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ÚÚvvoodd  

        PPrreeddmmeettnnáá    sspprráávvaa  vv  aakkttuuáállnnoomm  šškkoollsskkoomm  rrookkuu  22001199//22002200  jjee  ssttrruuččnnáá  nnaakkooľľkkoo  ppaannddéémmiiaa  

kkoorroonnaavvíírruussuu  CCoovviidd--1199  ssppôôssoobbiillaa  zzrruuššeenniiee  mmnnoohhýýcchh  ššppoorrttoovvýýcchh  ssúúťťaažžíí,,  ččaassttii  vveeddoommoossttnnýýcchh  ssúúťťaažžíí  

aa  pprreeddmmeettoovvýýcchh  oollyymmppiiáádd..  OOdd  ddrruuhheejj  ppoolloovviiccee  mmaarrccaa  22002200    ssaa  rreeaalliizzoovvaallii  ssúúťťaažžee  ddiiššttaannččnnoouu  ffoorrmmoouu  

aallee  iibbaa  ttiiee,,  kkddee    ttoo  tteecchhnniicckkéé  mmoožžnnoossttii  ddoovvooľľoovvaallii..  OOrrggaanniizzáácciiaa  ssúúťťaažžíí  ddiiššttaannččnnoouu  ffoorrmmoouu  ssaa  

rreeaalliizzoovvaallaa  nnaa  zzáákkllaaddee    oorrggaanniizzaaččnnééhhoo  ppookkyynnuu  MMiinniisstteerrssttvvaa  šškkoollssttvvaa,,  vveeddyy,,  vvýýsskkuummuu  aa  ššppoorrttuu  SSRR  aa  nnaa  

ssppuusstteenniiee  cceelleejj  rreeaalliizzáácciiee  mmaall    oorrggaanniizzááttoorr    vveeľľmmii  mmáálloo  ččaassuu..        NNoovváá  ssiittuuáácciiaa  pprreevveerriillaa  sscchhooppnnoossttii  

oorrggaanniizzááttoorroovv  aa  pprrííssttuupp  ppeeddaaggóóggoovv  aa  žžiiaakkoovv    kk  nneeoobbvvyykkllýýmm  rriieeššeenniiaamm..  VVššeettkkyy  ssttaannoovveennéé  cciieellee  ssaa  

ppooddaarriilloo  zzvvllááddnnuuťť  nnaadd  rráámmeecc  ooččaakkáávvaanniiaa..  

NNáárrooddnnýý  pprrooggrraamm  rroozzvvoojjaa  vvýýcchhoovvyy  aa  vvzzddeelláávvaanniiaa  jjee  ssttrraattééggiiaa,,  kkttoorráá  ppoosskkyyttuujjee  ddllhhooddoobbúú  kkoonncceeppcciiuu  

oobbssaahhuu  vvýýcchhoovvyy  aa  vvzzddeelláávvaanniiaa  ppookkrrýývvaajjúúccuu  vv    ddeessaaťťrrooččnnoomm  hhoorriizzoonnttee  ddllhhooddoobbéé  zzáámmeerryy  aa    cciieellee  SSRR  

vv  oobbllaassttii  vvýýcchhoovvyy  aa  vvzzddeelláávvaanniiaa..    

EEffeekkttíívvnnee  ffuunngguujjúúccee  šškkoollssttvvoo  ssaa  bbeezzppooddmmiieenneeččnnee  ddoottýýkkaa  aajj  pprrááccee  šškkoollsskkééhhoo  zzaarriiaaddeenniiaa,,  kkttoorrýýmm  jjee  

KKrraajjsskkéé  cceennttrruumm  vvooľľnnééhhoo  ččaassuu  vv  TTrreennččíínnee,,  pprreettoožžee  ppooddssttaattaa  pprrááccee  cceennttrraa  jjee  nneeooddddeelliitteeľľnnoouu  

ssúúččaassťťoouu  vvýýcchhoovvnnoo--vvzzddeelláávvaacciieehhoo  pprroocceessuu  nnaa  šškkoolláácchh..    

VVeeľľkkéé  ppooďďaakkoovvaanniiee  ppaattrríí  pprreeddoovvššeettkkýýmm  zzrriiaaďďoovvaatteeľľoovvii  ––  TTrreennččiiaannsskkeemmuu  ssaammoosspprráávvnneemmuu  kkrraajjuu,,  

kkttoorrýý  vvyyttvváárraa  ppooddmmiieennkkyy  KKrraajjsskkéémmuu  cceennttrruu  vvooľľnnééhhoo  ččaassuu  vv    TTrreennččíínnee  nnaa  pprrááccuu  ss    mmllááddeežžoouu  vvoo  

vvššeettkkýýcchh  oobbllaassttiiaacchh,,  pprreettoožžee  ddeettii  aa  mmllaaddíí  ľľuuddiiaa  mmaajjúú  ššppeecciiffiicckkéé  ppoottrreebbyy,,  kkttoorréé  jjee  nnuuttnnéé  bbrraaťť  ddoo  

úúvvaahhyy..  NNaaššee  ppooďďaakkoovvaanniiee  ppaattrríí  aajj  OOkkrreessnnéémmuu  úúrraadduu    ––  ooddbboorruu  šškkoollssttvvaa  vv  TTrreennččíínnee..    

SSppoolluupprrááccaa  ss  ttýýmmiittoo  oorrggaanniizzáácciiaammii  jjee  zzáássaaddnnáá  aa    vveeľľmmii  vvýýzznnaammnnáá  pprree  cchhoodd  aa  ffuunnggoovvaanniiee  nnaaššeejj  

oorrggaanniizzáácciiee..  

  NNaaššaa  ččiinnnnoossťť  jjee  rreelleevvaannttnnáá  vv  rráámmccii  ddvvoocchh  rroozzvvoojjoovvýýcchh  ddookkuummeennttoovv  TTSSKK  nnaa  rreeggiioonnáállnneejj  

úúrroovvnnii  ––  „„SSttrraattééggiiee  rroozzvvoojjaa  ssttrreeddnnééhhoo  ooddbboorrnnééhhoo  šškkoollssttvvaa  vv  TTrreennččiiaannsskkoomm  ssaammoosspprráávvnnoomm  kkrraajjii  nnaa  

rrookkyy  22001133  ––  22002200““    aa  nnaa  nnáárrooddnneejj  úúrroovvnnii    „„KKoonncceeppcciiee  rroozzvvoojjaa  pprrááccee  ss  mmllááddeežžoouu  vv  TTrreennččiiaannsskkoomm  

ssaammoosspprráávvnnoomm    kkrraajjii  ddoo  rrookkuu  22002200““..  

                      TTrreennččiiaannsskkyy  ssaammoosspprráávvnnyy  kkrraajj  ((TTSSKK))  vvyyttvváárraa  aa  zzaabbeezzppeeččuujjee  ppooddmmiieennkkyy  vvzzddeelláávvaanniiaa  žžiiaakkoovv  

pprroossttrreeddnnííccttvvoomm  4411  oorrggaanniizzáácciiíí  vvoo  ssvvoojjeejj  zzrriiaaďďoovvaatteeľľsskkeejj  ppôôssoobbnnoossttii,,  zz  ttoohhoo  3399  ssttrreeddnnýýcchh  šškkôôll  zz  

cceellkkoovvééhhoo  ppooččttuu  ssttrreeddnnýýcchh  šškkôôll  vv  kkrraajjii  5555,,  11  jjaazzyykkoovváá  šškkoollaa  aa  11  šškkoollsskkéé  zzaarriiaaddeenniiee  ((KKCCVVČČ))..  TTááttoo  

ssttrruuččnnáá  ššttaattiissttiikkaa  jjee  ddôôlleežžiittýýmm  ssttaavveebbnnýýmm    pprrvvkkoomm  pprree  KKrraajjsskkéé  cceennttrruumm  vvooľľnnééhhoo  ččaassuu  vv  TTrreennččíínnee..  

                        VVoo  vvššeeoobbeeccnnoossttii  jjee  pprreeddmmeettoomm  ččiinnnnoossttii  pprrááccaa  ss  ttaalleennttoovvaannoouu  mmllááddeežžoouu  mmiimmoo  šškkoollyy  aa  

rrooddiinnyy  aa  mmllááddeežžnníícckkaa  ppoolliittiikkaa  rrôôzznnyycchh  úúrroovvnníí  vv    kkrraajjii,,  nnaa  SSlloovveennsskkuu  aa    aajj  mmiimmoo    nneehhoo..  KKCCVVČČ  ssaa  

ddllhhooddoobboo  vveennuujjee  oorrggaanniizzáácciiii  ssúúťťaažžíí  ppoo  úúrroovveeňň  kkrraajjsskkýýcchh  kkôôll  vv  ppllnnoomm  rroozzssaahhuu  aallee  ii  kkôôll  cceellooššttááttnnyycchh..  

