trenčianske Teplice vytvára finančné prostriedky určené na dotácie z vlastných príjmov
mesta a schvaľuje ich mestské zastupiteľstvo v rozpočte mesta.
Z rozpočtu mesta sa môžu poskytnúť dotácie okrem iných:
 právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý
pobyt na území mesta alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta
alebo poskytujú služby obyvateľom mesta,
 právnickým osobám, ktorých zakladateľom (nie zriaďovateľom) je mesto a to na
konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia mesta.
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Mesto môže poskytovať dotácie na podporu všeobecne prospešných
verejnoprospešných účelov a na podporu podnikania a zamestnanosti.

služieb,

V zmysle VZN sú všeobecne prospešné služby najmä:
a) poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
b) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti,
c) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
d) ochrana ľudských práv a základných slobôd,
e) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
f) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
g) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
h) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
i) zabezpečenie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.
Mesto Trenčianske Teplice významne investuje do vzdelávania, rozvoja kultúry a športu
z prostriedkov mestského rozpočtu, ale aj prostredníctvom NFP získaných finančných
prostriedkov z grantových programov EÚ.
Na mestskom úrade je zriadený aj samostatný úsek sociálnej starostlivosti a VPČ, ktorý
prostredníctvom svojej činnosti:
 zabezpečuje poskytovanie dotácií podľa vyhlášky č. 22/2011 z. z. v znení vyhlášky č.
462/2012 Z. z.:
- dotácia na podporu výchovy k naplneniu školských povinností dieťaťa
ohrozeného sociálnym vylúčením (učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi –
ZŠ, MŠ), 2x ročne,
- dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného
sociálnym vylúčením ( obedy pre deti v hmotnej núdzi – ZŠ, MŠ), mesačne,
- mesačné zúčtovanie dotácie sa odosiela na ÚPSVR Trenčín,
- potvrdenia o riadnom plnení povinnej školskej dochádzky detí v HN sa mesačne
odosielajú na ÚPSVR Trenčín,
 poskytuje jednorazovú dávku v hmotnej núdzi úplnej alebo neúplnej rodine
s nezaopatrenými deťmi podľa
VZN č. 6/2011 o postupe a podmienkach pri
poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a poskytovaní sociálnej pomoci
Mestom Trenčianske Teplice,
 v zmysle § 14 ods. 3 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí
a sociálnej kuratele spolupracuje s ÚPSVR Trenčín v prípadoch zanedbávania
starostlivosti o deti, vykonáva šetrenie v rodinách s maloletými deťmi, podáva
písomné správy pre potreby ÚPSVR, spolupracuje so ZŠ a MŠ,
 v konaniach o osvojenie maloletého dieťaťa alebo v konaní o zverenie do náhradnej
osobnej starostlivosti a úpravu styku podáva písomné správy o povesti navrhovateľov
na Okresný súd,
 v prípade zanedbávania povinnej školskej dochádzky, alebo iného spáchaného
priestupku maloletým môže byť Mesto Trenčianske Teplice ustanovené za
osobitného príjemcu prídavku na dieťa,
 prejednávanie správnych deliktov podľa § 12 ods.. 3 zákona č. 219/1996 Z. z.
o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov..., (požitie alkoholického nápoja
maloletou a mladistvou osobou),
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 pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa – poskytuje terénnu sociálnu službu rodičovi
dieťaťa alebo inej fyzickej osobe, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na
základe rozhodnutia súdu, ak nemôže sama alebo s pomocou rodiny riadnu
starostlivosť o dieťa.

Úlohy Mestskej polície v Trenčianskych Tepliciach
MsP v Trenčianskych Tepliciach v súvislosti s deťmi a mládežou vykonáva v rámci
prevencie:
 Prednášky v Základnej škole Andreja Bagara žiakom 5. ročníka. V roku 2016
príslušník MsP poverený touto činnosťou vykonal 4 prednášky. Témami prednášok
boli bezpečnosť cestnej premávky, drogy, šikanovanie a používanie zábavnej
pyrotechniky.
 Dohľad nad bezpečnosťou detí prichádzajúcich do školy pred začiatkom vyučovania.
 Kontroly detských ihrísk zamerané nielen na funkčnosť a bezpečnosť hrových prvkov,
ale aj na dodržiavanie prevádzkového poriadku, zákazu vstupu so psom a pod.
 Ukážky výstroje, výzbroje, služobného motorového vozidla a taktiež aj priblíženie
práce mestskej polície žiakom základnej školy a materskej školy, ktorí pri rôznych
príležitostiach navštívili mestský úrad a oddelenie mestskej polície.

Organizácie venujúce sa mládeži v meste
Školy
Školy a školské zariadenia sú prevažne v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčianske
Teplice. Mesto má jednu materskú školu, jednu základnú školu a základnú umeleckú školu.
Pri základnej škole funguje centrum voľného času a školský klub detí. Zriaďovateľom
osemročného športového gymnázia je súkromná osoba.

 Materská škola
Sídlo: Štvrť SNP 75 , 914 51, Trenčianske Teplice, Tel. 032 / 655 2475, 655 2989
e-mail: materskaskola@teplice.sk, web: http://mstt.webnode.sk
Materská škola je 4-triedna. Poskytuje celodennú starostlivosť pre deti od 2-3 do 6 rokov a
deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. MŠ poskytuje deťom aj možnosť
poldenného pobytu. Budovu materskej školy tvoria 3 pavilóny. V dvoch pavilónoch sú
umiestnené triedy, ktorých usporiadanie je štruktúrované tak, aby si deti mohli vyberať z
viacerých činností v malých skupinách v tzv. centrách (kútikoch) aktivít. Tretí pavilón slúži
ako hospodárska budova. MŠ má zriadenú i učebňu anglického jazyka a samostatnú
jedáleň. Školský dvor je priestranný, poskytuje deťom dostatok miesta na pohybové, ale i iné
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aktivity. Pozostáva z trávnatých plôch so stromami a krami, dvoch pieskovísk, niekoľko
hracích prvkov a lavičiek.
V školskom roku 2016/2017 navštevovalo MŠ 90 detí, z toho 31 detí absolvovalo
predškolské vzdelávanie.

 Základná škola Andreja Bagara
Sídlo: Štvrť SNP 6, 914 51, Trenčianske Teplice, Tel. 032 / 655 2311
e-mail: skola@ttzs.sk, web: www.ttzs.sk
Základná škola vznikla 30. augusta 1984 a ako samostatná rozpočtová organizácia funguje
od roku 1993. V školskom roku 2016/2017 mala 11 tried, v ktorých sa vzdelávalo 222 žiakov.
Škola má spolu 33 zamestnancov, z toho je 18 pedagogických zamestnancov, 1 špeciálny
pedagóg, 4 vychovávatelia a 10 prevádzkových zamestnancov.
Základná škola kladie dôraz na rozvoj spôsobilostí a prípravu žiakov na život. Vyžaduje od
nich, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy. Na škole sa
vyučuje anglický jazyk od 2. ročníka a nemecký jazyk od 6. ročníka so zameraním na
komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých žiakov. Taktiež sa využívajú IKT
technológie v jednotlivých vyučovacích predmetoch s cieľom vyhľadávať, triediť,
systematizovať a prezentovať získané informácie z rôznych zdrojov. Šancu dostáva každý
žiak tak, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a bolo mu umožnené zažiť úspech,
u žiakov sa formuje tvorivý, zdravý životný štýl, vnútorná motivácia, sociálne cítenie a
hodnotové orientácie.
Škola ponúka tiež služby školského špeciálneho pedagóga. Podporuje aktívne trávenie
voľného času v pestrej krúžkovej činnosti Centra voľného času. Zameriava sa na rozvoj
plávania, florbalu a cykloturistiky. V školskom roku 2016/2017 malo CVČ v ponuke 15
krúžkov (Klub slovenského jazyka a matematiky, cykloturistika, florbal, hry vo vode,
francúzsky jazyk, nemecký jazyk, gymnastika, strelecký, zumba, rozhlasový, PC a hry,
chovateľský a ochranársky, keramika, výtvarno-tvorivé dielne, malá kuchárka). Krúžky v CVČ
navštevuje 216 detí.
Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na
základnej škole, činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich
prípravu na vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin.
Aktivity ŠKD sú zamerané na komplexný rozvoj osobnosti dieťaťa. Pri ich výbere sú
zohľadnené individuálne dispozície dieťaťa a jeho osobné záujmy. Prostredníctvom rôznych
činností a aktivít sa deťom poskytuje priestor pre oddych a relaxáciu, deti sa učia aktívne
oddychovať, realizujú sa v činnostiach, ktoré ich zaujímajú, podporuje sa ich tvorivosť a tiež
sa podporuje vytváranie priateľských vzťahov s rovesníkmi. ŠKD na svoju činnosť okrem
svojich priestorov využíva učebňu výpočtovej techniky, priestory telocvične , školský bazén
a areál školského ihriska. V školskom roku 2016/2017 navštevovalo školský klub detí 94
detí rozdelených do 3 oddelení.
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 Základná umelecká škola
Sídlo: Štvrť SNP 6, 914 51, Trenčianske Teplice, Tel. 032 / 655 3512
e-mail: zus@teplice.sk, web: http://zustt.webnode.sk
Základná umelecká škola v Trenčianskych Tepliciach poskytuje umelecké vzdelávanie pre
záujemcov o štúdium vo vekovom rozpätí detí predškolského veku až dospelých
uchádzačov. Väčšina žiakov navštevujúcich ZUŠ uplatní nadobudnuté vedomosti, zručnosti
a návyky priamo v rámci záujmovej umeleckej činnosti alebo v individuálnej umeleckej
tvorbe. ZUŠ poskytuje svojim žiakom základné umelecké vzdelanie, ktoré je východiskom
pre ďalšie štúdium na strednej umeleckej škole. Žiaci sa prezentujú na rôznych kultúrnospoločenských podujatiach v rámci mesta, ale aj v okolitých obciach.
V ZUŠ je zriadený hudobný, výtvarný, tanečný a literárno-dramatický odbor. V hudobnom
odbore získavajú žiaci hudobné vedomosti a rozvíjajú svoje zručnosti v hre na strunových,
klávesových, dychových, v sólovom a zborovom speve, v komornej a súborovej hre. Vo
výtvarnom odbore získavajú žiaci základné vedomosti v oblasti výtvarného umenia, rozvíjajú
svoje schopnosti v predmetoch kresba, maľba, grafika, modelovanie, dekoratívne činnosti . V
tanečnom odbore žiaci rozvíjajú svoje pohybové schopnosti v predmetoch hudobnopohybová výchova, tanečná príprava, klasický tanec, ľudový tanec, kreatívny tanec, moderný
tanec. Literárno-dramatický odbor je syntetizujúcim odborom, ktorý obsahuje dramatické,
pohybové, rečové, prednesové a slovesné tvorivé činnosti.
V školskom roku 2016/2017 navštevovalo ZUŠ 95 žiakov v individuálnej forme vyučovania
a 45 žiakov v skupinovej forme vyučovania.
 Súkromné osemročné športové gymnázium
Sídlo: SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice, Tel: 032 / 655 2677
e-mail: sport.skola@zoznam.sk , web: http://sportovegymnazium.sk
Súkromné športové gymnázium v Trenčianskych Tepliciach s osemročnou a štvorročnou
formou štúdia dáva príležitosť mladým športovým talentom spojiť štúdium so športom. Žiaci
školy majú možnosť využitia 3 tenisových dvorcov, 2 tenisových dvorcov v nafukovacej hale,
stolno-tenisovej herne, posilňovne, futbalového ihriska s umelou trávou, viacúčelovej haly,
kúpeľného bazéna, wellness centra, internetovej počítačovej učebne a privátneho
ubytovania pri škole.
Ťažiskovými športmi na škole sú tenis, stolný tenis, futbal (aj ženský), telovýchova a šport.
Uplatňuje sa individuálny prístup v pedagogickom i tréningovom procese. Okrem
známkovania sa na škole používa aj systém komplexného bodovania, pri ktorom žiaci
získavajú rôzne formy výhod. Každý žiak si eviduje a vyplňuje Denník športovca, pracuje na
projektoch so športovou tematikou a má povinný teoretický predmet o športovej príprave.

18

V školskom roku 2016/2017 navštevovalo školu 198 žiakov, z toho bolo 39 vo veku do 15
rokov.
Počet žiakov v školských zariadeniach Trenčianske Teplice
Materská škola
Základná škola
Centrum voľného času
Školský klub detí
Súkromné osemročné športové gymnázium
Základná umelecká škola - individuálna forma vzdelávania
Základná umelecká škola - skupinová forma vzdelávania
Zdroj: Štatistické údaje Mestského úradu Trenčianske Teplice

šk. rok 2016/2017
90
222
216
94
198
95
45

Občianske združenia
V meste Trenčianske Teplice je registrovaných 42 občianskych združení. Z nich sa mládeži
aktívne venuje 6 organizácií. Väčšina ostatných organizácií sa práci s mládežou venuje len
okrajovo.
 Rodinné centrum Ovečka
Sídlo: Nádražná 10, 914 51 Trenčianske Teplice, Tel: 0907 746 463
e-mail: rcovecka@teplice.sk, web: http://rcovecka.teplice.sk
Rodinné centrum Ovečka bolo založené skupinou mamičiek na materskej dovolenke v roku
2009. Poskytuje služby rodičom na materskej alebo rodičovskej dovolenke. Deti a ich rodičia
z Trenčianskych Teplíc a okolia majú možnosť stretávať sa v priestoroch združenia, vytvárať
priateľstvá, vymieňať si informácie, rozvíjať svoje zručnosti a podobne. Združenie organizuje
veľké množstvo aktivít pre deti a mládež a tiež aj pre rodičov. Rodičia tu môžu nájsť aj
priestor na vlastnú sebarealizáciu a to formou dobrovoľníckych aktivít v prospech združenia
a komunity.
Združenie vďaka finančnej podpore sponzorov a mesta vybudovalo a prevádzkuje detské
športovisko v centre mesta a zrekonštruovalo ihrisko na Sídlisku SNP.

 eRko
sídlo: Nádražná 20, 914 51 Trenčianske Teplice, Tel: 032 655 37 94
e-mail: fara@trencteplice.sk ,web: http://trencteplice.sk
eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí je detská organizácia s celoslovenskou
pôsobnosťou. Organizácia je registrovaná na Ministerstve vnútra SR ako občianske
združenie od roku 1990. Základom činnosti hnutia je pravidelná mimoškolská práca s deťmi
malých spoločenstvách – stretkách – skupinkách, pomáhať pri výchove a neformálnom
vzdelávaní detí a mladých ľudí na zrelé kresťanské osobnosti podieľajúce sa na rozvoji
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spoločnosti, v ktorej žijú. Poslanie eRka sa uskutočňuje cez osobný príklad mladých
dobrovoľníkov, ktorí prežívajú spolu s deťmi život v spoločenstve.
V našom meste eRko pôsobí od roku 1994. Pre deti a mládež sa organizujú tematické
stretká, spoločné krížové cesty, pôstne a adventné aktivity, spoločná modlitba ruženca počas
októbrových nedieľ, karnevaly...
Ďalšie aktivity, ktoré hnutie organizuje sú výlety, tábory, karnevaly, dni radosti, aktivity
spojené s ročnou témou, koledovanie, príprava tematických divadelných predstavení. Ďalej
je to zapájanie sa do celoslovenských projektov eRka ako Detský čin pomoci, 72 hodín bez
kompromisu a Vypni telku zapni seba.

