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Trenčiansky samosprávny kraj 

Tlačová správa 

 

Trenčín, 25. február 2016  
Trenčiansky samosprávny kraj iniciátorom stretnutia zástupcov slovenských krajov pre 
oblasť mládeže 
 
V utorok 23. februára 2016 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov slovenských krajov pre 

oblasť mládeže v priestoroch Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). Na prvom 

stretnutí tohto druhu boli zastúpené všetky kraje Slovenskej republiky (výnimku tvoril Nitriansky 

kraj, ktorý ospravedlnil svoju neúčasť). 

Spolu 12 zástupcov pre prácu s mládežou z každého kraja a zástupcov organizácie (v 

zriaďovateľskej pôsobnosti kraja alebo mimo nej), s ktorou kraj spolupracuje pri implementácií 

štátnej politiky v oblasti podpory práce s mládežou, aktívne diskutovalo na spoločné témy. 

Prítomní boli tiež zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky (MŠVVaŠ SR) – Eva Masárová a Mária Bošňáková, zástupca IUVENTY 

(Slovenského inštitútu mládeže) Tomáš Pešek, za TSK vedúca odboru školstva a kultúry Úradu 

TSK Daniela Hilčíková, vedúca oddelenia školstva, mládeže a športu Úradu TSK Eva 

Žernovičová, riaditeľka Krajského centra voľného času Trenčín Renáta Bieliková 

a koordinátorka pre prácu s mládežou TSK Silvia Štefániková. 

V mene predsedu TSK Jaroslava Bašku privítala všetkých prítomných Daniela Hilčíková. 

,,Teší ma, že sa venujeme oblasti mládeže, pretože v poslednom období táto problematika 

zostala trocha v úzadí popri všetkom, čo sa rieši na úseku školstva samosprávnych krajov,“ 

uviedla na úvod. 

Po príspevkoch od zástupcov MŠVVaŠ SR a IUVENTY, týkajúcich sa najmä dokumentov 

,,Stratégia SR pre mládež na roky 2014 – 2020“ a v januári schválenej ,,Koncepcie práce 

s mládežou na roky 2016 – 2020“, nasledovali samotné prezentácie jednotlivých krajov. 

Postupne odprezentovali súčasnú situáciu v oblasti práce s mládežou zástupcovia všetkých 

zúčastnených krajov. Za TSK v oblasti práce s mládežou vystúpila Silvia Štefániková 

a Renáta Bieliková. 

Možno povedať, že ak na začiatku Silvia Štefániková, koordinátorka pre prácu s mládežou 

TSK, vyslovila želanie ,,aby si všetci prítomní mohli vymeniť skúsenosti, ktoré majú v práci 

s mládežou, porovnať prácu v jednotlivých krajoch, komu sa čo podarilo, aké najväčšie výzvy 

má pred sebou ten ktorý kraj a v čom by daný kraj potreboval pomôcť,“ prvé stretnutie 

zástupcov slovenských krajov pre oblasť mládeže bolo úspešné a prospešné pre všetky strany. 

Dôkazom je aj fakt, že prítomní sa dohodli na organizovaní ďalších spoločných aktivít. 

Závery z pracovného stretnutia zástupcov samosprávnych krajov pre oblasť mládeže budú 

súhrnne prezentované na 3. zasadnutí pracovnej skupiny zaoberajúcej sa systémom 

starostlivosti o deti a mládež mimo vyučovania dňa 01.03.2016 na MŠVVaŠ SR, členmi ktorej 

sú aj Daniela Hilčíková a Silvia Štefániková. 
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