VVeeľľmmii  úússppeeššnnee  ssppoolluupprraaccuujjeemmee  ss  OOkkrreessnnýýmm  úúrraaddoomm  ––  ooddbboorroomm  šškkoollssttvvaa  vv  TTrreennččíínnee,,  ŠŠttááttnnyymm  

iinnššttiittúúttoomm  ooddbboorrnnééhhoo  vvzzddeelláávvaanniiee  vv  BBrraattiissllaavvee,,    IIUUVVEENNTToouu  ––  SSlloovveennsskkýýmm  iinnššttiittúúttoomm  mmllááddeežžee  vv  

BBrraattiissllaavvee,,  ssoo  SSlloovveennsskkoouu  oobbcchhooddnnoouu  aa  pprriieemmyysseellnnoouu  kkoommoorroouu  vv  TTrreennččíínnee,,  TTrreennččiiaannsskkoouu  uunniivveerrzziittoouu  

AA..  DDuubbččeekkaa  vv  TTrreennččíínnee,,  UUnniivveerrzziittoouu  KKoonnššttaannttíínnaa  FFiilloozzooffaa  vv  NNiittrree..  PPaarrttnneerroomm  vv    nnaaššeejj  ččiinnnnoossttii  jjee  aajj  

RReeppuubblliikkoovváá  úúnniiaa  zzaammeessttnnáávvaatteeľľoovv  SSlloovveennsskkaa,,  VVýýssttaavviisskkoo  EExxppoo  CCeenntteerr  vv  TTrreennččíínnee  aa  ŠŠppoorrttoovvýý  kklluubb  ŠŠKK  

11..FFBBCC  TTrreennččíínn..  OOdd  zzaaččiiaattkkuu  vveeľľmmii  aakkttíívvnnee  ssppoolluupprraaccuujjeemmee  ssoo  SSlloovveennsskkoouu  aassoocciiáácciioouu  ššppoorrttuu  nnaa  

šškkoolláácchh  aa  ssppoolluupprrááccaa  jjee  nnaaoozzaajj  vvýýnniimmooččnnáá..  PPoosslleeddnnýýmmii  nnoovvýýmmii  ppaarrttnneerrmmii,,  ss  kkttoorrýýmmii  ssppoollooččnnee  

vvyyttvváárraammee  nnoovvéé  aakkttiivviittyy,,  jjee  SSlloovveennsskkýý  zzvvääzz  ľľaaddoovvééhhoo  hhookkeejjaa..  VV  oobbllaassttii  RReeggiioonnáállnneehhoo  cceennttrraa  mmllááddeežžee  

((RRCCMM))  iiddee  oo    ššiirrookkoossppeekkttrráállnnuu  zzaahhrraanniiččnnúú  ssppoolluupprrááccuu..          

  NNaa  zzáákkllaaddee  ppooddppííssaannééhhoo  MMeemmoorraannddaa  oo  ssppoolluupprrááccii  aa  ppoovveerreenniiaa  TTSSKK  ssmmee  ssaa  ppuussttiillii  ddoo  

pprroojjeekkttuu  zzrriiaaddeenniiaa  SSttrreeddoošškkoollsskkeejj  hhookkeejjoovveejj  aakkaaddéémmiiee  vv  mmoodduullee  „„tteessttoovvaanniiee  aa  vvzzddeelláávvaanniiee““  

vv  ssppoolluupprrááccii  ssoo  SSlloovveennsskkýýmm  zzvvääzzoomm  ľľaaddoovvééhhoo  hhookkeejjaa  aa  CCeennttrroomm  ppeeddaaggooggiicckkoo--ppssyycchhoollooggiicckkééhhoo  

ppoorraaddeennssttvvaa  aa  pprreevveenncciiee  vv  TTrreennččíínnee..  IIddee  oo  vvýýnniimmooččnnýý  ppiilloottnnýý  pprroojjeekktt,,  kkttoorrýý  bbuuddee  „„vvýýkkllaaddnnoouu  

sskkrriiňňoouu““  mmiinniimmáállnnee  pprree  cceelléé  SSlloovveennsskkoo  aa  ssmmee  hhrrddíí,,  žžee  ssmmee  jjeehhoo  ssúúččaassťťoouu..    
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PPrreedd  rrookkoomm  ssmmee  ssaa  ssttaallii  ččlleennmmii  SSlloovveennsskkeejj  oobbcchhooddnneejj  aa  pprriieemmyysseellnneejj  kkoommoorryy  ((SSOOPPKK)),,  kkttoorráá  ppooddľľaa  

ssvvoojjiicchh  ssttaannoovv  uummoožžňňuujjee  ččlleennsskkýý  vvssttuupp  šškkoolláámm  aa  aajj  šškkoollsskkýýmm  zzaarriiaaddeenniiaamm..  SSmmee  zzaattiiaaľľ  jjeeddiinnéé  šškkoollsskkéé  

zzaarriiaaddeenniiee  nnaa  SSlloovveennsskkuu,,  kkttoorréé  jjee  ppllaattnnýýmm  ččlleennoomm  SSOOPPKK..  DDôôvvooddoomm  jjee  eeššttee  lleeppššiiaa  ssppoolluupprrááccaa  

ss  ppooddnniikkaatteeľľsskkýýmmii  ssuubbjjeekkttaammii..  NNáášš  vvssttuupp  zzaa  ččlleennaa  SSOOPPKK  jjee  pprreevveerreennýý  ddeessaaťťrrooččnnoouu  vvzzáájjoommnnee  

eeffeekkttíívvnnoouu  aa  vveeľľmmii  kkoorreekkttnnoouu  ssppoolluupprrááccoouu..  

                        VV  rráámmccii  RRCCMM  vveeľľmmii  úúzzkkoo  ssppoolluupprraaccuujjeemmee  ssoo  zzrriiaaďďoovvaatteeľľoomm  ––  TTSSKK  aa  pprriimmááttoorrmmii  aa    

ssttaarroossttaammii  mmiieesstt  aa  oobbccíí  nnaa  úúzzeemmíí  kkrraajjaa..  

  VVeeľľmmii  nnááss  tteeššíí  sskkuuttooččnnoossťť,,  žžee    KKCCVVČČ  vv  TTrreennččíínnee  ssaa  ssttáávvaa  vvzzoorroomm,,  ppooddľľaa  kkttoorrééhhoo  ssaa  iiddúú  zzaakkllaaddaaťť  

cceennttrráá  ttoohhttoo  ddrruuhhuu  vv  iinnýýcchh  kkrraajjoocchh  aa  nnaaššaa  ččiinnnnoossťť  ssllúúžžii  aakkoo  vvýýbboorrnnýý  ssttiimmuull  pprree  zzmmeennuu  aa  ddooppllnneenniiee  

lleeggiissllaattíívvyy  vv    oobbllaassttii  ppooddppoorryy  pprrááccee  ss  mmllááddeežžoouu..  

                            CCiieeľľoomm  vvzzddeelláávvaanniiaa  mmllááddeežžee,,  nnaa  kkttoorroomm  ssaa  aakkttíívvnnee  zzúúččaassttňňuujjeemmee,,  jjee  pprríípprraavvaa  ttaakkýýcchh  

zzaammeessttnnaannccoovv,,  kkttoorríí  ssaa  bbuuddúú  vveeddiieeťť  aaddaappttoovvaaťť  nnaa  rrýýcchhlloo  mmeenniiaaccuu  ssaa  rreeaalliittuu  pprraaccoovvnnééhhoo    ttrrhhuu..  

NNeessúúllaadd  mmeeddzzii  vvzzddeelláávvaanníímm  aa  ppoottrreebbaammii  nnaa  ttrrhhuu  pprrááccee  ssaa  ooddrráážžaa  aajj  vv  mmiieerree  nneezzaammeessttnnaannoossttii  

aabbssoollvveennttoovv  šškkôôll..  PPoottrreebbuu  ppoossiillnniiťť  rrôôzznnoorrooddéé  vvzzddeelláávvaacciiee  pprríílleežžiittoossttii  ppoottvvrrddzzuujjee  aajj  pprriijjaattiiee    

DDeekkllaarráácciiee  oo  uuzznnáávvaanníí  pprríínnoossuu  nneeffoorrmmáállnneehhoo  vvzzddeelláávvaanniiaa  vv  pprrááccii  ss      mmllááddeežžoouu,,  kkttoorrúú  ppooddppííssaalloo  vviiaacc  

aakkoo  4400  zzaammeessttnnáávvaatteeľľoovv  aa  pprreeddssttaavviitteeľľoovv  vvzzddeelláávvaaccíícchh  iinnššttiittúúcciiíí..    

DDoo  rrookkuu  22002244    bbuuddee  ddôôlleežžiittéé  vvyyttvvoorriiťť  ttaakkýý  ssyyssttéémm  cceelloožžiivvoottnnééhhoo  vvzzddeelláávvaanniiaa,,  kkttoorrééhhoo  ssúúččaassťťoouu  bbuuddee  

ffuunnkkččnnéé  pprreeppoojjeenniiee  ffoorrmmáállnneehhoo  aa  nneeffoorrmmáállnneehhoo  vvzzddeelláávvaanniiaa  mmllááddeežžee  aakkoo  aajj  iicchh  vvzzáájjoommnnéé  

ddooppĺĺňňaanniiee  ssaa..  