 Miestna akčná skupina Strážovské vrchy
Sídlo: M. R. Štefánika 4, 914 51 Trenčianske Teplice, Tel: 032 655 67 32
e-mail: info@mas-sv.sk , web: http://mas-sv.sk
MAS Strážovské vrchy bola založená ako občianske združenie s názvom Miestna akčná
skupina mikroregiónu Teplička v roku 2007 v Trenčianskych Tepliciach. Zakladajúcimi členmi
sú obce Trenčianska Teplá, Omšenie a Dolná Poruba a mesto Trenčianske Teplice.
Odstupom času sa MAS SV formovala a v roku 2015 došlo k rozšíreniu MAS prijatím nových
členov a zmenu názvu na Miestna akčná skupina Strážovské vrchy. Tým sa územie MAS
roztiahlo z pôvodných štyroch na súčasných 18 obcí. Združenie združuje právnické a fyzické
osoby a predstavuje verejno-súkromné partnerstvo, v ktorom majú svoje zastúpenie miestne
komunity, podnikatelia, verejná správa, poľnohospodárske a lesnícke subjekty, mladí ľudia,
ženy a iní dôležití aktéri na miestnej úrovni.
MAS Strážovské vrchy pôsobí v nasledovných oblastiach:
 zavádzanie nových prístupov, inovácií a stimulov v rámci územia mikroregiónu
v oblasti technologických a výrobných procesov a informačných a komunikačných
technológií,
 zvyšovanie kvality miestnych služieb so starostlivosťou o krajinu, ochranou
prírodných a kultúrnych hodnôt a zavedenie jednotného systému propagácie
mikroregiónu,
 zvyšovanie konkurencie schopnosti sektora poľnohospodárstva a lesného
hospodárstva mikroregiónu,
 zvyšovanie kvality života v rámci mikroregiónu a koordinácia rozvoja mikroregiónu,
 zapájanie skupín do rozhodovacieho procesu ohľadom rozvoja mikroregiónu
a vzdelávanie týchto skupín.
 Mestský športový klub Slovan Trenčianske Teplice
Sídlo: M. R. Štefánika 4, 914 51 Trenčianske Teplice, Tel: 032 655 6720
e-mail: slovan@teplice.sk , web: http:// http://mskslovan.webnode.sk
MŠK Slovan Trenčianske Teplice bol založený v Trenčianskych Tepliciach, v roku 2009.
Združuje fyzické a právnické osoby, ktorých sídlo alebo trvalý pobyt je v meste Trenčianske
Teplice. Cieľom združenia je pôsobiť v oblasti uspokojovania záujmov a potrieb svojich
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členov, ale aj širokej verejnosti v oblasti získavania a rozvoja pohybových a telesných
zručností a schopností, upevňovania fyzického a duševného zdravia a zdatnosti, formovania
osobnosti s kladnými morálnymi a vôľovými vlastnosťami, spoločensky vhodného spôsobu
trávenia voľného času. Organizačná štruktúra združenia je tvorená oddielmi, na ktorých čele
stojí vedúci. Združenie sa aktívne venuje aj telovýchove detí a mládeže. Činnosť združenia je
celoročná, založená na dobrovoľných aktivitách svojich členov ako aj širokej verejnosti z
rôznych oblastí spoločenského života.
 Športový klub TCTT
Sídlo: Športový areál Baračka 1808, 914 51 Trenčianske Teplice, Tel: 0903 451 982
e-mail: daniel@jezik.sk , web: www.tennis-camp.sk
ŠK TCTT bol založený v roku ?. Pôsobí v športovom areáli Baračka, v kúpeľnom parku. V
areáli sú tri antukové tenisové dvorce s večerným osvetlením, areál minigolfu, požičovňa
horských bicyklov a kolobežiek. V zimnej sezóne je tu k dispozícii nafukovacia hala s dvoma
tenisovými dvorcami a potrebným zázemím.
Okrem celoročných športových aktivít organizovaných pre deti a mládež združenie ponúka
každoročne tenisový výcvik formou letných tenisových táborov pre deti vo veku 6-9 a 10-13
rokov. Taktiež pravidelne organizuje turnaj v tenise nadregionálneho charakteru School Cup
pre mladšie žiačky.

 Revel Sport Club
Sídlo: Štvrť SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice, Tel: 0911 321 399
e-mail: info@revelsportclub.sk , web: www.revelsportclub.sk
Revel sport club bol založený v roku 2015 a predstavuje skupinu športových nadšencov
zaoberajúcich sa realizáciou športových kurzov, lekcií a akcií pre široké spektrum skupín či
jednotlivcov. Tím organizácie tvoria profesionálni športovci, tréneri, školitelia, pedagógovia,
psychológovia či pracovníci s mládežou. Aj vďaka spolupráci s inými organizáciami či
firmami pôsobiacimi v tejto oblasti realizujú množstvo aktivít pre deti a mládež v meste, ale
aj v okolí. Organizujú kurzy pre materské, základné a stredné školy, verejnosť alebo
jednotlivcov, športové tábory a školy v prírode, ale tiež teambuildingy a vzdelávacie aktivity.

Vzťahy medzi organizáciami
Vzdelávacie organizácie, ktorých zriaďovateľom je mesto plnia úlohy, ktoré im vyplývajú
z platnej legislatívy SR. Jedná sa o samostatné organizácie so svojim riadením, pričom
riaditeľ vzdelávacej inštitúcie sa zodpovedá za svoju činnosť zriaďovateľovi. Jednotlivé
vzdelávacie inštitúcie vzájomne spolupracujú v nevyhnutnej miere. Tiež spolupracujú
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s mestom, a to nielen na plnení výchovno-vzdelávacích úloh, ale aj na ďalších aktivitách
v oblasti kultúry, ochrany prírody a na spoločensko – prospešných aktivitách.
Zriaďovateľom Súkromného osemročného gymnázia je súkromná osoba a za chod školy
zodpovedá zriaďovateľ, pričom jeho činnosť sa pohybuje v medziach legislatívy SR.
V meste Trenčianske Teplice sa mládeži aktívne venuje 6 občianskych združení. Tieto
združenia vedia vzájomne spolupracovať nielen medzi sebou, ale aj so vzdelávacími
organizáciami a samosprávou, avšak ich činnosti nie sú koordinované, neexistuje
prepojenosť medzi nimi.

Voľnočasové aktivity
Mesto Trenčianske Teplice prevádzkuje Kino Prameň, ktoré sa nachádza v Kúpeľnom parku
pri Kursalone. Premieta sa 2 – krát do týždňa (utorok a sobota o 19:00 hod.) a raz do
mesiaca (nedeľa o 14:00 hod.) je premietanie určené deťom. Program kina je pravidelne
zverejňovaný na webovej stránke kina http://kino.teplice.sk.
Mestská knižnica sa nachádza v OOC Amadeus na Sídlisku SNP. Ponúka čitateľom
množstvo titulov zameraných na všetky vekové kategórie. Pri výbere nových kníh sa kladie
dôraz na pestrosť žánrov. Knižničný fond v súčasnosti obsahuje 6 991 knižničných jednotiek.
Stálych registrovaných čitateľov je 176. Knižnica ponúka služby aj kúpeľným hosťom.
V ponuke je 33 periodík dennej, týždennej a mesačnej tlače. V priestoroch knižnice
prebiehajú rôzne aktivity a workshopy venované podpore čitateľskej gramotnosti detí
a mládeže. Organizujú sa aj ďalšie tematické podujatia určené širokej verejnosti. Okrem
komplexných knižnično-informačných služieb, podujatí a aktivít pre deti a mládež, knižnica
ponúka návštevníkom a čitateľom prístup k internetu.
K športovému vyžitiu mladých ľudí slúžia viacúčelové ihriská a športoviská. V areáli
športového klubu Marakana sa nachádza ihrisko s umelou trávou, futbalové ihrisko so
živou trávou, športová hala, tenisové kurty, bowling. V základnej škole sú dve telocvične,
plaváreň a pri ZŠ sa nachádza viacúčelové tartanové ihrisko a detské ihrisko. Na Sídlisku
SNP je viacero menších detských ihrísk a športovísk. V OOC Amadeus môžu mladí ľudia
aktívne tráviť čas v modernom Fitness centre, ktoré ponúka okrem služieb fitness aj ďalšie
športové a relaxačné aktivity. V centre mesta sa nachádzajú hotely ponúkajúce welness
služby. Taktiež je tu Bazén Grand s celoročnou prevádzkou a detské športovisko.
V roku 2015 bolo opätovne sprevádzkované Kúpalisko Zelená Žaba, kde okrem sezónneho
bazéna je k dispozícii tartanové ihrisko, exteriérové posilňovacie stroje, kolkáreň a saunový
svet (celoročná prevádzka). V parku sú k dispozícii exteriérové posilňovacie stroje, detské
ihrisko, workoutové ihrisko, kyslíková dráha a AG–INFO - tennis camp prevádzkuje tenisové
kurty, minigolf a požičovňu bicyklov.
Okolitá príroda je ideálnym miestom pre ďalšie športové a relaxačné aktivity. V parku je
množstvo oddychových a relaxačných plôch, jazierko. V blízkom okolí mesta sa nachádza
niekoľko náučných chodníkov venovaných miestnej faune, flóre, turistickým atraktivitám
a histórii územia a tiež horské cyklotrasy.
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Podujatia
Počas celého roka, no najmä v letnej sezóne, sa v meste koná viacero podujatí
s regionálnym, ale aj medzinárodným charakterom. Medzi ne patrí Hudobné leto – najstarší
festival komornej hudby v strednej Európe. Počas neho sa každoročne predstaví množstvo
významných i menej známych umelcov. Zameranie festivalu nie je jednostranné, okrem
komornej hudby zaznievajú aj iné hudobné žánre, dokonca prebiehajú divadelné
predstavenia. Veľká časť vystúpení je prispôsobená aj nárokom mladšej generácie.
Ďalšou významnou aktivitou je International Film Fest (IFF). Medzinárodný filmový festival
v Trenčianskych Tepliciach ponúka niekoľko tematických sekcií a jednu súťažnú prehliadku
krátkych a stredometrážnych diel študentov filmových škôl. Svojím programom reflektuje
filmovú históriu aj súčasnosť. Festival je dôležitou kultúrnou udalosťou, ktorá už takmer štvrť
storočia obohacuje kultúrny život nielen v kúpeľnom meste, ale v celom kraji. Podujatie
tradične organizované na konci júna je oslavou filmového umenia a zároveň symbolickým
odštartovaním letnej sezóny. Sprievodné podujatia IFF sú rovnako veľkým lákadlom ako
samotný filmový festival (koncerty, výstavy, odborné diskusie, chillout zóna a iné).
Jazdecké preteky o cenu primátora sú veľmi obľúbené preteky koní, svojho druhu jediné
na Slovensku. Ich výnimočnosť spočíva v mieste ich konania, v Kúpeľnom parku. Počas
dvoch dní súťažia kone spolu so svojimi džokejmi na parkúrovej dráhe. Najpopulárnejším
pretekom podujatia je jazda Ride and Drive, kedy súťaží jazdec na koni s pretekárom v aute.
Promenádne koncerty sa stali príjemným oživením letnej sezóny v meste. Predstavujú sa na
nich profesionálni hudobníci rôznych žánrov, ale aj amatérske súbory a tiež žiaci ZUŠ
Trenčianske Teplice. Koncerty sa odohrávajú na Kúpeľnom námestí. Na Kúpeľnom námestí
sa uskutočňujú každoročne aj ďalšie obľúbené podujatia. Z pravidelných sú to Fašiangy,
Remeselný jarmok, Burčiakový jarmok a Mikuláš. Ďalšími vyhľadávanými podujatiami sú
Deň zdravia, Cena Karla Čapka, Medzinárodný dychový festival, Beh – Memoriál
Košeckého, Veterán really a iné príležitostné aktivity.

Ďalšie služby v meste
V oblasti zdravotníckych služieb sú v meste k dispozícii dve detské lekárky, dve praktické
lekárky pre dospelých, dvaja zubní lekári, interná ambulancia, diabetologická ambulancia,
dve gynekologické ambulancie, rehabilitačná ambulancia, ambulantná kúpeľná liečba,
záchranný systém RESCUE, dve lekárne, očná optika. Prevažná väčšina zdravotníckych
služieb pre obyvateľov je poskytovaná v zdravotnom stredisku na Sídlisku SNP.
V oblasti finančných služieb fungujú v meste dve banky (Slovenská sporiteľňa a.s.
a Poštová banka a.s.) a tri bankomaty (VUB a.s., Slovenská sporiteľňa a.s. a Volksbank
Slovensko).

23

V meste sa ďalej nachádza jedna prevádzka Supermarketu Tesco, dve predajne potravín
siete CBA, 3 pekárne, 3 mäsiarstva a jedna predajňa zdravej výživy. Tieto služby sú
pomerne dobre rozmiestnené po celom meste, okrem časti Baračka, kde nie je žiaden
poskytovateľ týchto služieb.
Vzhľadom na to, že mesto žije predovšetkým cestovným ruchom, nachádza sa tu viacero
reštaurácii, kaviarní, vinární a cukrární, ktoré sú sústredené prevažne v centre mesta.
Z ďalších služieb je to pánske holičstvo, 4 kaderníctva, 6 kozmetických salónov, 4
kvetinárstva, 4 taxislužby, papiernictvo, oprava obuvi, oprava televízorov, dva pneuservisy
a autoservisy, viacero predajní s oblečením, drogériou, galantériou, hračkami, bylinnými
preparátmi, športovými potrebami, ďalej novinové stánky a predajne so suvenírmi. Viacero
spomínaných služieb je sústredených v OOC Amadeus na Sídlisku SNP a OD Termál
v centrálnej časti mesta.
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Analýza potrieb mladých ľudí v meste Trenčianske Teplice

Prieskum – vyhodnotenie dotazníkov
Vyhodnotenie dotazníkov – cieľová skupina MLÁDEŽ
Prehľad oslovených respondentov v analýze:

Vek respondentov
70
60
50
%

40
30
20
10
0
Vek: 11-15 rokov

Vek: 16-18 rokov

Vek: 19-24 rokov

Vek: 25 - 30 rokov

Názov grafu: Vek respondentov
Dotazníkového prieskumu sa zúčastnilo 89 respondentov.
Z celkového počtu bolo 60 dievčat a 29 chlapcov, vekové rozpätie bolo:
Vek: 11-15 rokov
Vek: 16-18 rokov
Vek: 19-24 rokov
Vek: 25-30 rokov

51
12
11
15
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Akú školu navštevujú respondenti
%

60
50
40
30
20
10
%

0

Názov grafu: Akú školu navštevujú respondenti

Akú školu navštevujú?
ZŠ A. Bagara Tr. Teplice
Gymnázium Dubnica nad Váhom
Súkromné športové gym. Tr.Teplice
Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín
Spojená škola J. Bosca Nová Dubnica
SPŠ Dubnica nad Váhom
SOŠ obchodu a služieb Trenčín
Piaristické gym. J.Braneckého Trenčín
Trnavská univerzita
Žilinská univerzita
APZ Bratislava
Masarykova univerzita
ukončené štúdium
nič neodpovedali

Počet
43
4
8
3
2
1
1
1
2
2
1
1
5
15
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Výstupy:
Respondenti si myslia:
Mladí ľudia
využívajú príležitosti na trávenie voľného času, ktoré sú v
Trenčianskych Tepliciach?
sú informovaní čo sa v meste deje?
majú záujem podieľať sa na spoločenských aktivitách?
chcú napomáhať rozvoju Trenčianskych Teplíc?
majú záujem podieľať sa na dobrovoľníckych aktivitách?
majú záujem o vytvorenie priestoru pre mládežnícke aktivity
v meste?
majú záujem o mládež. politiku v meste?
navštevujú kultúrne podujatia v Tr. Tepliciach?
chcú pomáhať pri organizácii podujatí v Tr. Tepliciach?
vedia organizovať spoločenské podujatia v Tr. Tepliciach?
sú v meste zodpovední a spoľahliví?
v našom meste sú aktívni?
sú ochotní pomáhať iným?
sa chcú stretávať a spoločne tráviť čas v meste?

ÁNO

NIE

52%
49%
60%
75%
59%

48%
51%
40%
25%
41%

80%
35%
53%
62%
68%
69%
53%
77%
81%

20%
65%
47%
38%
32%
31%
47%
23%
19%

Podľa respondentov mladí ľudia prispievajú k rozvoju mesta najviac – 35% vystúpeniami
na podujatiach, 34% reprezentáciou mesta, 17% tým, že pomáhajú iným, 13% svojou
starostlivosťou o prírodu a okolie a necelé 2% iným spôsobom.

mladí ľudia prispievajú k rozvoju mesta
starostlivosť o
prírodu a okolie
13%

inak
2%

pomoc iným
17%

vystúpenia na
podujatiach
34%

reprezentácia
mesta
34%

Názov grafu: Ako mladí ľudia prispievajú k rozvoju mesta – názor cieľovej skupiny mladí
ľudia
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Respondenti väčšinu voľného času trávia:
-

Doma – výučbou a prípravou do školy
Prechádzkami s kamarátmi, so psom
Športom: futbal, turistika, fitnes, korčuľovanie, tenis, bicykel,..
Krúžkami (ZUŠ, angličtina,..)
Na chate
V parku, na sídlisku, v škole, na námestí, v OZ Ovečka
Pomáhaním zvieratkám
Nakupovaním
Mimo Trenčianskych Teplíc (v Trenčíne, v Dubnici nad Váhom)
V podnikoch (Cafe Maxim, Pax, pizzeria Kópia, U vlka, Amadeus, iné podniky)

Čomu sa najčastejšie venujú mladí ľudia vo
voľnom čase?
70
60
50
40
30
20
10
0

Názov grafu: Čomu sa najčastejšie venujú mladí ľudia vo voľnom čase?

Komentáre:
Čomu sa najčastejšie venujú mladí ľudia vo voľnom čase?
-

Športovým aktivitám (bicyklovaniu, florballu, fitnes, cvičeniu všeobecne, futbal, tenis,
beh, inline korčuľovaniu, gymnastike, bedmintonu, hokeju, zumbe)
Priateľom a rodine
Hasičská zbrojnica
eRKO v Trenčianskych Tepliciach,
OZ Ovečka
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Ktoré miesta mladí ľudia navštevujú v
Trenčianskych Tepliciach
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

Názov grafu: Ktoré miesta mladí ľudia navštevujú v Trenčianskych Tepliciach – názor
cieľovej skupiny mladí ľudia
Mladí ľudia najčastejšie navštevujú športový klub, následne kostol a kino.

Mladí ľudia pravidelne v Tr. Tepliciach navštevujú
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Koncerty

Divadelné
predtavenia

Filmový festival

Podujatia na
námestí

Športoviská

Iné

Názov grafu: Aké aktivity pravidelne navštevujú mladí ľudia – názor cieľovej skupiny mladí
ľudia
Najatraktívnejšie podujatie z pohľadu mladých ľudí je Medzinárodný filmový festival, potom
aktivity na športoviskách a následne podujatia organizované na námestí.
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Mladí ľudia vnímajú:
Áno v % Nie v %
Majú dostatok možností v meste na využitie svojho voľného času?
47
53
Stretávajú sa s priateľmi v meste alebo na sídlisku?
85
15
Pomáhali niekedy pri organizovaní akcie alebo podujatia v Tr.
Tepliciach?
53
47
Pomáhali niekedy pri organizovaní akcie alebo podujatia inde?
41
59
Organizovali niekedy akciu alebo podujatie v Tr. Tepliciach?
37
63
Organizovali niekedy akciu alebo podujatie inde?
26
74
Privítali by v meste centrum pre mladých?
90
10
Vedia, že mesto má grantový program, kde majú možnosť získať
financie na kultúrne alebo športové aktivity v meste?
10
Názov tabuľky: Ako mladí ľudia vnímajú – názor cieľovej skupiny mladí ľudia

90

Pri otázke, či majú respondenti dostatok možností na využitie voľného času v meste sa 53%
opýtaných vyjadrilo, že nie a 47% respondentov to hodnotí pozitívne.
85% opýtaných sa stretáva s priateľmi v meste, alebo na sídlisku a 15% z nich na iných
miestach.
53% opýtaných už pomáhalo pri organizovaní nejakej akcie alebo podujatia v Trenčianskych
Tepliciach a 37% už aj sami organizovali niečo v meste.
Iba 10% opýtaných vie o existencii grantového programu mesta na kultúrne a športové
podujatia.
90% respondentov by privítalo centrum mladých v meste Trenčianske Teplice.
Podľa mladých ľudí mesta Trenčianske Teplice by centrum pre mladých malo ponúkať:
-

literatúru, hračky, priestor na čítanie, učenie sa,
aktivity pre mladých ľudí,
priestor a možnosť sa stretávať s priateľmi,
priestor na informácie pre mladých, prednášky, vzdelávanie, študovňu,
wifi, internetovú miestnosť, hry na PC, stolové hry,
priestor na športové aktivity mladých ľudí, diskotéku, relaxáciu,
koncerty, filmové predstavenia, divadlo,
priestor na podporu a rozvoj mladých ľudí, ich útočisko a priestor, kde sa môžu
prejaviť,
priestor na team building mladých ľudí,
tvoriť návrhy aktivít mladých ľudí, projekty,
kreatívne aktivity,
kresťanské aktivity mladých ľudí,
ponuka by mala byť na základe požiadaviek a preferencií mladých ľudí.

Čo mladým ľuďom v meste chýba?
-

Cyklotrasy
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-

Viac športovísk pre teenagerov (workout, bowling, parkour, skate park, korčuliarske
trasy, klzisko, kúpalisko s plaveckým bazénom)
Možnosti pre mladých: diskotéka, kino finančne prístupné, kurzy (jazykové, tanečné)
Múzeum, galéria, nemocnica
Zeleň na námestí
Vybavenosť občianska (LIDL, optický internet, ...)
Aktivity pre mladých ľudí (koncerty, letné kino - napríklad v amfiteátri. kultúrny dom
s aktivitami pre mladých, voľnočasové aktivity pre mladých, ...)
Verejná wifi
Útulok pre zvieratá
KLUB PRE MLADÝCH

Ako by chceli mladí ľudia prispieť k rozvoju mesta?
-

Pri aktivitách pre mladých ľudí
Pri organizovaní podujatí, akcií
V útulku
V centre pre mladých, ak by sa zriadilo
Pomoc bezdomovcom
Pri športových aktivitách
Pri zabezpečení čistoty mesta, prírody
Reprezentáciou mesta
Čímkoľvek, čím by mohli

Plánujú mladí ľudia zostať v Trenčianskych Tepliciach žiť?
3%

37%

60%

áno

nie

neviem

Názov grafu: Plánujú mladí ľudia zostať v Trenčianskych Tepliciach žiť? – názor cieľovej
skupiny mladí ľudia
Až 60% mladých ľudí neplánuje zostať žiť v meste, 37% áno a 3% nie je ešte rozhodnutých.
Dôvody, prečo chcú zostať v meste sú rodina, priatelia, známi, prostredie, príroda, zeleň.
Dôvody odchodu sú málo pracovných príležitostí a možností rozvoja, možnosti vyžitia sa,
slabá občianska vybavenosť, štúdium, resp. neplánujú zostať na Slovensku.
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Vedia mladí ľudia o nejakej konkrétnej akcii, ktorú pravidelne robia mladí ľudia
v Trenčianskych Tepliciach?

27%
áno

73%

nie

Názov grafu: Vedia mladí ľudia o nejakej konkrétnej aktivite v Trenčianskych Tepliciach,
ktorú organizujú pravidelne mladí ľudia? – názor cieľovej skupiny mladí ľudia
Skoro ¾ respondentov nevie o žiadnej pravidelnej aktivite mladých ľudí. Tí, ktorí vedia,
uviedli tieto pravidelné aktivity mladých ľudí: 25.12. eRko - Totus Tuus robí divadelné
predstavenie, pri ktorom zbiera potraviny pre rodiny v núdzi, koncerty, športové aktivity,
diskotéky na ZŠ.

Vyhodnotenie dotazníkov – cieľová skupina pracovníci s mládežou
Prehľad oslovených respondentov v analýze:

Vek respondentov - pracovníci s mládežou
20
15
Vek: 18-25 rokov
10

Vek: 26-30 rokov
Vek: 30-45 rokov

5

Vek: 45 a viac
0
Vek: 18-25
rokov

Vek: 26-30
rokov

Vek: 30-45
rokov

Vek: 45 a viac

Názov grafu: Vek respondentov –cieľová skupina pracovníci s mládežou
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Dotazníkového prieskumu sa zúčastnilo 33 respondentov.
Z celkového počtu bolo 27 žien a 6 mužov, vekové rozpätie bolo:
 Vek 18-25 rokov – 1
 Vek 26-30 rokov – 2
 Vek 30-45 rokov – 19
 Vek viac ako 45 rokov – 11
27 respondentov sa venuje profesionálne mládeži a 10 vo voľnom čase. Z výsledku vyplýva,
že 6 opýtaní sa venujú mládeži profesionálne a zároveň aj vo voľnom čase.
Pracovníci s mládežou si myslia:
Že mladí ľudia
ÁNO NIE
využívajú príležitosti na trávenie voľného času v Tr. Tepliciach
59%
41%
sú informovaní čo sa v meste deje
72%
28%
majú záujem podieľať sa na spoločenských aktivitách
53%
47%
chcú napomáhať rozvoju Tr. Teplíc
77%
23%
majú záujem podieľať sa na dobrovoľníckych aktivitách
50%
50%
majú záujem o vytvorenie priestoru pre mládež. aktivity v meste 77%
23%
majú záujem o mládež. politiku v meste
42%
58%
navštevujú kultúrne podujatia v Tr. Tepliciach
75%
25%
chcú pomáhať pri organizácii podujatí v Tr. Tepliciach
75%
25%
vedia organizovať spoločenské podujatia v Tr. Tepliciach
68%
32%
sú v meste zodpovední a spoľahliví
71%
29%
v našom meste sú aktívni
61%
39%
sú ochotní pomáhať iným
85%
15%
sa chcú stretávať a spoločne tráviť čas v meste
87%
13%
Názov tabuľky: Názory pracovníkov s mládežou o vnímaní mladých ľudí – názor cieľovej
skupiny pracovníci s mládežou

mladí ľudia prispievajú k rozvoju
mesta - PSM
starostlivosť o
prírodu a okolie
11%
pomoc iným
11%
reprezentácia
mesta
27%

inak
0%

vystúpenia na
podujatiach
51%

Názov grafu: Ako prispievajú mladí ľudia k rozvoju mesta? – názor cieľovej skupiny
pracovníci s mládežou
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Podľa respondentov mladí ľudia prispievajú k rozvoju mesta najviac – 43% vystúpeniami
na podujatiach, 23% reprezentáciou mesta, 9% tým, že pomáhajú iným, 9% svojou
starostlivosťou o prírodu a okolie.
Povedomie respondentov o konkrétnej akcii, ktorú pravidelne robia mladí ľudia
v Trenčianskych Tepliciach:

41%
áno

59%

nie

Názov grafu: Organizujú mladí ľudia konkrétnu akciu v meste Trenčianske Teplice? – názor
cieľovej skupiny pracovníci s mládežou
59% respondentov si myslí, že mladí ľudia neorganizujú v meste žiadnu aktivitu. 41%
opýtaných si myslí, že mladí ľudia pravidelne robia nejakú akciu. Vymenovali: Vianočné
divadlo Totus Tuus, koledovanie, Mikulášsky turnaj vo futbale, koncerty, vystúpenia žiakov
ZUŠ a ZŠ, Zumba, Florball, Vystúpenie pre dôchodcov, Vítanie občanov, Divadelný sprievod
v električke, Kresťanské aktivity (dobrá novina), športové podujatie s hokejistami, Aktivity
s farským úradom, Jasličková slávnosť (divadlo). (pozn. na viacerých menovaných
podujatiach mladí ľudia vystupujú, ale priamo ich neorganizujú)

Ako vnímajú pracovníci s mládežou dostatočnosť voľnočasových aktivít pre mladých
ľudí v meste Trenčianske Teplice? Respondenti hodnotili pomocou škály od 1 do 5, pričom 1
znamenalo úplnú spokojnosť a 5 nedostatočnú.

Známka

Kultúrno-spoločenské Športové

Relaxačné

Vzdelávacie Iné

Známka 1

6

5

7

3

0

Známka 2

4

14

8

8

0

Známka 3

13

7

8

10

1

Známka 4

8

6

7

7

0

Známka 5

1

0

2

4

0
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Názov grafu: Ako vnímate dostatočnosť voľnočasových aktivít organizovaných v meste pre
mladých ľudí prostredníctvom známkovania, 1 znamená úplnú spokojnosť a 5 je
nedostatočné – názor cieľovej skupiny pracovníci s mládežou
V výstupu vyplýva, že pracovníci s mládežou najčastejšie označili známkou 2 možnosť
voľnočasových aktivít pre mladých ľudí - možnosť športových aktivít. V komentároch
vyjadrili, že pravdepodobne nemajú všetky informácie a o niektorých možnostiach nevedia.

Rovnakou škálou hodnotili aj kvalitu voľnočasových aktivít pre mladých ľudí
organizovaných v meste Trenčianske Teplice.
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Názov grafu: Ako vnímate kvalitu voľnočasových aktivít organizovaných v meste pre mladých
ľudí prostredníctvom známkovania, 1 znamená úplnú spokojnosť a 5 je nedostatočné –
názor cieľovej skupiny pracovníci s mládežou
Z výstupu vyplýva, že najviac pracovníkov s mládežou oznámkovalo známkou 3 kultúrnospoločenské aktivity a známkou 2 relaxačné aktivity. Komentáre obsahovali hlavne to, že
v meste nie sú, alebo len v malom množstve, organizované aktivity priamo pre túto
cieľovú skupinu.
Na otázku, či majú mladí ľudia vo veku od 15 rokov záujem tráviť voľný čas v meste
zodpovedalo 38% opýtaných áno a 62% nie.

38%

62%

áno

nie

Názov grafu: Majú mladí ľudia vo veku 15+ záujem tráviť voľný čas v meste? – názor cieľovej
skupiny pracovníci s mládežou
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Komentáre respondentov:
Ak áno, je to kvôli:
-

Pekná príroda, ihrisko, veľa možností.
Veľa rôznych príležitostí.
Dostatok športových podujatí a možností k športu.
Hlavne výuka plávania v ZŠ pre detí z okolia a vo veku od 15 Fitness centrum
Amadeus.
Ak sú združení v nejakom celku, či už športové alebo kultúrne aktivity, tak zostávajú
v Trenčianskych Tepliciach, inak idú niekam kde to žije, väčšinou Trenčín.
Pretože tu bývajú a majú tu kamarátov.
Neviem celkom posúdiť, myslím, že potrebujú otvoriť oči, potrebujú impulz využiť to,
čo sa im ponúka.
Majú tu priateľov, rodinu, čiastočne priestor na zábavu.
Nechcú sa nudiť, chcú zažiť niečo nové, nechcú byť sami.
Za účelom stretávania sa.

Ak nie, je to preto:
-

-

V tomto veku nemajú záujem tráviť čas zmysluplnými aktivitami, pokiaľ tomu neboli
vedení od nižšieho veku.
Podujatia sú viac zamerané na seniorov a kúpeľných hostí.
Pretože tu majú málo možností, kde sa stretávať.
Málo aktivít pre deti 15+.
Nežije to tu.
Chýba im tu adekvátny disko klub.
Nemajú kde.
Študujú v iných mestách a nemajú mnoho času.
Neponúka priestor na voľno časové aktivity, zábavu.
Nedostatok príležitostí.
ML potrebujú spoločný priestor (nemajú klubovňu), aktivity (chýba organizácia,
združenie, ktoré by organizovalo pre nich akcie) a hlavne slobodu (aby sa mohli
realizovať s pravidlami, ale kreatívne).
Chýba SŠ, s príchodom na SŚ trávia voľný čas v jej meste, Trenčín ako krajské
mesto málo zaujímavých a veku primeraných aktivít.

Ďalšími otázkami, na ktoré sme zisťovali názory pracovníkov s mládežou boli:

Sú názory mladých ľudí v našom meste akceptované?
Majú mladí ľudia záujem využívať všetky možnosti a služby,
ktoré im mesto ponúka?

ÁNO NIE
NEVIEM
31%
45%
24%
52%

Je v našom meste dostatok príležitostí pre mladých ľudí, aby tu
mohli zakladať rodiny?
41%
Majú mladí ľudia v Tr. Tepliciach dostatok priestoru na
sebarealizáciu?
38%
Názov tabuľky: % vyjadrenie názorov pracovníkov s mládežou na dané otázky

39%

10%

59%

0%

62%

0%
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Čo by podľa pracovníkov s mládežou mohlo prispieť k tomu, aby mladí ľudia mali
potrebu viac sa angažovať?
Komentáre respondentov:
-

-

Viac voľnočasových aktivít pre ich vekovú skupinu.
Angažovanie mesta a kompetentných v ich potrebách a názoroch.
Silný líder, organizácia, ktorá by dávala mladých ľudí dokopy.
Viac pracovných príležitostí v meste.
Viac príležitostí na rozvoj.
Využívať amfiteáter, vytvoriť miesto stretávania.
Viac motivácie, komunikácie.
Pozícia pracovníka s mládežou – na meste, ktorý by tlmočil návrhy mladých ľudí
vedeniu mesta (kompromisy, nielen slová – koordinácia aktivít mladých ľudí
a zvyšovanie ich kompetencií).
Podpora mesta a snaha riešiť a pomáhať pri realizácii nápadov mladých ľudí.
Zlepšiť služby a kvalitu dopravy (vlaky, autobusy, Teplá – kruháč,...).
Priestor na diskusiu a riešiť koncepčne s delegovanými mladými ľuďmi.
Pocit, že ich niekto počúva = ich názor sa ráta.
Informovanosť o aktivitách mesta a pritiahnutie mladých ľudí do ich plánovania.
Zakladanie komunít.
Viac modernejších koncertov, kultúrnych programov.
Dať možnosť mladým ľuďom angažovať sa.