  PPoopprrii  KKoonncceeppcciiii  rroozzvvoojjaa  pprrááccee  ss    mmllááddeežžoouu  ssaa  vvzzáájjoommnnoouu  ssppoolluupprrááccoouu  bbuuddee  nnaappĺĺňňaaťť  aajj  

AAkkččnnýý  pplláánn  KKrraajjsskkeejj  kkoonncceeppcciiee  eennvviirroonnmmeennttáállnneejj  vvýýcchhoovvyy,,  vvzzddeelláávvaanniiaa  aa  oossvveettyy  vv  TTrreennččiiaannsskkoomm  kkrraajjii  

nnaa  rrookkyy  22001199--22002211  //EEVVVVOO//  aa  KKrraajjsskkáá  kkoonncceeppcciiaa  eennvviirroonnmmeennttáállnneejj  vvýýcchhoovvyy,,  vvzzddeelláávvaanniiaa  aa    oossvveettyy  

vv  TTrreennččiiaannsskkoomm  ssaammoosspprráávvnnoomm  kkrraajjii  ddoo  rrookkuu  22003300..  

NNaapprriieekk  ppaannddéémmiiii  vv    uuppllyynnuulloomm  šškkoollsskkoomm  rrookkuu  22001199//22002200  AAggeennttúúrraa  SSOOPPKK  pprree  rroozzvvoojj  

TTrreennččiiaannsskkeehhoo  rreeggiióónnuu  nn..oo..,,  KKrraajjsskkéé  cceennttrruumm  vvooľľnnééhhoo  ččaassuu  vv  TTrreennččíínnee  aa  TTrreennččiiaannsskkaa  rreeggiioonnáállnnaa  

kkoommoorraa  SSOOPPKK  ppooddppííssaallii  vv  jjúúllii  22002200  mmeemmoorraanndduumm  oo  ssppoolluupprrááccii  pprrii  rreeaalliizzáácciiii  ppiilloottnnééhhoo  pprroojjeekkttuu::  

„„AAkkttiivviizzáácciiaa  rroozzvvoojjaa  kkoommppeetteenncciiíí  aa  mmoottiivváácciiee    vvzzddeelláávvaanniiaa  žžiiaakkoovv  aa  ppeeddaaggóóggoovv  ss  cciieeľľoomm  zzvvýýššiiťť  iicchh  

úússppeeššnnoossťť  nnaa  ttrrhhuu  pprrááccee  aa    zzlleeppššiiťť  vvýýcchhoovvnnee  ––  vvzzddeelláávvaaccíí  pprroocceess  nnaa  ssttrreeddnnýýcchh  šškkoolláácchh  vv  

TTrreennččiiaannsskkoomm  kkrraajjii““  ((44EEDDUU)),,  kkttoorrýý  jjee  rreeaalliizzoovvaannýý  zz  pprroossttrriieeddkkoovv    EEuurróóppsskkeehhoo  ssoocciiáállnneehhoo  ffoonndduu  

aa  EEuurróóppsskkeehhoo  ffoonndduu  rreeggiioonnáállnneehhoo  rroozzvvoojjaa  vv  rráámmccii  OOppeerraaččnnééhhoo  pprrooggrraammuu  ĽĽuuddsskkéé  zzddrroojjee  vv  ggeesscciiíí   

MMiinniisstteerrssttvvaa  šškkoollssttvvaa,,  vveeddyy,,  vvýýsskkuummuu  aa  ššppoorrttuu    SSlloovveennsskkeejj  rreeppuubblliikkyy..  

PPiilloottnnýý  pprroojjeekktt  vvyyttvvoorríí  aa  vv  pprraaxxii  ooddsskkúúššaa  jjeeddiinneeččnnýý    ssppôôssoobb  ppooddppoorryy  aa  vvzzddeelláávvaanniiaa  ppeeddaaggóóggoovv  

aa  ššttuuddeennttoovv,,  kkttoorrýý  zzáássaaddnnee  oovvppllyyvvnníí  ssppôôssoobb  vvýýcchhoovvnnee  --vvzzddeelláávvaacciieehhoo  pprroocceessuu  nnaa  zzáákkllaaddnnýýcchh  aa  

ssttrreeddnnýýcchh    šškkoolláácchh  aakkoo  ii  ssaammoottnnéé  šškkoollsskkéé  pprroossttrreeddiiee..  BBuuddee  rreefflleekkttoovvaaťť  nnaa  eexxiissttuujjúúccee  ppooddppoorrnnéé  

aakkttiivviittyy  vv  kkrraajjii  aakkoo  ssúú  ttrraannssffoorrmmáácciiaa  rreeggiióónnuu  HHoorrnneejj  NNiittrryy  vv  ssúúvviisslloossttii  ss  úúttllmmoomm  bbaannsskkýýcchh  ččiinnnnoossttíí,,  

ppooddppoorryy  zzaavvááddzzaanníí  ššppoorrttoovveejj  aa  oossoobbnnoossttnneejj  pprríípprraavvyy  žžiiaakkoovv  aa  ššttuuddeennttoovv..  PPrroojjeekktt  mmáá  kkoommpplleexxnnýý  

cchhaarraakktteerr..  PPoopprrii  cceellooppllooššnnoomm  zzaammeerraanníí  nnaa  vvššeettkkyy  ookkrreessyy  vv  kkrraajjii  bbuuddee  zzaahhŕŕňňaaťť  ššppeecciiffiikkáá  vvzzddeelláávvaanniiaa  

žžiiaakkoovv  ssoo  ššppeecciiáállnnyymmii  ppoottrreebbaammii..      

VVýýsslleeddkkoomm  pprroojjeekkttuu  bbuuddee  AAkkrreeddiittáácciiaa  vvzzddeelláávvaacciieehhoo  pprrooggrraammuu  pprree  ppeeddaaggóóggoovv  

aa  ppeeddaaggooggiicckkýýcchh  pprraaccoovvnnííkkoovv,,  kkttoorráá  zzaavveeddiiee  jjeeddnnoottnnéé  vvzzddeelláávvaacciiee  ššttaannddaarrddyy  aa    pprraavviiddlláá..  

ZZááššttiittuu  nnaadd  pprroojjeekkttoomm  pprreevvzzaall  pprreeddsseeddaa  TTrreennččiiaannsskkeehhoo  ssaammoosspprráávvnneehhoo  kkrraajjaa  IInngg..  JJaarroossllaavv  BBaašškkaa..  

UUvveeddeennéé  mmeemmoorraanndduumm  jjee  ppoopprrii    mmeemmoorraannddee  oo  ssppoolluupprrááccii  ssoo  SSlloovveennsskkýýmm  zzvvääzzoomm  ľľaaddoovvééhhoo  

hhookkeejjaa  ďďaallššíímm    pprrííkkllaaddoomm  ssnnaahhyy  oo  aakkttíívvnnyy  rroozzvvoojj  vvzzddeelláávvaanniiaa  vv  TTrreennččiiaannsskkoomm  kkrraajjii..  

  PPrree  žžiivvoott  ddeettíí  aa  mmllaaddýýcchh  ľľuuddíí    ssúú  ddôôlleežžiittéé  aakkttiivviittyy,,  pprree  kkttoorréé  vvyyttvváárraammee  ssppoollooččnnee  ssoo  

zzrriiaaďďoovvaatteeľľoomm  ––  TTSSKK  aa  ttiieežž  ss  OOÚÚ  ––  ooddbboorroomm  šškkoollssttvvaa  vv  TTrreennččíínnee  zzaauujjíímmaavvýý    pprriieessttoorr..    
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VVššeettkkoo  ssaa  mmôôžžeettee  ddoozzvveeddiieeťť  pprráávvee  vv  tteejjttoo  sspprráávvee,,  kkttoorráá  mmáá  vv  ttoommttoo  šškkoollsskkoomm  rrookkuu,,  bboohhuužžiiaaľľ,,  

ččiiaassttooččnnúú  vvýýppoovveeddnnúú  hhooddnnoottuu..  TTeennttoo  ssttaavv  jjee  zzaapprrííččiinneennýý  ppaannddéémmiioouu  kkoorroonnaavvíírruussuu  CCoovviidd  --1199..  

VVeeľľkkéé  ppooďďaakkoovvaanniiee  ppaattrríí  zzáákkllaaddnnýýmm  aa    ssttrreeddnnýýmm  šškkoolláámm  vv  nnaaššoomm  kkrraajjii,,  rriiaaddiitteeľľoomm  aa    

ppeeddaaggooggiicckkýýmm  zzaammeessttnnaannccoomm  šškkôôll,,  pprreettoožžee  vv  ssppoollooččnnoomm  úússiillíí  vvyyttvváárraammee  kkoonnkkuurreennččnnéé  pprroossttrreeddiiee  

mmoottiivvuujjúúccee  ssúúťťaažžiivvoossťť  žžiiaakkoovv  zzáákkllaaddnnýýcchh  aa  ssttrreeddnnýýcchh  šškkôôll  TTrreennččiiaannsskkeehhoo  kkrraajjaa..  

OOkkrreemm  ssppoommeennuuttýýcchh  ččiinnnnoossttíí  KKCCVVČČ  ppllnníí  úúlloohhuu  sspprraaccoovvaatteeľľaa  iinnffoorrmmáácciiíí,,  kkttoorréé  ssllúúžžiiaa  rroozzvvoojjuu  rreeggiióónnuu  

vv  oobbllaassttii  šškkoollssttvvaa..  