Čo si myslia pracovníci s mládežou o mladých ľuďoch v meste Trenčianske Teplice?
Komentáre respondentov:
-

Majú veľký potenciál aj chuť pracovať, ale nemôžu ho často využiť naplno.
Rovnakí ako v iných mestách.
Veľa možností pre rozvoj, hlavne športové aktivity.
Sú znudení, nevedia čo chcú.
Tvoriví, šikovní, nevážia si možnosti, ktoré im mesto ponúka.
Treba ich nakopnúť, aby sami fungovali.
Pasívni, lebo vzdelanie, prácu, zábavu hľadajú vo väčších mestách a v zahraničí.
Slušne vychovaní, treba im vytvoriť viac možností na realizáciu a trávenie voľného
času, zaslúžia si viac možností sebarealizácie.
Mnoho z nich trávi čas fetovaním.
Vedia byť aktívni – chýba však mládežnícke centrum.
Lenivosť a naivita im bráni v realizácii svojich myšlienok, nezaujímajú sa čo sa deje,
musia mať vytrvalosť.
Tí, čo majú záujem, treba ich podchytiť pri sebarealizácii.
Nariekajú, že sa tu nič nedeje, ale aj z ich strany by mohla byť väčšia aktivita.
Ovplyvnení dobou – technika, virtuálny svet.
Nemajú tu možnosti na realizáciu.
Mali by sa nad sebou zamyslieť.
Malé detí – veselé, aktívne, plné očakávania.
Realisti – vidia a sú schopní porovnávať + a 38

Vyhodnotenie dotazníkov – cieľová skupina aktéri zodpovední za mládežnícku
politiku
Prehľad oslovených respondentov v analýze:
Dotazníkového prieskumu sa zúčastnilo 12 respondentov.
Pohlavie ani vek neboli zisťované.
Aktéri si myslia:
Myslíte si, že mladí ľudia
využívajú príležitosti na trávenie voľného času v Tr. Tepliciach?
sú informovaní čo sa v meste deje?
majú záujem podieľať sa na spoločenských aktivitách?
chcú napomáhať rozvoju Tr. Teplíc?
majú záujem podieľať sa na dobrovoľníckych aktivitách?
majú záujem o vytvorenie priestoru pre mládež. aktivity v meste?
majú záujem o mládež. politiku v meste?
navštevujú kultúrne podujatia v Tr. Tepliciach?
chcú pomáhať pri organizácii podujatí v Tr. Tepliciach?
vedia organizovať spoločenské podujatia v Tr. Tepliciach?
sú v meste zodpovední a spoľahliví?
v našom meste sú aktívni?
sú ochotní pomáhať iným?
sa chcú stretávať a spoločne tráviť čas v meste?

Áno Nie
33% 67%
80% 20%
56% 44%
63% 38%
30% 70%
78% 22%
0% 100%
60% 40%
50% 50%
30% 70%
71% 29%
11% 89%
70% 30%
80% 20%

Viac ako polovica miestnych aktérov zodpovedných za mládežnícku politiku v meste
Trenčianske Teplice si myslí, že mladí ľudia nevyužívajú príležitosti na trávenie voľného času
v Trenčianskych Tepliciach, nemajú záujem sa podieľať na dobrovoľníckych aktivitách,
nevedia organizovať spoločenské podujatia v meste a nie sú aktívni v meste.
Až 100% opýtaných si myslí, že mladí ľudia nemajú záujem o politiku v meste.
80% respondentov si myslí, že mladí ľudia sú informovaní o dianí v meste, 56% si myslí, že
mladí ľudia majú záujem sa podieľať na spoločenských aktivitách a 63% si myslí, že mladí
ľudia chcú pomáhať rozvoju mesta Trenčianske Teplice. Taktiež väčšie percento opýtaných
si myslí, že mladí ľudia navštevujú kultúrne podujatia v meste a chcú pomáhať pri ich
organizácií, aj keď to podľa väčšieho percenta opýtaných nevedia. Pozitívne hodnotí 70%
respondentov ochotu mladých ľudí pomáhať iným a 80% si myslí, že mladí ľudia majú
záujem spoločne tráviť čas v meste.

Podľa respondentov mladí ľudia prispievajú k rozvoju mesta najviac – 35% vystúpeniami
na podujatiach, 29% reprezentáciou mesta, 18% svojou starostlivosťou o prírodu a okolie
a 12% iným spôsobom (pomoc v kultúrnej oblasti – hudba, divadlo alebo podporou dobrého
mena mesta).
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mladí ľudia prispievajú k rozvoju mesta aktéri
inak
13%

vystúpenia na
podujatiach
37%

starostlivosť o
prírodu a okolie
19%

pomoc iným
0%

reprezentácia
mesta
31%

Názov grafu: Ako mladí ľudia prispievajú k rozvoju mesta – názor cieľovej skupiny aktéri

Povedomie respondentov o konkrétnej akcii, ktorú pravidelne robia mladí ľudia
v Trenčianskych Tepliciach:

30%
áno

70%

nie

Názov grafu: Organizujú mladí ľudia konkrétnu akciu v meste Trenčianske Teplice? – názor
cieľovej skupiny aktéri
70% respondentov si myslí, že mladí ľudia neorganizujú v meste žiadnu aktivitu. 30%
opýtaných si myslí, že mladí ľudia pravidelne robia nejakú akciu. Vymenovali: kultúrne
vystúpenia žiakov ZŠ a ZUŠ, vianočné koledovanie, detský a mládežnícky spevácky zbor
v kostole, predaj výrobkov z keramickej dielne, súbor Totus Tuus – vianočné divadelné
predstavenie spojené so zbierkou trvanlivých potravín pre rodiny, Míľa pre mamu,
Medzinárodný filmový festival. (pozn. na viacerých menovaných podujatiach mladí ľudia
vystupujú, ale priamo ich neorganizujú)
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Ako vnímajú aktéri dostatočnosť voľnočasových aktivít pre mladých ľudí v meste
Trenčianske Teplice?
Respondenti hodnotili pomocou škály od 1 do 5, pričom 1 znamenalo úplnú spokojnosť a 5
nedostatočnú.
Známka

Kultúrno-spoločenské

Športové

Relaxačné

Vzdelávacie

Iné

Známka 1

0

1

1

0

0

Známka 2

4

5

4

2

0

Známka 3

4

2

2

4

1

Známka 4

2

2

2

2

0

Známka 5

0

0

0

1

0

6
5
4
3
2
1
0
Kultúrno-spoločenské

Športové
Známka 1

Relaxačné
Známka 2

Známka 3

Vzdelávacie
Známka 4

Iné

Známka 5

Názov grafu: Ako vnímate dostatočnosť voľnočasových aktivít organizovaných v meste pre
mladých ľudí prostredníctvom známkovania, 1 znamená úplnú spokojnosť a 5 je
nedostatočné – názor cieľovej skupiny aktéri
Z výstupu vyplýva, že najviac aktérov ohodnotilo známkou 2 možnosť športového vyžitia
a potom kultúrno–spoločenského a relaxačného. Vzdelávacie možnosti najviac respondentov
označilo známkou 3. V komentároch sa vyjadrili, že vnímajú nedostatočnú informovanosť
o možnosti využívať voľnočasové aktivity/krúžky aj pre ľudí mimo ZŠ, že chýba priestor na
bicyklovanie – cyklotrasa, cyklopark pre deti..., avšak vzhľadom na počet obyvateľov
a zastúpenia mladej generácie v našom meste je aktivít viac než času, chýba priestor
(klubovňa a pod.) a nemajú informáciu, že by samospráva organizovala voľnočasové aktivity
zamerané výlučne na mladých ľudí.
Rovnakou škálou hodnotili aj kvalitu voľnočasových aktivít pre mladých ľudí
organizovaných v meste Trenčianske Teplice.
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Známka

Kultúrno-spoločenské Športové

Relaxačné

Vzdelávacie

Iné

Známka 1

1

1

1

0

1

Známka 2

5

6

3

1

0

Známka 3

2

1

3

4

0

Známka 4

1

1

1

3

0

Známka 5

0

0

0

0

0

7
6
5
4
3
2
1
0
Kultúrno-spoločenské

Športové
Známka 1

Relaxačné

Známka 2

Známka 3

Vzdelávacie
Známka 4

Iné

Známka 5

Názov grafu: Ako vnímate kvalitu voľnočasových aktivít organizovaných v meste pre mladých
ľudí prostredníctvom známkovania, 1 znamená úplnú spokojnosť a 5 je nedostatočné –
názor cieľovej skupiny aktéri
Z výstupu vyplýva, že najviac aktérov ohodnotilo kvalitu voľnočasových aktivít pre mladých
ľudí známkou 2 - športové, a potom kultúrno spoločenské aktivity. V komentároch poukázali
na chýbajúcich lektorov (hlavne mužov) tvorivých činností.
Na otázku, či majú mladí ľudia vo veku od 15 rokov záujem tráviť voľný čas v meste
zodpovedalo 22% opýtaných áno a 78% nie.

22%

78%

áno

nie

Názov grafu: Majú mladí ľudia vo veku 15+ záujem tráviť voľný čas v meste? – názor cieľovej
skupiny aktéri
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Komentáre respondentov:
Ak áno, je to kvôli:
-

ľahkej dostupnosti
v prípade spoločného záujmu, napr. kresťanské stretnutia alebo rodičia na materskej
– majú vytvorenú miestnosť (Zorka, Ovečka), rodičia na materskej príp. rodiny
s malými deťmi ideálne vonkajšie prostredie, kultúrno-spoločenské a športové aktivity
v dosahu, základné inštitúcie v dosahu.

Ak nie, je to preto:
-

-

Že už študujú mimo mesta a pretrhnú sa ich väzby s rovesníkmi.
Chýba – nie je priestor – miestnosť na stretnutia, kde by „nerušili“ staršiu generáciu.
V meste nie sú organizované aktivity na trávenie voľného času pre mladých ľudí.
Chýbajú cyklotrasy, skateboard plochy, priestory pre zábavu – mladí ľudia chodia za
zábavou do Trenčína (diskotéky, ...)
Chýba im anonymita (15+ až 24) – podniky sú obsadené staršou generáciou,
diskotéky resp. zábavy v piatok a sobotu večer, málo mladých ľudí v meste (na počet
obyvateľov) pre spoločné záujmy alebo pre nadväzovanie nových vzťahov, väčšinou
majú známych už zo stredných alebo vysokých škôl, ktorí sú mimo nášho mesta.
Pokiaľ ide o návštevnosť, napr. krúžkov, hlavne mladí 15+ si spájajú ZŠ
s vyučovacím procesom, CVČ by malo byť oddelené od priestorov ZŠ aj z dôvodu
otváracej doby.

Ďalšími otázkami, na ktoré sme zisťovali názory aktérov boli:

Sú názory mladých ľudí v našom meste akceptované?
Majú mladí ľudia záujem využívať všetky možnosti a služby,
ktoré im mesto ponúka?
Je v našom meste dostatok príležitostí pre mladých ľudí, aby tu
mohli zakladať rodiny?
Majú mladí ľudia v Tr. Tepliciach dostatok priestoru na
sebarealizáciu?

ÁNO
70%

NIE
10%

NEVIEM
20%

30%

60%

10%

56%

44%

0%

50%

40%

10%

Komentáre respondentov:
Čo by podľa aktérov mohlo prispieť k tomu, aby mladí ľudia mali potrebu viac sa
angažovať?
-

Ich samotná angažovanosť.
Väčšia podpora mesta + priestor.
Vyhľadávanie aktívnych ML a práca s nimi tak, aby sa okolo nich vytvorila komunita,
ktorej bude záležať aj na iných ML, aby mali potrebu sa sem vracať a ostať tu žiť.
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-

-

Viac informovať ML v spolupráci so ZŠ o dianí v meste, napr. formou
školského/mládežníckeho časopisu, organizovanie súťaží zo strany mesta s cieľovou
skupinou detí na 2.stupni ZŠ.
Prezentácia aktivít mesta zameraná na mladých ľudí formou Fb stránky a pod.,
vytvorenie aktivít pre skupiny mladých ľudí vo veku 15-19 rokov,...
Iniciatívnosť mladých ľudí.
Intenzívnejšie spolupracovať s mladými ľuďmi a vytvárať podmienky na podporu ich
nápadov.
Motivácia, záujem a podpora ich nápadov, angažovanie musí priniesť výsledky –
účasť na podujatiach, záujem o pravidelné usporiadanie akcií a samozrejme odmena
za úsilie, rešpekt a uznanie zo strany okolia, najmä staršej generácie, pochopenie,
potreba charizmatických lídrov, pravidelné súťaže/akcie spojené s využitím aj
digitálnych technológií (PC, foto, kamera, videá, Fb, weby,...).

Čo si myslia aktéri o mladých ľuďoch v meste Trenčianske Teplice?
-

-

Vysoké očakávanie, nižšia miera sebareflexie, potenciál chcieť pracovať.
Angažovanosť vo voľnočasových aktivitách klesá po odchode na SŠ, opätovne sa
veľmi ojedinele zapájajú po cca 30. roku života.
Chýba im motivácia a priestor pre ich (mládežnícke) aktivity.
Málo aktívni.
Nemajú záujem o veci verejné.
Mladí ľudia sú síce aktívni, zapájajú sa, ale potrebujú svojich prirodzených lídrov,
ktorí ich povedú, momentálne sa nevedia zorientovať, nepoznajú možnosti, niekedy
sú ľahostajní.
Najradšej sedia pri počítači (internet, Fb,...), o iné aktivity nemajú veľký záujem.
Delia sa na polovciu: ½ - nezáujem, inklinujú k Trenčínu a Dubnici nad Váhom a pod.,
½ - záujem – avšak slabé podmienky.

Čo by podľa aktérov mohlo do Trenčianskych Teplíc prilákať viac mladých ľudí?
-

-

Byty, viac podujatí kultúrnych, športových.
Väčšie možnosti bývania.
Viac kultúrnych akcií (amfiteáter a pod.) + klubovňa.
Viac športových akcií + súvis s MŠK (nové kluby a pod.).
Nové stavebné parcely, viac bytov za dostupnejšie ceny.
Viac možností bývania, vytvorenie pracovných miest.
Ak ide o krátkodobé návštevy – kultúrne podujatia + relax služby.
Ak ide o trvalé bydlisko - výhodná cena, resp. množstvo voľných bytov, všetky
ostatné životné podmienky sú v Tr. Tepliciach v porovnaní s okolím nadštandardné.
Vytvoriť podmienky pre rozvoj tvorivosti a podnikavosti mladých ľudí.
Priaznivá bytová politika – dostupnosť bytov a pozemkov, nové pracovné príležitosti –
viac služieb, i viac pracovných príležitostí, vyššia ústretovosť voči začínajúcim
podnikateľom.
Kultúrne podujatia sú na dobrej úrovni, ale musia byť podmienky na prácu a bývanie.
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Aké opatrenia navrhli aktéri na zvýšenie záujmu mladých ľudí o život v meste
Trenčianske Teplice?
-

Zriadiť bytový a pozemkový fond určený pre mladé rodiny resp. mladých ľudí.
Ponúknuť finančné úľavy pre podnikateľov, ktorí vytvoria pracovné miesta pre
mladých.
Zlepšiť komunikáciu medzi samosprávou a mladými v meste.
Zriadiť priestor – miestnosť na spoločné (diskusné) stretnutia pre mladých ľudí od
15+.
Vytvoriť organizáciu, ktorá by intenzívne pracovala s mladými ľuďmi.
Organizovať podujatia – semináre, workshopy, poskytovanie poradenských služieb.
Vybudovať mládežnícke centrum.
Poskytnúť nové možnosti bývania, vytvoriť pracovné miesta.
Venovať im väčšiu pozornosť, pripravovať aktivity im určené, viac ich počúvať
a zaujímať sa o ich názory.
Vytvoriť multifunkčné priestory (klubovňa), športoviská, športové kluby (florball, karate
a pod.), hlavne futbal !!! (prípravka, dorast – zlepšiť činnosť!!!) a kultúra (podporiť
divadelnú činnosť a možnosť vytvorenia hudobného telesa).

Porovnanie vnímania jednotlivých opýtaných skupín

VYUŽÍVAJÚ MLADÍ ĽUDIA PRÍLEŽITOSTI NA
TRÁVENIE VOĽNÉHO ČASU V TR.TEPLICIACH
67%
59%
52%

48%
41%
33%

ML ÁNO

PSM ÁNO

Aktéri ÁNO

ML NIE

PSM NIE

Aktéri NIE

Názov grafu: Využívajú mladí ľudia príležitosti na trávenie voľného času v meste Trenčianske
Teplice? – porovnanie názorov cieľových skupín ML – mladí ľudia, PSM - pracovníci
s mládežou a aktérov
Najviac pracovníkov s mládežou 59% si myslí, že mladí ľudia využívajú príležitosti na
trávenie voľného času v meste Trenčianske Teplice. Naproti tomu až 67% aktérov si to
nemyslí.
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SÚ MLADÍ ĽUDIA INFORMOVANÍ O DIANÍ V
MESTE?
72%

80%
51%

49%

28%

ML ÁNO

PSM ÁNO

Aktéri ÁNO

ML NIE

PSM NIE

20%

Aktéri NIE

Názov grafu: Sú mladí ľudia informovaní o dianí v meste? – porovnanie názorov cieľových
skupín ML – mladí ľudia, PSM - pracovníci s mládežou a aktérov
Najviac aktérov 80% si myslí, že mladí ľudia sú informovaní o dianí v meste, čo napríklad
viac ako polovica respondentov – mladých ľudí vníma opačne.