  KKrraajjsskkéé  cceennttrruumm  vvooľľnnééhhoo  ččaassuu  vv  TTrreennččíínnee  jjee  rroozzppooččttoovváá  oorrggaanniizzáácciiaa  zzrriiaaddeennáá  nnaa  zzáákkllaaddee  

ZZrriiaaďďoovvaatteeľľsskkeejj  lliissttiinnyy  vvyyddaanneejj    KKrraajjsskkýýmm  úúrraaddoomm  vv    TTrreennččíínnee  ddňňaa  0033..  0088..  11999988..  

OOdd  0011..  0077..  22000022  ssaa  ssttáávvaa  KKCCVVČČ  ššppeecciiaalliizzoovvaannýýmm  šškkoollsskkýýmm  zzaarriiaaddeenníímm  vv  zzrriiaaďďoovvaatteeľľsskkeejj  ppôôssoobbnnoossttii  

TTrreennččiiaannsskkeehhoo  ssaammoosspprráávvnneehhoo  kkrraajjaa  rroozzššíírreennýýmm  oo  RReeggiioonnáállnnee  cceennttrruumm  mmllááddeežžee..    TTrraannssffoorrmmáácciiaa  

KKCCVVČČ  ssaa  ddeejjee  uužž  nniieekkooľľkkoo  rrookkoovv  aa  nnaaďďaalleejj  zzoossttáávvaa  oottvvoorreennýýmm  pprroocceessoomm..  

  

  

  

  

PPaaeeddDDrr..  RReennááttaa  BBiieelliikkoovváá,,  rriiaaddiitteeľľkkaa  

  

  

  

  

              

                                                                                          



1. Názov zariadenia: Krajské centrum voľného času v Trenčíne

2. Adresa zariadenia: Pod Sokolicami 14, 911 01 Trenčín

3. Telefónne a faxové číslo: 032/7442444, 0905/201030, 032/7446048, 032/7446049

4. Elektronická a internetová adresa: www.kcvc.sk,  renata.bielikova@kcvc.sk

5. Údaje o zriaďovateľovi: Trenčiansky samosprávny kraj

K dolnej stanici 7 282/20 A

911 01 Trenčín

6. Vedúci zamestnanec: PaedDr. Renáta Bieliková - riaditeľka

7. Rada školského zariadenia:

Rok: 2019

Mgr. Miriam Olešáková - predseda

Počet členov: 7

Iné poradné orgány: Poradný zbor predsedov krajských komisií

Krajská komisia SOČ

Operatívna porada riaditeľky

Inventarizačná, vyraďovacia a likvidačná komisia 

Škodová komisia

PaedDr. Renáta Bieliková

Ing. Zuzana Blíziková

Ing. Katarína Bučková

Stanislava Magulová

Mgr. Miriam Olešáková                                                                                    
Ing. Slávka Čameková
Žaneta Gavendová

Mgr. Miriam Olešáková

Ing. Silvia Štefániková                                                                                        
Mgr. Mária Petríková

9Spolu zamestnancov:

     Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti KCVČ v Trenčíne za šk.rok 2019/2020                      
v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a ŠZ, 

Metodického usmernenia MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške č. 9/2006 Z.z. a Zákona 596/2003 Z.z.

ustanovená v súlade so Zákonom 596/2003 Z.z. a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a 
predpisov

§2 bod 1 písm. a) Základné identifikačné údaje

§2 bod 1 písm. g) Údaje o počte zamestnancov

Riaditeľka:

Ekonóm-personalista-mzdový účtovník:

Všeobecný účtovník, verejné obstarávanie, 
inventarizácia:

Administratívny zamestnanec, registratúra:

Metodici -  vedomostné, športové, technické          
a  záujmovo-umelecké súťaže:

Vedúca úseku súťaží a RCM:

Regionálne centrum mládeže:
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Činnosť  KCVČ v šk.roku 
2019/2020

vedomostných, 
technických, 
záujmových 

športových činnosť    RCM

počet všetkých podujatí 108 71 51

počet účastníkov 1140 1724 1823

Prezentácia na verejnosti

5

Medzinárodná "Cena vojvodu z Edinburghu" -  podporné aktivity, 
medzinárodný vzdelávací program 

I Ambitious - program zameraný na rozvoj tvorivosti a kompetencií pre SŠ

Nové trendy a prístupy v práci s mládežou - workshopy

"Skúmaj, diskutuj, publikuj" - Vyšehradský vedecký seminár

§2 bod 1 písm. i) Údaje o aktivitách a prezentácii na verejnosti:

Talentmánia - MY POPSTAR Trenčianskeho kraja

Stredoškolák - Hrdina remesla 2019/2020 - výstava - Výstavisko Expo 
Center Trenčín, a.s.

Technická olympiáda, Technická súťaž,  Polytechnická súťaž, Súťaž v 
zručnosti žiakov, Palacinková show 

spolu                     
súťaží

230

4687

Porada metodikov k športovým súťažiam

Porada predsedov krajských komisií predmetových a odborných súťaží

Porada krajskej komisie a metodikov SOČ

Inštruktáž metodikov k olympiádam cudzích jazykov

Športové súťaže pre žiakov  ZŠ a SŠ v rôznych druhoch športu +                
župná Kalokagatia, Majstrovstvá Slovenskej republiky v niektorých 
druhoch športov

Krajské kolo stredoškolskej odbornej činnosti - online 

Žiacke školské rady Trenčianskeho kraja

Žiacke školské rady Bratislavského kraja -koordinátorka práce s 
mládežou TSK Ing. Silvia Štefániková - prezentácia

Stredoškolský parlament Trenčianskeho kraja

Škola demokracie 3 - Democracy school 3 - projekt

Konferencia Združenia miest a obcí Slovenska - Dobrovoľníctvo ako 
predpoklad aktívnych komunít

Celoštátne kolo Stredoškolskej odbornej činnosti - online 

Medzisektorová pracovná skupina pre mládež TSK

Predmetové a vedomostné súťaže žiakov SŠ

RCM:



§2 bod 1 písm. j) Údaje o projektoch

Škola demokracie 3 - mládežnícka výmena Erasmus+

§2 bod 1 písm. l) Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach zariadenia

§2 bod 1 písm. m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení činnosti
zdroj financovania 41

zdroj financovania 111

§2 bod 1 písm. n) Ciele na školský rok 2019/2020 a vyhodnotenie ich plnenia

  

  

  

Regionálna stredoškolská hokejová akadémia - vyhodnotenie školiaceho 
modulu pre ambasádorov športových aktivít +  kontrola so SZĽH - online 

Workshopy a školenia - online meetingy koordinátorov práce s mládežou, 
školiteľov, expertov
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Kraj a mestá spolu pre mladých - pod záštitou predsedu TSK, podpora a rozvoj práce s mládežou               
v jednotlivých mestách
Rada mládeže Trenčianskeho kraja  - pomoc a podpora aktivít realizovaných na území Trenčianskeho 
kraja  cez grantovú schému MŠVVaŠ SR - Program pre mládež  Hlas

poskytovať metodickú pomoc učiteľom gymnázií a stredných škôl, riešiteľom jednotlivých kategórií súťaží 
a predsedom okresných komisií, využívať pri tom spoluprácu krajských predsedov komisií s predsedami 
celoslovenských komisií, pracovníkmi IUVENTY a ŠIOVu. Keďže zamestnanci KCVČ sú aj členmi 
slovenských komisií, zúčastňujú sa spolu s krajskými predsedami na zasadnutiach slovenských komisií a 
podieľajú sa svojimi pripomienkami na príprave metodických pokynov súťaží;

podporovať  talent žiakov a študentov pre odbornú a vedeckú prácu, odborný rast, prispievať k voľbe 
povolania,  rozvíjať ich tvorivosť, viesť ich ku komplexnému pohľadu na prírodu, ľudskú spoločnosť, 
životné prostredie. Účelne využívať voľný čas, aktivizovať ich k schopnosti prezentovať výsledky svojej 
práce, dokázať diskutovať a obhajovať si svoj vlastný názor, mať schopnosť aplikovať získané poznatky do 
praxe a motivovať ich k    sebavzdelávaniu;

Pomôž prírode, pomôže sám sebe, Mars a Venuša - Muž verzus žena,  medzinárodné projekty 
realizované v spolupráci s OZ Silnejší slabším

odborné metodické a organizačné zabezpečenie vedomostných, záujmovo-umeleckých, technických a 
športových súťaží žiakov základných a stredných škôl Trenčianskeho kraja,  ktoré sú neoddeliteľnou 
súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na základe poverenia zriaďovateľa  - TSK a v spolupráci s OÚ v 
Trenčíne - odborom školstva a ďalšími spolupracujúcimi partnermi;                                                                                                                                                                                                                                                                                      

KCVČ sídli v prenajatých priestoroch SOŠ Trenčín, Pod Sokolicami 14. Tieto priestory čiastočne vyhovujú 
potrebám centra. Priestory sú podľa možností rozpočtu, požiadaviek a potrieb systematicky dopĺňané  po 
stránke materiálnej a technickej. Je nevyhnutné priestory opraviť a vymaľovať - zatiaľ neprišlo k dohode s 
prenajímateľom.