MAJÚ MLADÍ ĽUDIA ZÁUJEM PODIEĽAŤ SA NA
AKTIVITÁCH?
60%
53%

56%
47%
40%

ML ÁNO

PSM ÁNO

Aktéri ÁNO

ML NIE

PSM NIE

44%

Aktéri NIE

Názov grafu: Majú mladí ľudia záujem podieľať sa na aktivitách v meste Trenčianske
Teplice?
– porovnanie názorov cieľových skupín ML – mladí ľudia, PSM - pracovníci
s mládežou a aktérov
Pozitívne hodnotenie záujmu mladých ľudí podieľať sa na aktivitách hodnotili všetky tri
cieľové skupiny podobne v škále od 53% do 60%.
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CHCÚ NAPOMÁHAŤ MLADÍ ĽUDIA ROZVOJU
TRENČIANSKYCH TEPLÍC
75%

77%
63%
38%
25%

ML ÁNO

PSM ÁNO

Aktéri ÁNO

ML NIE

23%

PSM NIE

Aktéri NIE

Názov grafu: Chcú napomáhať mladí ľudia rozvoju mesta Trenčianske Teplice?
–
porovnanie názorov cieľových skupín ML – mladí ľudia, PSM - pracovníci s mládežou a
aktérov
Záujem mladých ľudí pomáhať rozvoju mesta je značný a hodnotia ho všetky cieľové skupiny
pozitívne. Na základe prieskumu môžeme zhodnotiť, že mladí ľudia v meste majú záujem
prispievať a pomáhať na aktivitách mesta.

MAJÚ ZÁUJEM MLADÍ ĽUDIA PODIEĽAŤ SA NA
DOBROVOĽNÍCKYCH AKTIVITÁCH
70%
59%
50%

50%
41%
30%

ML ÁNO

PSM ÁNO

Aktéri ÁNO

ML NIE

PSM NIE

Aktéri NIE

Názov grafu: Majú mladí ľudia záujem podieľať sa na dobrovoľníckych aktivitách v meste
Trenčianske Teplice? – porovnanie názorov cieľových skupín ML – mladí ľudia, PSM pracovníci s mládežou a aktérov
Mladí ľudia v prieskume uviedli, že majú záujem o dobrovoľnícke aktivity – 59%, čo si však
nemyslia aktéri – iba 30% z nich sa vyjadrilo pozitívne na túto otázku. Polovica pracovníkov s
mládežou si myslí, že majú záujem. Z workshopov vyplynulo, že informovanosť
o dobrovoľníctve u mladých ľudí je veľmi nízka a v meste nie je žiadna inštitúcia alebo
občianske združenie, ktoré by rozvíjalo dobrovoľnícke aktivity a možnosti pre mladých ľudí.
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MAJÚ ZÁUJEM O VYTVORENIE PRIESTORU PRE
MLÁDEŽNÍCKE AKTIVITY V MESTE
80%

77%

78%

20%

ML ÁNO

PSM ÁNO

Aktéri ÁNO

ML NIE

23%

PSM NIE

22%

Aktéri NIE

Názov grafu: Majú mladí ľudia záujem o vytvorenie priestoru pre mládežnícke aktivity v
meste Trenčianske Teplice? – porovnanie názorov cieľových skupín ML – mladí ľudia, PSM
- pracovníci s mládežou a aktérov
Viac ako ¾ opýtaných zo všetkých cieľových skupín vnímajú dôležitosť vytvorenia priestoru
pre mládežnícke aktivity v meste. Aj z workshopov a SWOT analýz vyplynula táto aktivita
ako veľmi dôležitá a urgentná pre ďalší rozvoj práce s mládežou v meste.

MAJÚ MLADÍ ĽUDIA ZÁUJEM O MLÁDEŽNÍCKU
POLITIKU V MESTE
100%

65%
35%

58%

42%

0%
ML ÁNO

PSM ÁNO

Aktéri ÁNO

ML NIE

PSM NIE

Aktéri NIE

Názov grafu: Majú mladí ľudia záujem o mládežnícku politiku v meste Trenčianske Teplice?
– porovnanie názorov cieľových skupín ML – mladí ľudia, PSM - pracovníci s mládežou
a aktérov
Celkový nezáujem o mládežnícku politiku v meste je porovnateľný s inými mestami v kraji
a na Slovensku. Vyplýva to predovšetkým z neinformovanosti o možnostiach participácie
a systému fungovania verejnej správy. Zároveň nie je v meste rozvinutá aktívna participácia.
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NAVŠTEVUJÚ MLADÍ ĽUDIA KULTÚRNE
PODUJATIA V MESTE
75%
60%

53%

47%

40%
25%

ML ÁNO

PSM ÁNO

Aktéri ÁNO

ML NIE

PSM NIE

Aktéri NIE

Názov grafu: Navštevujú mladí ľudia kultúrne podujatia v meste Trenčianske Teplice? –
porovnanie názorov cieľových skupín ML – mladí ľudia, PSM - pracovníci s mládežou a
aktérov
Viac ako polovica všetkých respondentov uviedla, že mladí ľudia navštevujú kultúrne
podujatia v meste. Celkovo sa poriada mnoho kultúrnych podujatí v meste, ale nie cielene
pre mladých ľudí. Na workshopoch hodnotili mladí ľudia ako najatraktívnejší Medzinárodný
filmový festival.

CHCÚ MLADÍ ĽUDIA POMÁHAŤ PRI ORGANIZÁCII
PODUJATÍ V MESTE
75%
62%
50%

50%
38%
25%

ML ÁNO

PSM ÁNO

Aktéri ÁNO

ML NIE

PSM NIE

Aktéri NIE

Názov grafu: Majú mladí ľudia záujem pomáhať pri organizácii podujatí v meste Trenčianske
Teplice?
– porovnanie názorov cieľových skupín ML – mladí ľudia, PSM - pracovníci
s mládežou a aktérov
Pracovníci s mládežou (75%) a mladí ľudia (62%) si myslia, že mládež má záujem pomáhať
v meste pri organizovaní podujatí. Aktéri sa tak vyjadrili len v 50% odpovedí.
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SÚ MLADÍ ĽUDIA V MESTE ZODPOVEDNÍ A
SPOĽAHLIVÍ
69%

71%

71%
31%

ML ÁNO

PSM ÁNO

Aktéri ÁNO

ML NIE

29%

29%

PSM NIE

Aktéri NIE

Názov grafu: Sú mladí ľudia v meste zodpovední a spoľahlivý? – porovnanie názorov
cieľových skupín ML – mladí ľudia, PSM - pracovníci s mládežou a aktérov
Na základe prieskumu môžeme zhodnotiť vysokú mieru dôvery v zodpovednosť
a spoľahlivosť mladých ľudí v meste, čo na úrovni kraja a na národnej úrovni nie je také
jednoznačné.

MLADÍ ĽUDIA V NAŠOM MESTE SÚ AKTÍVNI

89%
53%

61%
47%

39%

11%
ML ÁNO

PSM ÁNO

Aktéri ÁNO

ML NIE

PSM NIE

Aktéri NIE

Názov grafu: Sú mladí ľudia v meste aktívni? – porovnanie názorov cieľových skupín ML –
mladí ľudia, PSM - pracovníci s mládežou a aktérov
Najviac pracovníkov s mládežou, 61%, hodnotí pozitívne aktívnosť mladých ľudí v meste.
Sami mladí ľudia sa hodnotia ako aktívni v 53%, až 89% aktérov hodnotí aktívnosť mladých
ľudí ako slabú. Zaujímavé je tu porovnanie tých, ktorí pracujú s mládežou (61% dôvera
v aktívnosť mladých ľudí) a tých, ktorí o nich rozhodujú (iba 11% dôvera v aktívnosť mladých
ľudí).
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MLADÍ ĽUDIA SÚ OCHOTNÍ POMÁHAŤ INÝM

85%

77%

70%

23%

ML ÁNO

PSM ÁNO

Aktéri ÁNO

ML NIE

30%
15%

PSM NIE

Aktéri NIE

Názov grafu: Sú mladí ľudia v meste ochotní pomáhať iným? – porovnanie názorov cieľových
skupín ML – mladí ľudia, PSM - pracovníci s mládežou a aktérov
Škála od 70% do 85% nám vypovedá o pozitívnom vnímaní ochoty pomáhať iným u mladých
ľudí. Názory všetkých cieľových skupín sa veľmi nelíšia.

SÚ NÁZORY MLADÝCH ĽUDÍ V NAŠOM MESTE
AKCEPTOVANÉ?
70%

70%
60%
50%
40%

45%
31%
24%

30%

20%

10%

20%
10%
0%
PSM ÁNO

Aktéri ÁNO

PSM NIE

Aktéri NIE

PSM NEVIEM

Aktéri NEVIEM

Názov grafu: Sú názory mladých ľudí v meste akceptované? – porovnanie názorov
cieľových skupín PSM - pracovníci s mládežou a aktéri
70% aktérov posudzuje pozitívne akceptovateľnosť názorov mladých ľudí. Na druhej strane
pracovníci s mládežou to hodnotia v 45% negatívne. 20% aktérov a 24% pracovníkov
s mládežou to nevedelo posúdiť.
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60%
50%
40%

MAJÚ MLADÍ ĽUDIA ZÁUJEM VYUŽÍVAŤ
VŠETKY MOŽNOSTI A SLUŽBY, KTORÉ IM
MESTO PONÚKA?
60%
52%
39%
30%

30%
20%

10%

10%

PSM NEVIEM

Aktéri NEVIEM

10%
0%
PSM ÁNO

Aktéri ÁNO

PSM NIE

Aktéri NIE

Názov grafu: Majú mladí ľudia záujem využívať všetky možnosti a služby, ktoré im mesto
ponúka? – porovnanie názorov cieľových skupín PSM - pracovníci s mládežou a aktéri

Najviac aktérov, 60% si myslí, že mladí ľudia nemajú záujem využívať všetky možnosti
a služby v meste, čo viac ako polovica pracovníkov s mládežou hodnotí pozitívne.

JE V MESTE DOSTATOK PRÍLEŽITOSTÍ PRE
MLADÝCH ĽUDÍ, ABY TU MOHLI ZAKLADAŤ
RODINY?
59%
56%
44%
41%

PSM ÁNO

Aktéri ÁNO

PSM NIE

Aktéri NIE

Názov grafu: Je v meste dostatok príležitostí pre mladých ľudí, aby si tu mohli zakladať
rodiny? – porovnanie názorov cieľových skupín PSM - pracovníci s mládežou a aktéri
Dostatok príležitostí mladých ľudí na založenie rodiny v meste hodnotí pozitívne 41%
pracovníkov s mládežou a 56% aktérov. Celkovo z workshopov vyplynulo, že mladí ľudia
vnímajú náklady na zabezpečenie bývania v Trenčianskych Tepliciach ako vysoké. Zároveň
trh práce v meste vnímajú nedostatočne, čo však môže kompenzovať dostupnosť
pracovných príležitostí v okolí a blízkosť krajského mesta.
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MAJÚ MLADÍ ĽUDIA V TR. TEPLICIACH
DOSTATOK PRIESTORU NA SEBAREALIZÁCIU?
62%
50%
40%

38%

10%

0%
PSM ÁNO

Aktéri ÁNO

PSM NIE

Aktéri NIE

PSM NEVIEM

Aktéri NEVIEM

Názov grafu: Majú mladí ľudia v Trenčianskych Tepliciach dostatok priestoru na
sebarealizáciu? – porovnanie názorov cieľových skupín PSM - pracovníci s mládežou a
aktéri
Až 62% pracovníkov s mládežou si myslí, že mladí ľudia nemajú dostatok priestoru na
sebarealizáciu.

Privítali by mladí ľudia v meste centrum pre mladých?

áno

nie

Názov grafu: Záujem mladých ľudí o mládežnícke centrum v Trenčianskych Tepliciach –
názor mladých ľudí
Až 90% opýtaných mladých ľudí by privítalo priestor na vlastné aktivity v meste Trenčianske
Teplice.
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Vedia mladí ľudia, že mesto má grantový program, kde majú
možnosť získať financie na kultúrne alebo športové aktivity
v meste

áno

nie

Názov grafu: Vedomosť mladých ľudí o grantovom programe v Trenčianskych Tepliciach na
kultúrne a športové aktivity –názor mladých ľudí
Až 90% opýtaných mladých ľudí nevedelo o existencii grantového programu mesta na
podporu kultúrnych a športových aktivít v meste Trenčianske Teplice.

Swot analýza – jednotlivé cieľové skupiny
SWOT analýzy zosumarizované z výstupov z workshopov, ktorých sa zúčastnilo:
-

Workshopy s mladými ľuďmi – 79 účastníkov.
Workshopy s pracovníkmi s mládežou – 27 účastníkov.

SPOLU oslovených 106 mladých ľudí, mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou.

 SWOT analýza – mladí ľudia
SILNÉ STRÁNKY

Priestory / Inštitúcie / Zariadenia
- Kúpeľný park
- Prostredie / okolitá príroda/

SLABÉ STRÁNKY

Priestory / Inštitúcie / Zariadenia
- chýbajúci plavecký bazén
- chýbajúce parkovanie pred Tescom
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- „Hríb“
- Skalka
- Školské ihrisko
- Veľké námestie
- Športové gymnázium
- Športové haly
- Futbalové ihrisko
- Minigolfové ihrisko
- Tenisové ihrisko
- Mestská knižnica
- Kúpalisko Zelená Žaba
- Veľa možností na wellnes
- Reštauračné a iné zariadenia
na území mesta
- Dobrovoľný hasičský zbor
- Fitness Centrum

- chýbajúci zimný štadión/klzisko
- chýbajúci priestor/vybavenie pre pingpong
- chýbajúci bufet v škole
- chýbajúci skateboardový priestor
- chýbajúce komunitné/mládežnícke centrum (priestor,
kde by sa mohli mladí ľudia stretávať a spoločne sa
učiť, hrať spoločenské hry, pozerať filmy,
organizovať aktivity,...)
- chýbajúce cyklotrasy (+ korčuľovanie)
- chýbajúce workout/parkour ihrisko
- chýbajúci priestor na bedminton
- chýbajúce lavičky aj na miestach, kde by mladých
pre hlučnosť nevyháňali starší občania
- finančne nedostupné bývanie pre mladých ľudí
- chýbajúce múzeum - kultúrno-historická exhibícia
mesta
- nefunkčná nemocnica
- neexistujúce verejné WC
- chýbajúci útulok pre psov
- opustené/chátrajúce budovy
- nedostatok parkovacích miest v meste
- nedostatok služieb

SILNÉ STRÁNKY
Aktivity v meste
- Filmový festival
- Hudobné leto

SLABÉ STRÁNKY
Aktivity v meste
- slabá
INFORMOVANOSŤ
–
KOMUNIKÁCIA
s mladými jazykom im zrozumiteľným, neexistujúce
informačné kanály a priestory zamerané len na
mladých ľudí žijúcich v meste
- neexistujúca osoba zodpovedná za komunikáciu
a informovanosť mladých ľudí
- neexistujúca INFOTABUĽA pre návštevníkov mesta
(napr. na záchytnom parkovisku)
- slabá informovanosť o existencii CVČ
- neexistujúca možnosť aktívne sa venovať zimným
športom (verejné korčuľovanie, lyžovanie,...)
- chýbajúce
kultúrne podujatia pre mladých ľudí
(koncerty/festivaly)
- poškodené chodníky a cesty (nedajú sa využívať na
šport – beh, korčule, skate)
- znižujúci sa počet akcií pre mladých v ZORKE
- chýbajúce doplnkové vzdelávanie – aspoň základné
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kurzy
- nedostatočná multifunkčnosť ihriska pri škole s
dostupnosťou športových pomôcok
- nedostatočné využitie kultúrneho domu pri kine
- zatvorené všetky podniky po 22.00 hod.
- neprimeraná modernizácia mesta
- neupravené a neprístupné jazierko a altánok pri
škole
- chýbajúce
zosúladenie
električky
s vlakovou/
autobusovou dopravou v Tr. Teplej
- chýbajúci voľný vstup do amfiteátra
- nadmerný výrub stromov na Grófovci – zakázať

PRÍLEŽITOSTI
Priestory / Inštitúcie / Zariadenia
- možnosť využitia schátraných
budov
- priestor pre zimné športy lyžiarsky vlek
- všestranné využitie kúpeľného
parku
- zatraktívnenie kina pridaním
ďalších služieb
- oslovenie
vplyvných
ľudí
žijúcich v Tr. Tepliciach na
rozvoj aktivít v meste (známe
osobnosti, podnikatelia)
- využitie eurofondov
- využitie okolitého prostredia
(geograf. poloha)
- využitie prírodných zdrojov –
termálna voda
- dobrá dostupnosť do mesta
(auto, autobus, električka)
- možnosť využitia flexibilnej
komunity
- mesto vhodné na rodinný život
- člnkovanie na jazere
- dostatok možností na relax –
pekné a kľudné prostredie

HROZBY
Priestory / Inštitúcie / Zariadenia
- systém vzdelávania v štáte - smerovanie ML v
školách - žiadna motivácia
- spoplatnenie všetkých parkovísk v centre mesta
(návštevníci mesta parkujú na sídlisku, parkoviská
potom vznikajú na ihriskách)
- slabý rozvoj infraštruktúry a údržba komunikácií cesty, chodníky, kúpeľný park (cesta medzi Tr.
Teplou – Tr. Teplicami)
- nedostatok pracovných príležitostí pre mladých ľudí
- nízka úroveň platov
- prevaha dôchodcov
- návykové látky
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 SWOT analýza - pracovníci s mládežou
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