  











PaedDr. Renáta Bieliková, riaditeľka KCVČ

rozvoj inklúzie a sociálneho začlenenia mladých ľudí, rozvoj participácie a štruktúrovaného dialógu v 
oblasti práce s mládežou, rozvoj medzinárodnej mobility, rozvoj partnerstiev na národnej a 
medzinárodnej úrovni, networking, rozvoj kompetencií mladých ľudí a pracovníkov s mládežou; 

napomáhať rozvoju práce s mládežou na území Trenčianskeho kraja a na Slovensku;

podporovať športovanie všetkých vekových kategórií žiakov a študentov  v rôznych druhoch športu, 
vytvárať priaznivé konkurenčné prostredie pre školy, chlapcov a dievčatá, pre vzájomné porovnávanie si 
športovej výkonnosti, schopností a zručností v rôznych športových aktivitách;
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aktívna pomoc novým, vznikajúcim  krajským centrám voľného času v SR;

príprava a realizácia Koncepcie rozvoja práce s mládežou TSK na roky 2020-2025 a akčného plánu; 

 v zmysle uzavretých zmlúv zabezpečiť kvalitnú realizáciu všetkých olympiád, súťaží a plánovaných akcií v 
aktuálnom školskom roku;



 

 

 

 

Príloha: 

 

Vyhodnotenie úloh 

A) Správa o činnosti Regionálneho centra mládeže  

B) Vyhodnotenie predmetových a vedomostných olympiád a súťaží  

C)Vyhodnotenie športových súťaží 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

             A)Regionálne centrum mládeže 
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Regionálne centrum mládeže (RCM) ako samostatný úsek KCVČ začalo aktívne činnosť od 
septembra 2005. Medzi hlavné náplne centra patrí: 

✓ koordinovať smerovanie štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži na území 
Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) 

✓ fungovať ako medzičlánok medzi TSK a ostatnými subjektmi, ktoré plnia koncepciu 
štátnej politiky 

✓ orientovať sa na vzdelávacie aktivity vo vzťahu k dobrovoľným a profesionálnym 
pracovníkom s deťmi a mládežou 

✓ vytvárať informačnú databázu o centrách voľného času (CVČ) a ďalších subjektoch 
zaoberajúcich sa neformálnym vzdelávaním mládeže 

✓ mapovať potreby mladých ľudí v Trenčianskom kraji 
✓ vytvárať predpoklady pre spoluprácu subjektov zaoberajúcich sa problematikou detí a 

mládeže v regióne 
✓ podporovať aktívnu participáciu mladých ľudí na príprave a realizácii aktivít 

 
Od januára 2016 pôsobí v rámci KCVČ na úseku RCM koordinátor práce s mládežou TSK. Od 
školského roku 2016/2017 pôsobí na úseku RCM asistent koordinátora práce s mládežou. RCM 
vykonáva nasledovné činnosti: 

ü vyhľadáva organizácie, neformálne skupiny, inštitúcie pracujúce s deťmi a mládežou a 
vytvára a aktualizuje ich databázu  

ü mapuje potreby mladých ľudí v meste, ich záujmy 
ü predkladá pripomienky a návrhy, obhajuje záujmy mladých ľudí a ich potreby, 

pripravuje podklady pre rozhodovanie 
ü vytvára analýzy pre potreby TSK týkajúce sa mládeže 
ü vyhľadáva a propaguje možnosti a výzvy v oblasti detí a mládeže, akcie, podujatia 
ü je kontaktnou osobou pre mladých ľudí vo vzťahu k TSK 
ü zastupuje TSK v Medzirezortnej pracovnej skupine pre štátnu politiku v oblasti mládeže 

MŠVVaŠ SR 
ü napomáha pri realizácii akcií a podujatí na území TSK, v prípade potreby je nápomocný 

a hľadá riešenia 
ü vyhľadáva, navrhuje, koordinuje a mapuje partnerstvá mesta s inštitúciami, súkromným 

sektorom, občianskymi združeniami a neformálnymi skupinami a napomáha rozvoju 
týchto partnerstiev 

ü vyžiadava, sumarizuje a predkladá správy o činnosti v oblasti detí a mládeže, propaguje 
činnosť v oblasti práce s deťmi a mládežou 

ü kontroluje a vyhodnocuje plnenie akčného plánu 
ü zvoláva zasadnutia Medzirezortnej pracovnej skupiny pri TSK, aktívne sa ich účastní, 

pripravuje podklady na prerokovanie a spracováva výstupy a zápisy 
ü zastupuje TSK voči iným inštitúciám v oblasti práce s deťmi a mládežou, aktívne 

vyhľadáva partnerstvá na medzinárodnej úrovni, zúčastňuje sa školení, seminárov, 
konferencií a iných podujatí, ktoré vedú k rozvoju práce s mládežou na území TSK 

ü aktívne rozvíja participáciu na území TSK na všetkých stupňoch 
ü komunikuje a úzko spolupracuje so všetkými odbormi TSK 
ü aktívne vyhľadáva možnosti realizovania projektov zameraných na deti a mládež, 

možnosti ich financovania



 

11 
 

Aktivity KCVČ ‒ RCM v školskom roku 2019/2020 

  
Počet aktivít Celkový počet zapojených 

 účastníkov 

Medzisektorová pracovná skupina pre mládež TSK 1 54 

Žiacke školské rady 2   83 

Stredoškolský parlament Trenčianskeho kraja 2  103  

Projekt Škola demokracie 3 1   4  

Projekt Kraj a mestá spolu pre mladých   22  583 

Regionálna stredoškolská hokejová akadémia  5  31  

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu 4 224 

Projekt pomôž prírode, pomôžeš sám sebe 1 63 

Žena verzus muž, Venuša verzus Mars 1 57 

Ostatné aktivity 12 621 

SPOLU 51  1 823  
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Medzisektorová pracovná skupina pre mládež TSK 
Medzisektorová pracovná skupina pre mládež TSK (MSPS TKS), ktorá vznikla s cieľom otvorenia sa 
spolupráci viacerých aktérov v oblasti a efektívnejšie napĺňanie cieľov stanovených v Koncepcii 
rozvoja práce s mládežou TSK, sa v školskom roku 2019/2020 stretla na pôde Úradu TSK dňa 
14.2.2020 v počte 54 prítomných. Prvýkrát bolo toto stretnutie spojené s oceňovaním v oblasti 
práce s mládežou. Oceňovanie prebiehalo v štyroch kategóriách:  

• koordinátori Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu (DofE)  
• koordinátori žiackych školských rád stredných škôl 
• členovia Medzisektorovej pracovnej skupiny pre mládež TSK 
• prínos pre rozvoj práce s mládežou v Trenčianskom kraji 

TSK je jeden z mála krajov, v ktorom je Koncepcia rozvoja práce s mládežou v TSK do roku 2020, 
stále živým dokumentom. Tento strategický dokument i celý implementačný proces – MSPS TSK 
pre mládež a Akčné plány sú oceňované nielen za hranicami nášho kraja, ale i na medzinárodných 
fórach. Plnenie cieľov koncepcie by bez podpory a spolupráce rôznych aktérov nebolo vôbec 
jednoduché a práve z tohto dôvodu sme chceli poďakovať a oceniť pracovníkov, koordinátorov, 
organizácie i členov MSPS TSK pre mládež, ktorí výrazne napomohli rozvíjať prácu s mládežou v 
našom kraji. 
Predseda TSK uviedol, že  práca s mládežou  nesie  veľmi dôležitý význam, a to nielen počas 
vyučovania v škole, ale i počas ich voľného času.  Považuje za veľmi dôležité, aby sa mladí ľudia 
naďalej zapájali do verejného diania, aby sme im ukázali, že môžu participovať na veciach 
verejných, pomáhať iným ľuďom ako dobrovoľníci a rozširovať si naďalej svoje obzory.  
Nominovaní pedagógovia dlhodobo pomáhajú a podporujú rozvoj zastupiteľskej demokracie na 
stredných školách. Nielenže pomáhajú študentom pri voľbách a riešení problémov, s ktorými sa 
stretávajú, ale pomáhajú i pri prevenčných, rozvojových a dobrovoľníckych aktivitách. Činnosť ŽŠR 
SŠ prítomným ozrejmilo krátke video z dielnej zástupcov ŽŠR zo ZŠ a SŠ. 
Ocenenia odovzdávali predseda TSK, riaditeľ národnej kancelárie DofE a rektor TnUAD.  
Špeciálne poďakovanie patrilo organizáciám, ktoré významnou mierou prispeli v rozvoji práce 
s mládežou v Trenčianskom kraji.  
Po oceňovaní sa uskutočnilo vyhodnocovanie Akčného plánu za rok 2019 podľa kľúčových oblastí 
rozvoja práce s mládežou.         
S plnením všetkých oblastí prítomní členovia MSPS TSK pre mládež jednohlasne súhlasili. Je však 
nevyhnutné aj naďalej rozvíjať kompetencie koordinátorov a pracovníkov s mládežou, mapovať 
potreby, nakoľko nám neustále prichádzajú noví mladí ľudia, zapájať mestá, ktoré ešte nerozvinuli 
v oblasti svoje aktivity, propagovať aj naďalej dobré príklady praxe a rozvíjať spoluprácu subjektov.  