Priestory / Inštitúcie / Zariadenia

Priestory / Inštitúcie / Zariadenia

-

Centrum voľného času – rozmanité
krúžky
Mestská knižnica
Školské ihrisko, detské ihrisko
Plaváreň
Kúpeľný park
Okolitá príroda
Kvalitná ZŠ (dobrá vybavenosť +
odbornosť pedagógov + štatistika)
Rodinné centrum Ovečka
Športová
infraštruktúra
+
viac
účelovosť + rozmanitosť športovísk
Kúpeľné mesto
Zelená žaba
Kino
Mestská knižnica
Náučné chodníky
Regionálna TV

-

-

SILNÉ STRÁNKY
Aktivity v meste
-

-

Športový klub detí
Školské súťaže
Reprezentácia školy / mesta na
športových aktivitách
Športové súťaže
Pravidelne organizované športové
aktivity na území mesta
Električka na trase trenčianske Teplice
– Trenčianska Teplá počas sviatkov
Bezpečnosť - nízka kriminalita
Kultúrne
vyžitie/podujatia
organizované ZUŠ, International Film
Fest, Hudobné leto, Kino
Zelená žaba – trávenie voľného času

Chýbajúca kultúrno-historická exhibícia
mesta – múzeum
Chýbajúci cyklochodník, cyklotrasy (aj
pre korčuliarov)
Chýbajúce klzisko
Chýbajúce lanové parky pre deti
a mladých (niečo ako Tarzánia)
Chýbajúci plavecký bazén so studenou
vodou na plávanie + možnosť
celodenného pobytu pre rodiny cenovo
dostupné
Chýbajúce skateboard ihrisko –
U rampa
Neexistujúci diskotékový klub, čajovňa,
alebo iná alternatíva pre mladých ľudí
Chýbajúce voľnočasové mládežnícke
centrum = priestor „CLUB“
Nedostatok parkovacích miest
Finančne nedostupné bývanie pre
mladých ľudí
Nedostatočné množstvo
fitness
strojov v prírode
SLABÉ STRÁNKY

Aktivity v meste
-

-

-

Nedostatočne využívaný amfiteáter,
školské ihrisko
Chýbajúce aktivity pre mladých ľudí
(mládežnícke festivaly, koncerty,...)
Nevyužívané lyžiarske svahy v okolí
a chýbajúce
zimné
atraktivity
–
bežkárske trate, vianočné trhy, ...
Kúpalisko Zelená žaba - finančne
nedostupné pre všetkých
Potrebná rekonštrukcia bazéna v
Domove
Speváckeho
zboru
slovenských učiteľov
Nevyužívanie potenciálu mesta (napr.
kino, knižnica,..)
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-

-

+ sezónne pracovné príležitosti
Možnosť brigády pre mladých počas
sezóny
Fungujúce organizácie pre deti
a mládež
Informovanosť
občanov
prostredníctvom
webovej
stránky
mesta, regionálnej TV
Podpora rozvoja turistického mesta

-

-

Motivácia mladých ľudí pracovať pre
iných ľudí – kompetentní vedúci
Podpora (ochota) mesta na riešení
problematiky mládeže
dostatok mladých ľudí – potreba
podnetu, príležitosti

-

PRÍLEŽITOSTI
-

poloha mesta - možnosti cezhraničnej
spolupráce – blízkosť hraníc
cyklochodníky ( - Trenčín, Dubnica, ...)
chodníky pre kolies. korčuľovanie
lyžiarsky vlek (Margita, Buclavky,
Kamenica, umelá zjazdovka)
bazén na plávanie („obyčajný“) –
celodenný pobyt s rodinou
atraktivita okolia – príroda, turistika,
šport, kultúra, história
špecifikum mesta – kúpeľné mesto
amfiteáter, športový areál, výcvikový
bazén, telocvične
„záujem“ mesta – niečo meniť (MAS)
spádová oblasť
pravidelná električka

Pracovné pozície
len v cestovnom
ruchu
Nedostatočné zásobovanie - vysoká
cena potravín
Drahé lístky do kina
Nedostatočná
informovanosť
o podujatiach
Nedostatočná
prepojenosť
komunikačných kanálov
Slabá aktivita kompetentných pri
organizovaní športových podujatí
Slabé využitie parku
Chýbajúci
vhodný
pracovník
s
mládežou
Chýbajúca
Koncepcia
práce
s mládežou
Nedostatočná propagácia aktivít medzi
mladými ľuďmi
Všeobecný nezáujem mladých –
presýtenosť
Neatraktivita akcií pre mladých
CHÝBAJÚCA KOORDINÁCIA PRÁCE
MLÁDEŽE
Chýbajúca podpora líderstva mladých
ľudí
ŽIADNE
SIEŤOVANIE
AKTÉROV
V OBLASTI práce s mládežou

HROZBY
-

starnúce obyvateľstvo = pokles detí
TAKMER ŽIADNA VÝSTAVBA = drahé
a chýbajúce pozemky
SLABÉ PRACOVNÉ PRÍLEŽITOSTI
PRIAMO V MESTE
málo financií
ABSENCIA LÍDRA – v neformálnych
aktivitách
nuda mladých v meste (prevencia)
chátrajúce budovy
návykové látky
nedostatok komunikácie - mladí ľudia
verzus komunita
drahé parkovné (pre obyv. iných miest)
chýbajúce služby obyvateľom (obuvník,
šitie,...)
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-

obnova SPOLOČENSTVA MLADÝCH
kresťanov
člnkovanie na jazere
WEB MESTA – TURISTA - tipy
dostatok mladých ľudí
cyklistický krúžok
turistický klub
propagácia aktivít pre mladých ľudí na
jednom mieste (vytvoriť kde, kedy,...)
festivaly/diskotéky
workout priestor
VOĽNOČASOVÁ „KLUBOVŇA“
poloha mesta
VYUŽITIE ŠPORTOVÍSK A PRÍRODY
– náučné chodníky, workout, ...
športové gymnázium
výučba plávania pre neplavcov (v
rámci ZŠ)

-

-

-

veľa krčiem, kaviarní (Indian, Amadeus
– hlučnosť)
rozbité chodníky
ODLIV MLADÝCH ĽUDÍ (škola, práca,
zahraničie) – na druhej strane prílev
ML, ktorí nemajú trvalý pobyt v Tr.
Tepliciach (práca)
geologická poloha – nedostatok
vhodných pozemkov, DOPRAVA –
električka – príležitostné fungovanie,
vlastníkom je OZ, nadväznosť spojov)
chránená oblasť (stavebné povolenia,
pozemky)
POKLES DEMOGRAFICKEJ KRIVKY
(pokles obyvateľstva)
vysoká
konkurencia
medzi
podnikateľmi – nezdravá
zdravotníctvo, pohotovosť, zrušenie
nemocnice
hrozba návykových látok – drogy

Účastníci workshopov identifikovali prioritné oblasti, ktoré je podľa nich potrebné riešiť v
rámci mesta Trenčianske Teplice. Tieto oblasti sú zvýraznené.
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Porovnanie výsledkov s regionálnymi, národnými a EU
dokumentmi, návrh opatrení v kontexte na regionálnu, národnú
a EU úroveň

Porovnávané dokumenty
Na regionálnej úrovni:
 Koncepcia rozvoja práce s mládežou v TSK do roku 2020
 Stratégia rozvoja stredného odborného školstva v TSK na roky 2013 – 2020
Na národnej úrovni:
 Stratégia Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020
 Zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č.
131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len “zákon o podpore práce s mládežou”)
Na európskej úrovni:
 Biela kniha o mládeži, Stratégia EU pre mládež: Investovanie a posilnenie postavenia
mládeže 2010 – 2018, Európsky rámec mládežníckej politiky

Porovnanie a odporúčania na základe kľúčových oblastí
rozvoja práce s mládežou
1.1

Vzdelávanie

Systém formálneho vzdelávania stále nedostatočne zohľadňuje potreby mladých ľudí
v 21. storočí. Pedagógom chýbajú kompetencie na vytváranie prostredia podporujúceho
učenie sa a v školách stále dominujú vonkajšie nástroje motivácie. Školám chýba odborná
podpora pri procese riadenia zmeny. Aj keď sú vytvorené isté možnosti výberu obsahu,
rozsahu a dodávateľov vzdelávania, konzultácií a koučingu, ich skutočné využívanie v praxi
je stále neuspokojivé.
Žiaci a študenti nie sú vedení k hodnoteniu samých seba, k poznaniu svojich
možností a schopností pre ďalší kariérny rast, pre výber svojho budúceho povolania, čo
vedie k neadekvátnemu rozdeleniu mladých ľudí hlavne na stredné a vysoké školy.
Maturantská elita smeruje na vysoké školy do zahraničia, kvalita študentov a absolventov
slovenských vysokých škôl a univerzít je preto otázna.
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V budúcnosti bude dôležité vytvoriť taký systém celoživotného vzdelávania, ktorého
súčasťou bude funkčné prepojenie formálneho a neformálneho vzdelávania mládeže, ako aj
ich vzájomné dopĺňanie sa.
Cieľom vzdelávania je príprava takých zamestnancov, ktorí sa budú vedieť adaptovať
na rýchlo meniacu sa realitu pracovného trhu. Nesúlad medzi vzdelávaním a potrebami na
trhu práce sa odráža aj v miere nezamestnanosti absolventov škôl. Potrebu posilniť
rôznorodé vzdelávacie príležitosti potvrdzuje aj prijatie Deklarácie o uznávaní prínosu
neformálneho vzdelávania v práci s mládežou, ktorú podpísalo viac ako 40 zamestnávateľov
a predstaviteľov vzdelávacích inštitúcií a Memorandum o spolupráci pri rozvoji ďalšieho
vzdelávania. V budúcnosti bude dôležité vytvoriť taký systém celoživotného vzdelávania,
ktorého súčasťou bude funkčné prepojenie formálneho a neformálneho vzdelávania
mládeže, ako aj ich vzájomné dopĺňanie sa.
Úlohy v oblasti:
 Národná úroveň
STRATÉGIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE MLÁDEŽ NA ROKY 2014 – 2020
PRIECHODNOSŤ SYSTÉMOV VZDELÁVANIA - Podporovať inkluzívny model priechodnosti
sústavy formálnej a neformálnej výchovy a vzdelávania detí a mládeže
 Regionálna úroveň
Koncepcia rozvoja práce s mládežou TSK
1. Podpora a rozvoj žiackych školských rád
- Rozvoj kompetencií a informovanosti zástupcov a koordinátorov ŽŠR.
- Podpora spolupráce a sieťovania ŽŠR na ZŠ a SŠ.
- Podpora prenosu skúseností a vedomostí v rámci ŽŠR
2. Spolupráca formálneho a neformálneho vzdelávania pri rozvoji kompetencií mladých ľudí
- Podpora informovanosti o možnostiach formálneho a neformálneho vzdelávania.
- Propagácia prínosov a dopadov neformálneho vzdelávania.
 Mesto Trenčianske Teplice – odporúčanie
 Podpora a rozvoj žiackych školských rád ZŠ.

1.2

Zamestnanosť

Mladí ľudia na svojej ceste k dospelosti čelia rôznym výzvam. Medzi najväčšie výzvy
patrí nájsť uplatnenie na trhu práce. Na Slovensku je v súčasnosti evidovaných 9,5 %
nezamestnaných mladých ľudí do 25 rokov veku (priemer v rámci Európskej únie je 8,6 %).
Dôležitým indikátorom vážnosti situácie je podiel mladých ľudí, ktorí neštudujú, nepracujú a
ani sa inak nevzdelávajú (tzv. NEET = not in education, employment or training), ktorých je
na Slovensku 12,80 % (Európsky priemer v roku 2014 bol 12,30 %). Zamestnávatelia sa
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dlhodobo sťažujú na nízku úroveň nielen odborných, ale aj sociálnych kompetencií mladých
ľudí. Uprednostňujú preto skúsenejších zamestnancov a mladí ľudia sa dostávajú do
začarovaného kruhu, kedy nemajú príležitosť nadobudnúť požadované skúsenosti. Výzvou je
zvyšovanie kvality odborného školstva, systému duálneho vzdelávania a najmä problematika
odbornej praxe, ktorá by mladým ľuďom umožnila lepšiu pripravenosť na vstup do prvého
zamestnania. Nemenej dôležitou výzvou je kvalita kariérneho poradenstva, kde je dôležitá
predovšetkým spolupráca rôznych aktérov, ktorí sa na vzdelávaní a príprave mladých ľudí
pre vstup na trh práce podieľajú.
V oblasti verejných služieb zamestnanosti stále pretrváva potreba poradenstva,
mentoringu a sprevádzania mladých ľudí na ich ceste za zamestnaním, a to osobitne tých
skupín mladých ľudí so sťaženou pozíciou v spoločnosti, ako napríklad deti a mládež z
detských domovov alebo mládež so zdravotným postihnutím. Zamestnávatelia potrebujú
väčšiu motiváciu k otvorenejšiemu a podpornejšiemu prístupu k mladým ľuďom pri ich
prijímaní do zamestnania.
Výzvou je zvyšovanie kvality odborného školstva a najmä problematika odbornej
praxe, ktorá by mladým ľuďom umožnila lepšiu pripravenosť na vstup do prvého
zamestnania. Nemenej dôležitou výzvou je kvalita kariérneho poradenstva, kde je dôležitá
predovšetkým spolupráca rôznych aktérov, ktorí sa na vzdelávaní a príprave mladých ľudí
pre vstup na trh práce podieľajú.

Úlohy v oblasti:
 Národná úroveň
STRATÉGIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE MLÁDEŽ NA ROKY 2014 – 2020
ORIENTÁCIA NA TRHU PRÁCE - Zaviesť systematické kariérne poradenstvo a zvýšiť tak
mieru orientácie sa mladých ľudí na trhu práce.
VEREJNÉ SLUŽBY ZAMESTNANOSTI - Reflektovať
špecifické
potreby mladých
ľudí
s cieľom
skvalitniť
poskytovanie verejných služieb zamestnanosti.
DÔRAZ NA ODBORNÉ VZDELÁVANIE - Reagovať na aktuálne potreby trhu práce so
zameraním na odborné vzdelávanie, ako jedného z hlavných predpokladov úspešného
uplatnenia sa mladých ľudí na trhu práce.
MOTIVÁCIA ZAMESTNÁVATEĽOV - Podpora zamestnávateľov v tvorbe nových pracovných
miest s cieľom zvýšiť počet pracovných miest pre mladých ľudí.
 Regionálna úroveň
Koncepcia rozvoja práce s mládežou TSK
Podpora odborného vzdelávania a kariérneho poradenstva:
- Podpora odborného vzdelávania a duálneho systému vzdelávania.
- Podpora spolupráce škola – žiak - rodič – zamestnávateľ.
- Podpora a rozvoj kariérneho poradenstva, vzniku kariérneho centra pri TSK.
- Propagácia dobrých príkladov z praxe.
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-

Podpora “Big Brother” (mladí mladým) aktivít pri informovanosti o možnostiach
uplatnenia a spolupráca ZŠ, SŠ, VŠ (medzigeneračná spolupráca).

 Mesto Trenčianske Teplice – odporúčanie
 Podpora spolupráce
poradenstva)

ZŠ, SŠ

(medzigeneračná spolupráca, rozvoj kariérneho

Trenčiansky samosprávny kraj vyvíja množstvo aktivít na podporu a
rozvoj
odborného
vzdelávania
prostredníctvom
projektu
„Hrdina
remesla“
http://www.hrdinaremesla.sk, ktoré vedú k lepšiemu kariérnemu poradenstvu pre žiakov
základných škôl. Rozvíja spoluprácu so základnými školami pri rozvoji kariérneho
poradenstva. Preto odporúčame rozvoj spolupráce pri riešení tejto problematiky s
Trenčianskym samosprávnym krajom. Ďalšie aktivity a postupy rozpracováva Stratégia
rozvoja stredného odborného školstva v TSK na roky 2013 – 2020.
V meste Trenčianske Teplice sa nachádza iba jedna základná škola a jedna stredná
škola - Súkromné osemročné športové gymnázium Trenčianske Teplice.
Odporúčanie v tejto oblasti sa dotýka hlavne podpory spolupráce základnej školy so
strednými školami v okolitých mestách.