Okrúhle stoly MSPS TSK pre mládež 
 
V dňoch  23. – 25.6.2020 sa z dôvodu prevencie šírenia COVID-19 okrúhle stoly MSPS TSK pre 
mládež uskutočnili prvýkrát online formou.  Jednotlivé okrúhle stoly sa venovali týmto oblastiam: 
Okrúhly stôl č. 1 – 23. 6. 2020 (14 účastníkov): 1.Vzdelávanie, 2. Zamestnanosť, 3. Tvorivosť 
a podnikavosť, 8. Sociálne začlenenie, 9. Dobrovoľníctvo . 
Okrúhly stôl č. 2 – 25. 6. 2020 (13 účastníkov): 4. Participácia, 5. Mládež a svet, 9. Dobrovoľníctvo, 
10. Práca s mládežou. 
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Okrúhly stôl č. 3 – 24. 6. 2020 (6 účastníkov): 6. Zdravie a zdravý životný štýl, 7. Ochrana životného 
prostredia, 9. Dobrovoľníctvo. 
Na úvod okrúhlych stolov boli odprezentované   výstupy a štatistky plnenia Akčného plánu za roky 
2017 – 2020 jednotlivo za každú oblasť.  Následne  koordinátorka práce s mládežou TSK 
prezentovala SWOT analýzu ku Koncepcii práce s mládežou TSK z roku 2016. Na základe zhrnutia 
stanovených silných, slabých stránok, príležitostí a hrozieb požiadala členov MSPS TSK pre mládež, 
aby sa zamysleli nad tým,  čo sa od roku 2016 zmenilo a zaznačili tieto prípadné zmeny cez 
platformu Jamboard.  Rovnako mali možnosť cez túto platformu zaznamenať rýchlu spätnú väzbu, 
názory a podnety k plneniu cieľov z Koncepcie rozvoja práce s mládežou do roku 2020.  
Prítomní účastníci zahlasovali i ohľadom ich členstva v MSPS TSK pre mládež – všetci majú záujem 
o členstvo aj v budúcom období a radi prispejú k zlepšovaniu práce s mládežou v Trenčianskom 
kraji. Následne sa konala diskusia počas ktorej sa napr. zamýšľalo nad systémom vyhodnocovania 
štatistík do budúcnosti, návrhoch ďalších inštitúcií pre spoluprácu v jednotlivých oblastiach, 
zlúčenie troch samostatných okrúhlych stolov do jedného spoločného okrúhleho stola a pod.  
 
Žiacke školské rady 
Žiacke školské rady (ŽŠR) sú dôležitým, ale najmä vhodným prostriedkom ako už v mladom veku 
vytvárať  v žiakoch  povedomie  o demokratickej  spoločnosti.  Podporujú  rozvoj  slobodnej a 
občianskej spoločnosti, v ktorej sa jednotlivci aktívne zúčastňujú a participujú vo verejnom živote 
a majú prehľad o dianí okolo seba. Ďalším stupňom rozvoja ŽŠR je ich vzájomné združovanie na 
miestnej alebo krajskej, či až národnej úrovni. V Trenčianskom kraji rozvoj zástupcov ŽŠR má v 
kompetencii Rada mládeže Trenčianskeho kraja a koordinátorov ŽŠR Regionálne centrum mládeže. 
Vynikajúcim nástrojom na zlepšenie činnosti ŽŠR a výmenu skúseností sú školenia, rôzne 
workshopy a spolupráca mimo školy.  
V roku 2017 vstúpil do platnosti zákon č. 177/2017 Z. z., ktorým sa menil a doplnil zákon č. 
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa zmenil zákon č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní 
dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.  
Hlavným cieľom aktivít týkajúcich sa ŽŠR je ich podpora a rozvoj na ZŠ a SŠ, zároveň tiež podpora ich 
spolupráce i rozvoj demokracie na školách. 
11. – 13.9.2019 sa uskutočnili stretnutia koordinátorov ŽŠR Trenčianskeho kraja. Organizovali ich 
KCVČ ‒ RCM v spolupráci s Radou mládeže Trenčianskeho kraja v rámci plnenia Koncepcie rozvoja 
práce s mládežou TSK a v spolupráci s mestom Považská Bystrica a CVČ Prievidza. Prvé stretnutie 
sa konalo v Trenčíne v KCVČ dňa 11. 9. 2019. Druhé stretnutie v Považskej Bystrici sa uskutočnilo 
na mestskom úrade dňa 12. 9. 2019. V Prievidzi prebehlo stretnutie 13. 9. 2019 v CVČ. Školení sa 
zúčastnilo 65 účastníkov, z toho 42 koordinátorov ŽŠR Trenčianskeho kraja z 28 stredných a 14 
základných škôl. Počas stretnutí odzneli aj veľmi zaujímavé a pútavé prezentácie, týkajúce sa 
pripravovaných podujatí a aktivít pre mládež a koordinátorov z Centra pre európsku politiku, 
z getCLIENTS s.r.o., z IUVENTY a z Rady mládeže Trenčianskeho kraja, aj informácie o 
pripravovaných podujatiach v CVČ. 
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Dňa 10. – 12.10.2019 sa uskutočnilo neformálne akreditované vzdelávanie koordinátorov ŽŠR 
v Trenčianskych Tepliciach. Bolo zamerané na rozvoj kompetencií koordinátorov ŽSRZŠ a SŠ a 
prostredníctvom nich na rozvoj, zlepšenie a zefektívnenie činnosti ŽSR na školách.  Organizovala ho 
IUVENTA v rámci udržateľnosti národného projektu KomPrax a KCVČ ‒ RCM tu propagovalo svoju 
činnosť a oboznamovalo o novinkách v rámci Trenčianskeho kraja.  Vzdelávania sa zúčastnilo 18 
koordinátorov ŽSR.  
 
Stredoškolský parlament Trenčianskeho kraja 
Stredoškolský parlament Trenčianskeho kraja je od roku 2018 nanovo obnoveným poradným 
orgánom predsedu TSK, pričom zasadá 2x ročne. Ide v podstate o vytvorenie priestoru pre 
mladých ľudí, kde môžu diskutovať a riešiť problémy, s ktorými sa stretávajú na SŠ. Organizáciu 
stretnutia a spracovanie podnetov má na starosti koordinátorka práce s mládežou TSK. 
Zástupcovia stredoškolského parlamentu nominujú svojich zástupcov do Medzisektorovej 
pracovnej skupiny TSK pre mládež. Prínosom tohto systému je, že sa riešia praktické záležitosti 
a problémy mladých ľudí s okamžitou reakciou predsedu TSK, zvyšuje sa vzájomná informovanosť 
samosprávy a mladých ľudí o dianí na lokálnej, regionálnej a národnej úrovni, a tiež o 
pripravovaných podujatiach. Vďaka participatívnym rozpočtom, o ktorých predseda TSK na 
stretnutí stredoškolského parlamentu informuje, dostávajú študenti na SŠ v Trenčianskom kraji 
možnosť rozhodovacej právomoci.  
7. ‒ 9.11.2019 sa konalo v priestoroch Gazdovstva Uhliská, v Nemšovej – časti Trenčianska Závada, 
školenie stredoškolského parlamentu, ktoré organizovalo KCVČ – RCM v spolupráci s TSK a Radou 
mládeže Trenčianskeho kraja v rámci plnenia Koncepcie rozvoja práce s mládežou TSK. Zúčastnilo 
sa ho 16 mládežníkov z 10 škôl za účelom zaškolenia a získania nových informácií ohľadom ŽŠR. 
Školitelia odovzdávali zúčastneným nielen množstvo dôležitých informácií o legislatíve, štatúte a 
voľbách, ale zažili i rôzne teambuldingové aktivity a predstavenie vlastných školských rád, svojich 
činností, silných a slabých stránok ŽŠR, svojich najväčších úspechov a výziev. Účastníci boli 
obohatení o množstvo prínosných informácií a rád, napríklad  ohľadom práce s rozvojom vlastného 
tímu, či vyjednávaniaako byť dobrým lídrom.  
15.11.2019 sa uskutočnilo v Kongresovej sále TSK stretnutie parlamentu a Open Days v Europe 
Direct. Toto už v poradí tretie stretnutie sa uskutočnilo za účasti štátnej tajomníčky Mgr. 
O.Nachtmannovej, PhD. a 70 študentov SŠ z Trenčianskeho kraja. Vzhľadom na vyhlásený štátny 
smútok za obete tragickej dopravnej nehody pri Nitre, si prítomní uctili ich pamiatku minútou 
ticha. Na stretnutí odzneli zaujímavé poznatky a prezentácie od Ing. Silvie Štefánikovej. 
Informovala o Koncepcii rozvoja práce s mládežou do roku 2020, o jednotlivých oblastiach a tiež 
Medzisektorovej pracovnej skupine TSK pre mládež a o novinkách.  
Štátna tajomníčka vo svojom príhovore vyzdvihla súčasné možnosti štúdia pre mladých ľudí. Každý 
mladý človek má možnosť rozvíjať sa a študovať podľa svojich potrieb. Zároveň apelovala na 
mladých ľudí, aby sa zaujímali aj o verejné dianie, dianie okolo seba a naďalej sa v nich zobúdzalo 
sociálne cítenie.  
Ing. Jaroslav Baška vo svojom príhovore oboznámil s aktivitami TSK, s projektom celoživotného 
vzdelávania na Hornej Nitre i s plánovaným pokračovaním participatívnych rozpočtov v budúcom 
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roku pre SŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Vyzdvihol tiež kreativitu a účasť študentov na daných 
projektoch. Informoval o podpore zážitkového vzdelávania pre všetky školy v budúcom roku. 
Ocenil aktivity a činnosť KCVČ – RCM. Prítomných študentov vyzval i k  účasti na stretnutiach 
organizované či už mestom Trenčín alebo inými inštitúciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.  
Po prezentáciách a príhovoroch mali študenti možnosť diskutovať s prítomnými hosťami. 

 
Projekt Škola demokracie 3 – Democracy school 3 
Organizátormi projektu bolo Mesto Trenčín v spolupráci s RCM a s Gymnáziom a Jazykovou školou 
s právom štátnej jazykovej skúšky v Zlíne (GJŠ Zlín). Projekt bol podporený zo zdrojov národnej 
agentúry Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu (IUVENTA).  
Cieľom projektu je zvyšovať povedomie o vplyve študentských rád na účastníkov projektu v rozvoji 
účasti na občianskom, spoločenskom a politickom živote. Projekt dáva možnosť participantom 
porozumieť spojeniu medzi participáciou mladých ľudí, demokracie a aktivitách študentskej rady. 
9. – 10.2.2020 sa uskutočnila prípravná návšteva projektu v Zlíne, za účasti 2 lídrov zo SR (KCVČ – 
RCM) a 2 lídrov z ČR (GJŠ Zlín).  
Mládežnícka výmena naplánovaná na termín 15. – 21. 3.2020 v školiacom stredisku „Horský hotel 
Poštár“ v Belušských Slatinách, v počte 40 žiakov vo veku 13 – 16 rokov, ktorí mali záujem pracovať 
na rozvoji ŽŠR na svojej škole pod dohľadom dvoch lídrov, sa z dôvodu nariadenia vlády ohľadom 
šírenia koronavírusu COVID-19 nemohla uskutočniť v pôvodnom plánovanom termíne. Realizácia 
aktivít bola presunutá na termín 13. – 19.9.2020. 
Hlavnou myšlienkou medzinárodnej výmeny je stretnutie mladých ľudí z rôznych európskych 
krajín, ktorých spája spoločná téma. Počas výmeny by si rozvíjali rôzne kompetencie a vymieňali by 
si skúsenosti, spoznávali iné kultúry. Prostredníctvom aktivít neformálneho vzdelávania, ako napr. 
workshopov, teambuildingov a podobných ich cieľom by bolo vytvoriť súdržnosť skupiny, rolové 
hry, simulácie, diskusie a iné efektívne nástroje rozvíjajúce vedomosti, zručnosti a skúsenosti. 

 
Projekt Pomôž prírode, pomôžeš sám sebe 
Grantovú podporu Erasmus+  projektu  za podpory koordinátora práce s mládežou TSK získalo 
Občianske združenie (OZ) Silnejší slabším. Odborným garantom projektu je koordinátorka práce s 
mládežou TSK Ing. Silvia Štefániková. 
Hlavnými partnermi v projekte sú TSK, KCVČ– RCM, Obec Chocholná – Velčice, Detský domov 
Myjava, Detský domov Strážnice, Uherský Ostroh. 
Cieľom projektu bolo zvýšiť sebavedomie účastníkov, detí z detských domovov a rodín, ich 
kompetencie (nielen o živote v súlade s prírodou, ale aj naučiť ich životu, ktorí viedli naši 
predkovia) prostredníctvom dobrovoľníckych aktivít zameraných na ochranu životného prostredia. 
Naši predkovia rešpektovali prírodu a starali sa aj o jej ochranu.  Práve preto sme si porovnávali 
skúsenosti o týchto témach medzi mladými ľuďmi zo SR a ČR. Oni sú tí, ktorí už mali skúsenosti s 
prácou dobrovoľníka v združeniach alebo skupinách. Títo mladí ľudia mali problém dokončiť 
stredné vzdelanie alebo povinnú školskú dochádzku. Informovali sme ich o dobrovoľníckych 
akciách, ktoré boli pre nich prospešné a nasmerovali ich k budúcej práci, povolaniu, ale aj 
vyplneniu voľného času, sebarealizácii a sebapoznávaniu. Počas realizácie výmeny   si vytvorili 
vlastné dobrovoľnícke činnosti. 
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Prostredníctvom neformálneho vzdelávania sme túto skupinu mládeže učili k lepšiemu presadeniu 
sa svojich záujmov, ale aj naladiť sa a poznať potreby komunity. Ako dôležité sme vnímali to,  aby 
získali pocit niečoho, čo sami ovládajú. Čo bolo prospešné pre spoločnosť alebo jednotlivca.  
Zároveň sme ich posúvali pri objavovaní nových zručností a podporovali proces sebapoznávania.  
Pri realizácii dobrovoľníckych aktivít si uvedomovali svoje zručnosti, schopnosti a vedomosti,    ale 
aj svoje sny a túžby.Projektu sa zúčastnilo 40 účastníkov, 7 lídrov a zdravotný dozor.  
Pri realizácii projektu sme dosiahli: 
- Zmenu vnímania dobrovoľníctva u účastníkov 
- Zmenu vnímania dobrovoľníctva v komunite, ktorá ho začala brať ako prínos 
- Rozvoj kompetencií – softskills u účastníkov a prispeli k zvýšeniu ich pripravenosti  na trh práce 
- Prostredníctvom dobrovoľníckych aktivít prispieť k ochrane životného prostredia v chránenej  
  krajinnej oblasti Bielych Karpát 
- Prispieť k informovanosti návštevníkov o oblasti – flóre a faune, spôsobe ich ochrany 
Výstupom projektu bola aj brožúrka a výsledné video, ktorým chceli účastníci poukázať na 
problematiku dôležitosti ochrany životného prostredia. Video nájdete na 
https://www.youtube.com/watch?v=Jo2OMcikLtM. 
 
Projekt „Mars a Venuša alebo muž a žena“ 
Projekt sa uskutočnil 26.7. - 4.8.2020 v úzkej spolupráci s OZ Silnejší Slabším a detskými domovmi z 
Trenčína, Adamovských Kochanoviec a Vizovic a bol určený pre 40 mladých ľudí z detských 
domovov, rodín zo zlých sociálnych pomerov. Viacerí účastníci boli rómskeho pôvodu. Miesto 
výmeny bola Chocholná Velčice - Kykula. Chceli sme účastníkov posunúť a nasmerovať v otázkach 
týkajúcich sa témy rodová rovnosť. Títo mladí ľudia mali skreslené predstavy, čo sa očakáva od žien 
a čo od  mužov. Nakoľko žijú v zariadeniach alebo zlých rodinných pomeroch, tak sa stretávajú skôr 
zo ženskými vzormi správania. Z ČR sa zúčastnili 20 účastníci z detských domovov ale i rodín. 2 
vedúci, ktorí s nimi riešili otázky rodovej rovnosti v rámci aktivít neformálnej skupiny, pracujú a 
mali skúsenosti s riešením otázok rodovej rovnosti. Slovenská strana vyslala 24 účastníkov, 2 
vedúcich, 2 asistentov a 1 zdravotnú sestru. Počas výmeny sme hostili aj ďalších hostí a speakrov, 
ktorí obohatili program o ďalší iný pohľad na problematiku, ako napríklad prof. RNDr. Peter 
Chrastina, PhD. z Filozofickej fakulty Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v Trnave, a iných.  
Pribrali sme aj zdravotne a mentálne znevýhodnených 4 účastníkov, ktorých málokedy chcú z 
detského domova niekde pustiť, ktorí sa ale veľmi radi zapájali do všetkých aktivít a skupina ich 
pekne podporovala. Asistenti a zdravotná sestra mali na starosti účastníkov, ktorí mali zdravotné 
problémy (hlavne psychického smeru), ale aj traumy z minulosti. Koordinátorka práce s mládežou 
mala na starosti obsahové zabezpečenie celého programu a vedenie minilídrov, prostredníctvom 
mentoringovej podpory. Špecifikom tejto skupiny bolo, že mali veľmi silne vyvinuté emocionálne 
vnímanie okolia a komunity. Na základe týchto vecí bolo aj program prispôsobovaní ich vnímaniu a 
potrebám s prihliadnutím na zdravotný stav a zvládanie programu z ich strany. Bolo veľmi dôležité, 
aby získali správny pohľad a názor na otázky rodovej rovnosti a aj v budúcom živote sa vyhli 
problémom v spoločnosti. Praktické aktivity boli priamo vybrané na výmene, ale dôležité boli aj 
teoretické vedomosti a informácie, príklady praxe a situácii, rolové hry, ktoré dokážu zvládnuť. 
Poukázali sme na pozitívne príklady úspešných ľudí, ktorých neodradili názory okolia. Pre nich 
samotných nebolo dôležité to, že ich povolanie sa nestotožňuje s profesiou ženy, alebo muža a 

https://www.youtube.com/watch?v=Jo2OMcikLtM
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napriek tomu sa dokázali presadiť a išli za svojim cieľom. Presadili sa v živote, sú prospešní v 
komunite a posunuli sa k svojej práci na základe ich postojov a názorov. Počas projektu účastníci 
pripravili kalendár na rok 2021, ktorý vyjadruje ich očami vnímanie rovnoprávnosti ľudí v 
rôznych časových obdobiach a krátke video s ich odkazom pre iných mladých ľudí a komunitu -
https://www.youtube.com/watch?v=iSOmwdxBNcI . 
 