1.3

Tvorivosť a podnikavosť

Tvorivosť a podnikavosť patria medzi kľúčové kompetencie mladých ľudí, ktoré
pomáhajú rozvíjať ich potenciál ako v zamestnaní, tak aj v podnikaní. Tvorivosť má
svoje miesto v každodennom živote mladých ľudí. Pomáha mladým ľuďom nazerať na veci
inými očami a otvoriť sa novým príležitostiam a spolupráci a osobnostne sa rozvíjať. Je
dôležité, aby sa mladí ľudia už počas štúdia naučili tvorivému mysleniu, samostatnosti, a aby
boli vedení k správnym hodnotám. Podnikavosť je schopnosť jedincov premeniť nápady na
reálne činy, chopiť sa iniciatívy, niesť zodpovednosť, prijať riziko a dosahovať ciele.
Podnikavosť priamo pozitívne ovplyvňuje zamestnateľnosť mladých ľudí. Tvorivý
zamestnanec a mladý podnikateľ sú základom úspechu firmy. Významným prínosom pre
tvorivosť a podnikavosť je systém duálneho vzdelávania, ktorý prepája teóriu s praxou,
formuje tvorivého a podnikavého zamestnanca. Vážnym problémom však aj naďalej zostáva
dostupnosť informácií a poradenstva v oblasti podnikania.
Úlohy v oblasti:
 Národná úroveň
STRATÉGIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE MLÁDEŽ NA ROKY 2014 – 2020
INFORMÁCIE O MOŽNOSTIACH - Znižovať informačnú nedostatočnosť o možnostiach
programov a projektov zameraných na rozvoj podnikavosti mladých ľudí a identifikovať
fungujúce, kvalitné a udržateľné programy a projekty.
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PODNIKATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ - Podporovať výchovu k podnikavosti a podnikateľské
vzdelávanie v súlade s európskou politikou zameranou na podporu zručností pre
zamestnateľnosť mladých ľudí.
PODNIKANIE PRE BUDÚCNOSŤ - Podporiť podnikateľskú kultúru aj zmenou vnímania
podnikateliek a podnikateľov na základe praktického a pozitívneho informovania o ich
úspechoch, prínose pre spoločnosť a možnostiach zakladania nových podnikov.
SPOLUPRÁCA S PODNIKATEĽMI - Podporiť a vytvárať mentoringové programy pre
mladých ľudí s inovatívnymi podnikateľskými nápadmi.
 Regionálna úroveň
Koncepcia rozvoja práce s mládežou TSK
-

Podpora vzniku coworkingových centier a iných priestorov pre mladých ľudí na
podporu tvorivosti.
Podpora duálneho systému vzdelávania.
Podpora vzdelávania k podnikaniu na školách.
Podpora a rozvoj študentských firiem na školách.
Propagácia dobrých príkladov z praxe.
Vyhľadávanie, podpora a rozvoj lídrov a motivátorov.
Podpora informovanosti o možnostiach vzdelávania zameraného na rozvoj tvorivosti
a podnikavosti (job shadowing, stáže, štipendiá, prax, súťaže).
Podpora pripravenosti mladých ľudí na podnikanie.

 Mesto Trenčianske Teplice – odporúčanie
 Vyhľadávanie, podpora a rozvoj lídrov a motivátorov.
V tejto oblasti dosiaľ nevyvíjalo mesto aktivity na podporu. Vzhľadom k tomu, že
mladí ľudia väčšinou dochádzajú na stredné školy do okolia, venuje sa rozvoju tvorivosti
a podnikavosti vo svojej Koncepcii rozvoja práce s mládežou Trenčiansky samosprávny kraj,
ktorý je zriaďovateľom stredných škôl. Prostredníctvom rozvoja duálneho vzdelávania na
stredných školách, študentských firiem na školách a informovanosti o možnostiach ďalšieho
vzdelávania na rozvoj tvorivosti a podnikavosti, ktoré zastrešuje koordinátor práce
s mládežou TSK. Taktiež podpora pripravenosti na podnikanie mladých ľudí je téma
rozvíjaná na úrovni kraja v spolupráci so strednými školami. V oblasti tvorivosti mladých ľudí
do 15 rokov pôsobí aj Centrum voľného času pri Základne škole A. Bagara.
Mestu odporúčame vyhľadávanie, podporu a rozvoj líderstva mladých ľudí.

1.4

Participácia

Zabezpečenie aktuálnych, dostupných a relevantných informácií pre mládež je
základnou podmienkou participácie mládeže na živote spoločnosti na miestnej a regionálnej
úrovni. Školy a školské zariadenia, mimovládne organizácie a iné subjekty sú priestorom,
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kde má mládež vhodné a prirodzené podmienky na získanie a uplatnenie zodpovedajúcich
kompetencií. Podporou štruktúrovaného dialógu možno prispieť ku skvalitneniu života
mladých ľudí v regióne. Vznik a rozvoj kvality žiackych školských rád na základných školách
prispieva ku skvalitneniu života a rozvoju kompetencií už v nižšom veku. Rozvoj takto
získaných kompetencií pokračuje aj na stredných školách.

Úlohy v oblasti:
 Národná úroveň
STRATÉGIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE MLÁDEŽ NA ROKY 2014 – 2020
PARTICIPÁCIA MODERNE - Podporovať inovatívne formy participácie mladých ľudí na
živote spoločnosti na vnútroštátnej, regionálnej a komunálnej úrovni.
REŠPEKT K MLADÝM - Podporovať rešpektujúci a partnerský prístup k mladým ľudom v
školskom prostredí vo všetkých stupňoch vzdelávacieho systému.
PARTICIPÁCIA KVALITNE - Vytvoriť kvalitatívne štandardy mládežníckej participácie na
národnej, regionálnej a komunálnej úrovni.
SLOVO MLADÝM - Zabezpečiť participáciu mladých ľudí prostredníctvom informácií a
konzultácií v záležitostiach, ktoré sa ich týkajú.
PARTICIPÁCIA ON-LINE - Podporovať e Demokraciu a zabezpečiť informovanosť mladých
ľudí pre nich zrozumiteľným jazykom, s cieľom zapojiť do participácie väčší počet
organizovaných a neorganizovaných mladých ľudí.
 Regionálna úroveň
Koncepcia rozvoja práce s mládežou TSK
-

Podpora partnerstva a komunikácie medzi školou a mladým človekom, podpora
existencie a vzdelávania koordinátorov PsM.
Podpora učenia sa demokracii a participácii prostredníctvom ŽŠR s využitím
neformálneho vzdelávania na ZŠ a SŠ.
Podpora sieťovania, výmeny know-how, dobrých príkladov z praxe, podpora vzniku a
rozvoja mládežníckych parlamentov.
Podpora štruktúrovaného dialógu, podpora ocenenia práce koordinátorov ŽŠR, ich
rozvoja a zdieľanie skúseností.
Podpora trvalej udržateľnosti koordinátorov ŽŠR, podpora vzniku komisií mládeže na
samosprávach.

 Mesto Trenčianske Teplice – odporúčanie





Podporiť vznik Komisie mládeže.
Podporiť participáciu mladých ľudí na živote v meste.
Zvýšiť informovanosť mladých ľudí im zrozumiteľným a dostupným spôsobom.
Podporiť vznik ŽŠR na ZŠ.
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Už existencia tohto dokumentu poukazuje na otvorenosť samosprávy pre rozvoj
participácie v meste Trenčianske Teplice. Práve aktivity projektu boli prispôsobené na zber
dát a názorov mladých ľudí v meste. Ako najdôležitejšie vnímame rozvoj komunikácie
a informovanosti medzi aktérmi zodpovednými za mládežnícku politiku, mladými ľuďmi
a pracovníkmi s mládežou, ktorí pôsobia na území mesta zrozumiteľným a dostupným
spôsobom pre mladých ľudí. Výstupy prieskumu poukázali na to, že mladí ľudia sa necítia
byť informovaní, aj napriek tomu, že mesto aktívne využíva množstvo informačných kanálov.
Ďalej odporúčame organizovať neformálne stretnutia s mladými ľuďmi, aby vedeli, na koho
sa môžu obrátiť v prípade záujmu prispieť k rozvoju mesta alebo riešiť konkrétny problém.
Mesto nemá vybudované štruktúry, ani mládežnícky parlament ako poradný orgán pre oblasť
mládeže. Súvisí to s doterajším nezáujmom mladých ľudí a s nízkou mierou aktivity.
Spoliehajú sa na pomoc poslancov mestského zastupiteľstva pri riešení ich problémov a
potrieb. Na druhej strane sa mladí ľudia vyjadrili, že nepoznajú svojich poslancov a iba
v malej miere vedia, aké kompetencie mesto má. Preto odporúčame podporu vzniku Komisie
mládeže a stanovenie osoby koordinátora/pracovníka s mládežou, ktorý by inicioval rozvoj
participácie a bol by prvým kontaktom pre mladých ľudí. Zároveň aj podpora vzniku žiackej
školskej rady na ZŠ by napomohla k rozvoju v tejto oblasti. V porovnaní s inými mestami je
situácia podobná, aj keď v niektorých mestách už majú rozpracovaný systém podpory
participácie mladých ľudí, niekde dokonca systém verejného pripomienkovania jednotlivých
návrhov. Na regionálnej úrovni je táto oblasť taktiež v procese rozvoja, Medzisektorová
pracovná skupina Trenčianskeho samosprávneho kraja pre oblasť mládeže bude zasadať
prvý krát v mesiaci marec 2017.

1.5

Mládež a svet

Globálne vzdelávanie, ktoré zdôrazňuje globálny kontext v učení sa, podporuje
zvyšovanie vedomostí o globálnych témach a motiváciu mladých ľudí zaoberať sa nimi.
Vytváranie podmienok na rozvoj mobility a medzinárodných kontaktov motivuje mládež k
získaniu interkultúrnej skúsenosti. Kvalitne pripravená a realizovaná aktivita v oblasti mobility
mládeže posilňuje v nich hodnoty, akými sú napríklad poznanie ľudských práv, potláčanie
prejavov intolerancie, rasizmu a xenofóbie, rozvoj solidarity, uznanie a chápanie hodnôt
rôznych kultúr. Podporuje rozvoj projektov zameraných na študijnú, reprezentačnú pracovnú
mobilitu mládeže, ako aj mobilitu mládeže vo voľnom čase. Skúsenosť s pobytom v zahraničí
zvyšuje uplatniteľnosť mladých ľudí aj na trhu práce na Slovensku.

Úlohy v oblasti:
Národná úroveň
STRATÉGIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE MLÁDEŽ NA ROKY 2014 – 2020
MOTIVÁCIA PRE GLOBÁLNE TÉMY - Vytvoriť príležitosti pre mládež a rozvíjať jej motiváciu
k zapojeniu sa do riešenia globálnych výziev na miestnej a národnej úrovni prostredníctvom
mládežníckych aktivít.
66

UZNÁVANIE PRÍNOSU MOBILITY - Podporiť a uznať prínos mobility mládeže a pracovníkov
s mládežou a rozvíjať medzinárodnú spoluprácu s cieľom podporovať prenos know-how z
iných krajín, zvýšenie kvality práce s mládežou, uvedomovania si prepojenosti medzi
miestnym konaním a jeho globálnym dopadom.
 Regionálna úroveň
Koncepcia rozvoja práce s mládežou TSK
Zvyšovanie informovanosti a propagácia globálnych tém a mobility:
- O našej kultúre, iných kultúrach, o globálnych témach, o existujúcich grantových
programoch v oblasti mobility.
- Podpora rozvoja kľúčových kompetencií mladých ľudí (kritické myslenie, uvedomenie
si súvislostí medzi vlastným konaním a globálnym dopadom, práca s informáciami,
kritická reflexia médií a pod.).
- Vyhľadávanie a podpora nových partnerstiev s inými krajinami.
- Zvyšovanie informovanosti a kompetencií pracovníkov/koordinátorov práce
s mládežou.
- V poradenstve a konzultáciách o medzinárodných projektoch, o možnostiach a
podmienkach mobility mladých ľudí.
 Mesto Trenčianske Teplice – odporúčanie
 Podpora rozvoja kľúčových kompetencií mladých ľudí (kritické myslenie, uvedomenie
si súvislostí medzi vlastným konaním a globálnym dopadom, práca s informáciami,
kritická reflexia médií a pod.).
 Zvyšovanie informovanosti a kompetencií pracovníkov/koordinátorov práce s
mládežou v poradenstve a konzultáciách o medzinárodných projektoch, o
možnostiach a podmienkach mobility mladých ľudí.
Mesto Trenčianske Teplice nemá pracovníka s mládežou alebo koordinátora práce
s mládežou, ktorý by koordinoval rozvoj v tejto oblasti. Mladí ľudia nemajú informácie
o možnostiach mobility v rámci Európskej únie, a ani sa systematicky nerozvíja
medzinárodná spolupráca v oblasti práce s mládežou. Je to spôsobené aj tým, že na území
mesta sa nachádza iba jedna súkromná stredná škola a mladí ľudia sa o týchto možnostiach
dozvedajú počas štúdia na stredných školách v okolitých mestách. Zároveň aj preferencie na
rozvoj kompetencií v oblasti mobility nastáva až v neskoršom veku mladých ľudí. Zároveň na
území mesta je aj nízky počet mladých ľudí a jeho veková štruktúra nevytvára optimálne
podmienky na rozvoj oblasti.

1.6

Zdravie a zdravý životný štýl

Zdravie mládeže je jednou z najdôležitejších hodnôt pre budúcnosť. Životný štýl
detí a mládeže sa v posledných rokoch mení. Dnešná mladá generácia mu neprikladá veľkú
vážnosť. Základy zdravého životného štýlu by mali byť položené v rodine. Nie vždy má však
rodina dostatok informácií, prostriedkov a možností na jeho realizáciu. Preto sa tejto
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problematike musia venovať školy a zariadenia, kde deti trávia podstatnú časť svojho času.
Pod vplyvom okolia sú mladí ľudia vystavení nezdravému spôsobu života, ktorý zahŕňa málo
pohybu, veľa času venovaného televízii a počítaču, nezdravú stravu, nedostatok priestoru na
sebarealizáciu, nedostatok sebadôvery, sebavedomia a sebaúcty, neadekvátne trávenie
voľného času. Nezdravé životné spôsoby majú výrazný vplyv na kvalitu života mladých ľudí.

Úlohy v oblasti:
 Národná úroveň
STRATÉGIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE MLÁDEŽ NA ROKY 2014 – 2020
VZDELÁVANIE V OBLASTI ZDRAVIA - Zlepšiť zdravie mládeže posilnením výchovy k
ochrane a podpore zdravia, ktorá zahŕňa vzdelávanie najmä o prevencii vzniku chorôb,
úrazov, násilia, kriminality a zdravom životnom štýle.
SPOLUPRÁCA V ZDRAVÍ - Vytvoriť podmienky pre efektívnu spoluprácu všetkých sektorov
(horizontálne aj vertikálne) a prostredníctvom celospoločenského prístupu podporovať,
ochraňovať a zlepšovať zdravie mládeže.
 Regionálna úroveň
Koncepcia rozvoja práce s mládežou TSK
Podpora zdravia a zdravého životného štýlu mladých ľudí
- Rozvoj a propagácia športových, kultúrnych a iných aktivít a podujatí pre mladých
ľudí.
- Podpora organizácie spoločných aktivít pre celé rodiny.
- Podpora propagácie zdravej výživy na školách.
- Podpora kontrolných, prevenčných a osvetových aktivít policajného zboru.
- Podpora výchovy k manželstvu a rodičovstvu, protidrogovej prevencie.
- Podpora a rozvoj duševného zdravia mladých ľudí.
- Podpora vzdelávacích aktivít zameraných na sebapoznanie, zvládanie stresu a
záťaže mladých ľudí.
- Propagácia a zvýšenie informovanosti o duševnom zdraví.
- Podpora práce s psychológmi na ZŠ a SŠ.
- Podpora informovanosti mladých ľudí o možnostiach konzultácií, podpory a hľadania
pomoci pri problémoch.
 Mesto Trenčianske Teplice – odporúčanie
 Podpora informovanosti o téme, možnostiach konzultácií, podpory, podpora práce
špeciálneho pedagóga na ZŠ.
 Prispôsobenie športovísk a športových aktivít v meste aj cieľovej skupine 15+.
V porovnaní so situáciou na regionálnej, národnej a európskej úrovni v meste
Trenčianske Teplice majú mladí ľudia vytvorené veľmi dobré podmienky na rozvoj zdravia
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a zdravého životného štýlu. Množstvo a zameranie športovísk a aj výsledky prieskumu
poukazujú, že mladí ľudia využívajú možnosti na šport a majú záujem ich ešte rozšíriť.
Pozornosť treba venovať len prispôsobeniu športových areálov a priestorov na športové
aktivity aj záujmom a preferenciám teenagerov.

Ochrana životného prostredia

1.7

Náš život nemôže byť oddelený od prostredia, v ktorom žijeme. Mladí ľudia vedia
veľmi presne pomenovať problémy svojho okolia, prírody, vedia dokonca aj navrhovať
podnetné riešenia v oblasti životného prostredia, avšak ich participácia (hoci práve oni budú
znášať dôsledky dnešných rozhodnutí) je v tejto oblasti skôr výnimkou. Je preto dôležité
naučiť mladých ľudí získavať a používať zručnosti, ktoré im umožnia aktívne sa zúčastňovať
na rozhodovaní o ochrane prírody a životného prostredia. Zvyšovanie environmentálneho
povedomia mladých ľudí je možné uskutočniť tak prostredníctvom formálneho vzdelávania
ako aj formou neformálneho vzdelávania.

Úlohy v oblasti:
 Národná úroveň
STRATÉGIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE MLÁDEŽ NA ROKY 2014 – 2020 – nie je
samostatne uvedená

 Regionálna úroveň
Koncepcia rozvoja práce s mládežou TSK
-

Podpora environmentálnej výchovy a ochrany životného prostredia
Podpora environmentálnej výchovy na školách.
Oživenie metodiky živej knižnice a iných metodík neformálneho vzdelávania a ich
využívanie pri zvyšovaní environmentálneho povedomia mladých ľudí.
Podpora aktivít ML v rámci environmentálneho projektu TSK „Zelená župa“.
Podpora spolupráce pri prevenčných aktivitách (samospráva – štátna správa –
zamestnávatelia – mimovládne organizácie – mladí ľudia).
Podpora osvety a medializácie.
Zvyšovanie informovanosti o existujúcich grantových programoch v oblasti
environmentalistiky.
Zvyšovanie informovanosti a kompetencií koordinátorov práce s mládežou v oblasti
ochrany prírody a životného prostredia.

 Mesto Trenčianske Teplice – odporúčanie
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 Podpora environmentálnej výchovy na školách (Na ZŠ A. Bagara je vypracovaný
Školský vzdelávací program s názvom Prameň, škola sa zameriava na podporu
environmentálnej výchovy ako prierezovej témy ISCED 1 a ISCED 2).
 Využitie metodiky živej knižnice a iných metodík neformálneho vzdelávania pri
zvyšovaní environmentálneho povedomia mladých ľudí.
 Podpora osvety a medializácie.
 Rozvoj dobrovoľníckych aktivít v meste v kontexte ochrany životného prostredia.
 Prispôsobenie existujúceho grantového programu v meste aj na možnosť čerpania
v tejto oblasti.
V oblasti ochrany životného prostredia v porovnaní s regionálnou úrovňou sme
v meste nenarazili na rozdiely. Mesto sa nachádza v krásnom prostredí a vzhľadom k tomu,
že je to kúpeľné mesto, ktoré pre zdroje termálnej vody spadá pod ochranu, ochrana
životného prostredia je na dobrej úrovni. Odporúčania sa vzťahujú skôr k výchovno –
vzdelávacím aktivitám pre mládež prostredníctvom neformálneho vzdelávania v tejto oblasti.

1.8

Sociálne začlenenie

Sociálnemu začleneniu predchádza vylúčenie, ktoré je často vnímané aj ako
dôsledok nerovného prístupu jednotlivcov či skupín k zamestnaniu, bývaniu, sociálnej
ochrane, zdravotnej starostlivosti, vzdelaniu, službám a súčasne aj ako neschopnosť
uplatňovať svoje práva a realizovať aktívne občianstvo. V Slovenskej republike sú najviac
ohrozené sociálnym vylúčením deti vo veku do 18 rokov. Výrazne ohrozená skupina je
mládež v náhradnej rodinnej starostlivosti a mládež v reedukačných domovoch. Je potrebné
trvale a systematicky podporovať všetky aktivity vedúce k posilneniu preventívnych opatrení
a informovanosti v oblasti sociálneho začlenenia.

Úlohy v oblasti:
 Národná úroveň
STRATÉGIA SR PRE MLÁDEŽ NA ROKY 2014 – 2020
MAPOVANIE - Kontinuálne skúmať a vyhodnocovať trendy, faktory, podoby a dôsledky
sociálneho vylúčenia mládeže a komplexne mapovať potreby mladých ľudí zasiahnutých
alebo ohrozených sociálnym vylúčením.
PREVENCIA - Zadefinovať obsah a rozsah opatrení, nástrojov a služieb zameraných na
odstránenie a predchádzanie vzniku sociálneho vylúčenia mládeže
NOVÉ SLUŽBY - Skvalitniť a vzájomne prepojiť existujúce opatrenia, nástroje a služby a
vytvoriť, otestovať a zaviesť nové služby zamerané na odstránenie a predchádzanie vzniku
sociálneho vylúčenia mládeže.
 Regionálna úroveň
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Koncepcia rozvoja práce s mládežou TSK
-

Podpora spolupráce pri prevenčných aktivitách s komunitnými centrami,
nízkoprahovými klubmi, rodinnými centrami a ďalšími subjektmi .
Podpora osvety a medializácie.
Podpora spolupráce s mimovládnymi organizáciami a dobrovoľníkmi.
Podpora mentoringu aktérov/autorít.
Rozšírenie vzdelávania o témy extrémizmus, sekty, xenofóbia, kyberšikana a ďalšie.
Podpora učeniu sa hodnotám – rešpekt, občianske povinnosti, zodpovednosť
a ďalšie.
Oživenie metodiky živej knižnice a jej využívanie pri informovanosti o aktuálnych
témach.
Podpora rozvoja terénnej práce sociálnych pracovníkov, MVO a dobrovoľníkov.
Venovanie osobitnej pozornosti znevýhodneným skupinám mladých ľudí.

 Mesto Trenčianske Teplice – odporúčanie
 Rozšírenie vzdelávania o témy extrémizmus, sekty, xenofóbia, kyberšikana a ďalšie.
 Podpora učeniu sa hodnotám – rešpekt, občianske povinnosti, zodpovednosť
a ďalšie.
 Venovanie osobitnej pozornosti znevýhodneným skupinám mladých ľudí.
V meste Trenčianske Teplice nepôsobí žiadne občianske združenie venujúce sa
inklúzii sociálne znevýhodnených mladých ľudí. Mesto prostredníctvom Mestskej polície
organizuje každoročne prevenčné aktivity na tému šikany a drôg. Okrem toho v základnej
škole pôsobí špeciálny pedagóg. Nakoľko na území mesta nie sú zaznamenané cieľové
skupiny, ktoré by takúto podporu potrebovali, odporúčame len prevenčné vzdelávanie
v oblasti a podporu učenia sa hodnotám – rešpekt, občianske povinnosti, zodpovednosť
a iné.

1.9

Dobrovoľníctvo

Dobrovoľníctvo mládeže je dôležitým nástrojom rozvoja vedomostí, zručností a
postojov mladých ľudí. Prejavovať spoločenskú solidaritu prostredníctvom dobrovoľníctva je
pre mladých ľudí dôležité z hľadiska ich osobného rozvoja, vzdelávacej mobility, ako aj
sociálnej súdržnosti. Dobrovoľníctvo mládeže tiež silne prispieva k medzigeneračnej
solidarite. Slovenská republika v oblasti dobrovoľníctva nemá rozvinutú tradíciu, návyk a
spoločenské uznanie prínosov dobrovoľníckej činnosti pre spoločnosť aj pre samotného
dobrovoľníka, ktoré by následne mohol uplatniť na trhu práce. Je potrebné zapojiť do
dobrovoľníctva čo najviac mladých ľudí z rozličných skupín a zabezpečiť ich udržateľnosť v
dobrovoľníctve.
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Úlohy v oblasti:
 Národná úroveň
STRATÉGIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE MLÁDEŽ NA ROKY 2014 – 2020
MLADÍ V DOBROVOĽNÍCTVE - Zapojiť do dobrovoľníctva čo najviac mladých ľudí z
rozličných skupín prostredníctvom vytvárania rôznorodých dobrovoľníckych príležitostí,
reagujúcich na aktuálne potreby mladých ľudí a trendy v dobrovoľníctve a zabezpečiť
udržateľnosť mladých ľudí v dobrovoľníctve.
 Regionálna úroveň
Koncepcia rozvoja práce s mládežou TSK
-

Propagácia dobrých príkladov z praxe o dobrovoľníctve.
Rozvoj spolupráce so ZŠ a SŠ pri rozvoji dobrovoľníctva, potreba začať rozvíjať
vzťah k dobrovoľníctvu už na ZŠ.
Podpora ukotvenia dobrovoľníctva vo veku do 15 rokov v legislatíve.
Podpora sieťovania a informovanosti v rámci dobrovoľníctva (organizácie - mladí
ľudia – sponzori - verejnosť).
Podpora spoločenského uznania prínosov pre dobrovoľníkov a komunitu
prostredníctvom oceňovania dobrovoľníkov.
Podpora vzdelávania o dobrovoľníctve a koordinátorov dobrovoľníctva, dlhodobého
dobrovoľníctva.
Mapovanie a zviditeľňovanie organizácií pracujúcich s dobrovoľníctvom.
Podpora koordinácie dobrovoľníckych akcií.
Podpora vzniku grantových programov alebo iných štruktúr na podporu
dobrovoľníctva v spolupráci samospráva – sponzori – MVO.

 Mesto Trenčianske Teplice – odporúčanie
 Rozvoj spolupráce so školami v meste pri rozvoji dobrovoľníctva.
 Propagácia dobrých príkladov z praxe o dobrovoľníctve.
 Podpora sieťovania a informovanosti v rámci dobrovoľníctva (organizácie - mladí
ľudia – sponzori - verejnosť).
 Podpora spoločenského uznania prínosov pre dobrovoľníkov a komunitu.
 Podpora vzdelávania o dobrovoľníctve a koordinátorov dobrovoľníctva, dlhodobého
dobrovoľníctva.
 Mapovanie a zviditeľňovanie organizácií pracujúcich s dobrovoľníctvom.
 Podpora vzniku grantových programov alebo iných štruktúr na podporu
dobrovoľníctva v spolupráci samospráva – sponzori – MVO.
Na regionálnej úrovni nie je žiadny aktér, ktorý by systematicky podporoval rozvoj
dobrovoľníctva a koordináciu aktivít. V Koncepcii rozvoja práce s mládežou Trenčianskeho
samosprávneho kraja už krajská samospráva deklaruje podporu dobrovoľníctva, ale je
nevyhnutná spolupráca s miestnymi samosprávami v tejto oblasti. Záujem o dobrovoľníctvo
je výrazný hlavne u mladšej mládeže, kedy je aj nevyhnutné rozvíjať aktivity podporujúce
vzťah k dobrovoľníctvu, pričom na miestnej úrovni je efektívnejšie. Niektoré občianske
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združenia vyvíjali v tejto oblasti aktivitu, avšak v meste neboli doteraz organizované cielené
dobrovoľnícke aktivity mladých ľudí.

1.10 Práca s mládežou
Práca s mládežou je cieľavedomá činnosť, ktorá reaguje na potreby mladých ľudí a
vedie k pozitívnemu rozvoju ich osobnosti. Je založená na princípe dobrovoľnej účasti
mládeže, partnerského prístupu a vzájomného rešpektu. Jej úlohou je prispievať k zrelosti,
nachádzaniu životného smerovania a sebapoznania jednotlivca a skupiny. V spolupráci
s rodinami a odborníkmi môže práca s mládežou pomôcť pri riešení problémov
nezamestnanosti mladých ľudí, školského neprospievania a sociálneho vylúčenia. Práca
s mládežou taktiež pomáha zabezpečovať voľnočasové aktivity detí a mládeže. Realizujú ju
pracovníci odborne pripravovaní na túto činnosť. Napriek tomu, že práca s mládežou je
neformálna, musí byť viac profesionalizovaná.

Úlohy v oblasti:
 Národná úroveň
STRATÉGIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE MLÁDEŽ NA ROKY 2014 – 2020
HODNOTA PRÁCE S MLÁDEŽOU - Dlhodobo podporovať (aj finančne) činnosti smerujúce k
uznaniu hodnoty a prínosu práce s mládežou a komunikovať tak prínosy práce s mládežou
rôznym cieľovým skupinám.
PRÁCA S MLÁDEŽOU PRI RIEŠENÍ VÝZIEV - Podporovať prepojenie práce s mládežou na
aktuálne potreby a výzvy, ktorým čelí mládež v Slovenskej republike.
SPOLOČENSKÝ DOPAD - Podporovať spoluprácu rôznych inštitúcií a subjektov, ktoré
pôsobia v oblasti práce
s mládežou s dôrazom na zapojenie samosprávy, za účelom
zabezpečenia širšieho spoločenského dopadu práce s mládežou.
 Regionálna úroveň
Koncepcia rozvoja práce s mládežou TSK
- Mapovanie potrieb mladých ľudí, podpora aktivít realizovaných na základe potrieb mladých
ľudí.
- Podpora propagácie práce s mládežou v kraji, príkladov dobrej praxe zo Slovenska i zo
zahraničia.
- Podpora práce s mládežou s nedostatkom príležitostí.
- Podpora spolupráce inštitúcií a subjektov, ktoré pôsobia v oblasti práce s mládežou.
- Podpora zvyšovania kompetencií pracovníkov s mládežou/koordinátorov práce s mládežou.
- Podpora vyhľadávania a rozvoja lídrov.
- Vyhľadávania a existencie vhodných priestorov pre prácu s mládežou, nízkoprahových
klubov pre mladých ľudí a iných priestorov pre aktivity mladých ľudí.
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 Mesto Trenčianske Teplice – odporúčanie
 Mapovanie potrieb mladých ľudí, podpora aktivít realizovaných na základe potrieb
mladých ľudí.
 Podpora propagácie práce s mládežou v meste, príkladov dobrej praxe.
 Podpora vzniku funkcie koordinátora práce s mládežou, Podpora vyhľadávania a
rozvoja lídrov.
 Podpora vyhľadávania a existencie vhodného priestoru pre prácu s mládežou, a
iných priestorov pre aktivity mladých ľudí.
V porovnaní s regionálnou, národnou a európskou úrovňou v meste Trenčianske
Teplice nepôsobí žiadna inštitúcia, alebo občianske združenie, ktoré by rozvíjalo
systematicky prácu s mládežou pre cieľovú skupinu od 15 rokov. Čiastočne túto oblasť
podporuje Centrum voľného času pri Základnej škole A. Bagara a Rodinné centrum Ovečka,
Mestská polícia vyvíjala prevenčné aktivity. Na meste nie je zodpovedná osoba, ktorá by sa
venovala rozvoju práce s mládežou. Neboli zistené aktivity na mapovanie potrieb mladých
ľudí ani podpora aktivít. Vzhľadom k počtu mladých ľudí a ich vekovému rozloženiu je
problematické pre mesto vyvíjať cielene aktivity len pre túto cieľovú skupinu.
Odporúčané riešenie vidíme vo vytvorení spoločného priestoru pre aktivity mladých
ľudí s inou cieľovou skupinou a vytvorenie funkcie koordinátora práce s mládežou na
čiastočný pracovný úväzok. Koordinátor bude podporovaný a rozvíjaný po odbornej stránke
aj z regionálnej úrovne.

74

Záver
Odporúčania pre Mesto Trenčianske Teplice:
1. Koncepčný rozvoj práce s mládežou.
2. Potreba pracovníka s mládežou/koordinátora práce s mládežou, ktorý by
systematicky rozvíjal prácu s mládežou na území mesta.
3. Potreba podpory informovanosti a komunikácie s mladými ľuďmi jazykom a
spôsobom im zrozumiteľným a ľahšie dostupným.
4. Potreba vhodného priestoru pre rozvoj práce mládežou na území mesta.
5. Prispôsobenie existujúcej grantovej schémy aj pre projekty mladých ľudí.
6. Do agendy Komisie školstva, športu a kultúry pridať aj mládež.
7. Podpora vzniku žiackej školskej rady ZŠ A. Bagara.
8. Potreba prispôsobiť a podporiť organizáciu aktivít mladých ľudí.
9. Podpora rozvoja dobrovoľníctva mladých ľudí na území mesta.
10. Vyhľadávanie a podpora líderstva mladých ľudí.

Celkovo môžeme konštatovať, že v meste Trenčianske Teplice sa podporuje čiastočne
práca s mládežou, ale podpora nie je koncepčná a neposkytuje sa vo všetkých oblastiach.
Mesto nemá stanoveného zodpovedného pracovníka, ktorý by mal v agende túto oblasť.
Systém podpory aktivít v meste nie je prispôsobený cieľovej skupine mladých ľudí. Pre túto
podporu nebola doposiaľ vyvíjaná žiadna iniciatíva.
Mesto Trenčianske Teplice je malé mesto, a ako sa vyjadrili kompetentní aktéri na
záverečnom workshope, nie je problém sa na nich obrátiť s akýmkoľvek problémom. Mladí
ľudia neboli doposiaľ k tomu vedení, nemajú dostatok informácií ako postupovať a nie je
určená kontaktná osoba, ktorá by túto oblasť zastrešovala. V meste nie je momentálne
žiadna inštitúcia ani občianske združenie, ktoré by pracovalo s cieľovou skupinou vo veku
15+ a vyvíjalo by aktivity na rozvoj kľúčových kompetencií mladých ľudí.
Čo sa týka komunikačných kanálov, mesto propaguje svoje aktivity a informácie
o činnosti s využitím web stránky, úradných tabúľ, regionálnej televízie, a sociálnej siete.
Vyvíja množstvo aktivít na informovanie aj tejto cieľovej skupiny, ale jazyk a spôsob
komunikácie nie je prispôsobený cieľovej skupine mladých ľudí.
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