Projekt Kraj a mestá spolu pre mladých 
Projekt Kraj a mestá spolu pre mladých (KAM spolu pre mladých)  je strategický projekt zameraný 
na aktivizovanie mladých ľudí do života mesta alebo obce. Nadväzuje na úspešný projekt „AKTIV“, 
kde dostanú pracovníci s mládežou vytvorený modul neformálneho vzdelávania a zážitkovej 
pedagogiky a naučia sa pracovať s cieľovými skupinami  a podporovať rozvoj práce s mládežou v 
jednotlivých mestách a obciach a tak zastabilizovať celý systém podpory v spolupráci s mestami.  
Koordinátori práce s mládežou miest Trenčianskeho kraja – multiplikátori, vďaka nemu získali 
vedomosti a zručnosti v neformálnom vzdelávaní, zážitkovej pedagogike, konflikt manažmente,  
facilitačné zručnosti,  rozvinuli si  svoje  kompetencie  pri  tvorbe  koncepčných  materiálov  pre  
mesto, dobrovoľníctvo a inklúziu, dozvedeli sa ako vytvoriť podmienky a možnosti pre zapojenie 
mladých ľudí s nedostatkom príležitostí do rozhodovacích procesov v mestách a obciach.  
Ciele projektu: 

• vypracovať v každom meste analýzu potrieb mladých ľudí 
• vytvoriť koncepčné materiály v oblasti rozvoja práce s mládežou 
• zastabilizovať sieť koordinátorov práce s mládežou miest Trenčianskeho kraja 
• spropagovať prácu s mládežou a jej dopady na regionálnej a lokálnej úrovni 
• zvýšiť kompetencie koordinátorov práce s mládežou a tak skvalitniť prácu s mládežou na 

lokálnej úrovni 
Projekt bol realizovaný v mestách: Bánovce nad Bebravou, Dubnica nad Váhom, Handlová, 
Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, Trenčín, Trenčianske Teplice, Žiar nad Hronom, Myjava.  
19.9.2019 sa konal v rámci plnenia Koncepcie rozvoja práce s mládežou TSK v KCVČ – RCM 
infoseminár pre pracovníkov s mládežou. Zúčastnilo sa ho 12 koordinátorov práce s mládežou, 
ktorí boli oboznámení s možnosťami spolupráce s IUVENTOU, štruktúrou a návrhom koncepcie pre 
prácu s mládežou. Koordinátorka práce s mládežou pre TSK spolu s pracovníkmi práce s mládežou 
odkonzultovala celkové ciele, stratégie, hlavné zásady a európske ciele v oblasti práce s mládežou. 
15. – 17.10.2019 sa konalo v KCVČ – RCM za účasti 13 prítomných vzdelávanie (koordinátorov) 
pracovníkov s mládežou v oblasti inklúzie. Na tomto stretnutí bola predstavená aj nová regionálna 
koordinátorka IUVENTY pre Trenčiansky kraj Ing. Gavalierová a nová manažérka programu 
Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu (DofE) pre západné Slovensko Mgr. Kubíková, PhD.. 
Časť školenia viedla psychologička, dobrovoľníčka v Nadácii Krajina harmónie a riaditeľka pre 
poradenstvo v sociálnej práci, PhDr. Soňa Holúbková. 
11. – 14.12.2019 sa uskutočnilo ďalšie vzdelávanie pracovníkov s mládežou. Zúčastnilo sa ho 17 
účastníkom, ktorí boli preškolení v oblasti participácie. Na školení boli prítomní oboznámení 
s novinkami z Trenčianskeho centra mládeže – pripravovaného Trenčianskeho dobrovoľníckeho 
centra, ktoré odprezentovala Mgr. Zuzana Ševčíková. 
17.  – 19.2.2020  prebehlo školenie k typológii osobnosti, jej využití v praxi, motivácii 

https://www.youtube.com/watch?v=iSOmwdxBNcI
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a sebamotivácii i k manažmentu mládežníckych organizácií.  Školenie prebiehalo v zasadačke KCVČ 
– RCM a tiež v Trenčíne. Zúčastnilo sa ho 18 účastníkov.  
Aktivity koordinátorov práce s mládežou v mestách 
Koordinátori práce s mládežou zrealizovali v rámci realizácie aktivity „A2/A Networkingové 
stretnutia“ gro aktivít už v školskom roku 2018/2019. Tieto aktivity zamerané na aktivizovanie 
a zapájanie mladých ľudí do života mesta pokračovali aj v školskom roku 2019/2020 a uskutočnili 
sa v Dubnici nad Váhom - 26.9.2019, 17 účastníkov a v Myjave - 3.3.2020 − Mladí v meste, 31 
účastníkov.  
Išlo o tzv. networkingové aktivity, ktorých sa zúčastnili i zástupcovia jednotlivých miest a odborná 
verejnosť. Prostredníctvom týchto aktivít sa zástupcovia miest dozvedeli o potrebách mladých ľudí 
v meste i návrhoch na zlepšenie života.  
V rámci realizácie aktivity „A2/2 Dobrovoľnícke aktivity v mestách“ sa uskutočnilo v školskom roku 
2019/2020 šesť aktivít v meste Dubnica nad Váhom, ktorých sa zúčastnilo 61 účastníkov. 
Inkluzívne aktivity za rok 2019/2020 prebehli v nasledovných mestách: Bánovce nad Bebravou, 
Dubnica nad Váhom, Handlová, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, Trenčín, Trenčianske Teplice, 
Žiar nad Hronom. Spolu sa zrealizovalo 12 aktivít za účasti 414 účastníkov.  
Vzhľadom na prijaté opatrenia vlády ohľadom šírenia koronavírusu (COVID-19) sa ďalšie aktivity 
v mestách nemohli uskutočniť. Z rovnakého dôvodu sa presunuli aj termíny okrúhlych stolov 
a záverečnej konferencie.  
 
Regionálna stredoškolská hokejová akadémia 
V spolupráci so SZĽH sme rozvinuli spoluprácu na rozvojovom procese vzdelávacích aktivít, 
zameraných na zvýšenie kompetencií „ambasádorov športu“.  Výberový proces začal už v roku 
2018 v spolupráci s CPPPaP.   
Hlavné vzdelávacie ciele: 

1. Ambasádori športu sú schopní vytvoriť (nastaviť) pozitívnu vzdelávaciu atmosféru 
2. Ambasádori športu sú efektívni v komunikácii a riadení rôznych problémov 

konštruktívnym spôsobom 
3. Ambasádori športu sú schopní zvládnuť (riadiť) pútavé, všestranné, efektívne a bezpečné 

športové stretnutia 
10.9.2019 sa uskutočnilo v Bratislave pracovné stretnutie so SZĽH v počte 6 účastníkov. Cieľom 
stretnutia bolo naplánovať ďalší rozvoj vzdelávacích a podporných aktivít Regionálnej 
stredoškolskej hokejovej akadémie v Trenčianskom kraji.  
1.4.2020 a 4.4.2020 školiteľky akreditovaného modulu ASA trénerov a Diana Kosová v počte 10  
účastníkov vyhodnocovali na online stretnutiach dopady školiaceho modulu pre Ambasádorov 
športových aktivít a plánovali ďalší  follow up so SZĽH.  
9.3.2020 sa uskutočnilo neformálne stretnutie so zástupcami Dukly Trenčín a SZĽH za účelom 
poradenstva strategického plánovania rozvoja kompetencií trénerov.  
22.4.2020 sa uskutočnilo online stretnutie trénerov SZĽH v počte 15 účastníkov. Cieľom bola 
pomoc s prípravou analýzy potrieb. 
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Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu 
Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE) je medzinárodný vzdelávací program rozvíjajúci 
charakterové vlastnosti mladých ľudí vo veku 14 až 24 rokov. Zakladateľom tohto programu je 
princ Philip, manžel britskej kráľovnej, ktorý ho založil viac ako pred šesťdesiatimi rokmi. Mladý 
človek, ktorý chce cenu získať, musí na sebe vytrvalo pracovať a prekonať štyri výzvy: rozvíjať svoj 
talent, športovať, angažovať sa ako dobrovoľník aspoň 6 mesiacov a na záver zvládnuť 
dobrodružnú expedíciu. Vďaka tomuto rozvojovému programu môžu prekonávať svoje hranice i 
mladí ľudia z Trenčianskeho kraja. Vo februári 2017 podpísal TSK s Národnou kanceláriou DofE 
Zmluvu o spolupráci.  
V roku 2019 sme mali v Trenčianskom kraji celkovo 200 účastníkov, ktorým sa úspešne podarilo 
cenu dokončiť. Dňa 10.9.2019 prevzalo za úspešné absolvovanie medzinárodného programu 
ocenenie 151 mladých ľudí z Trenčianskeho kraja. Tento slávnostný ceremoniál sa uskutočnil 
v Starej tržnici v Bratislave za účasti pani prezidentky Zuzany Čaputovej.  Zvyšných 49 mladých ľudí 
ešte čaká na ocenenie na striebornej ceremónii alebo bolo schválených od septembra ‒ decembra 
2019 a ocenenie im bude poslané neskôr.  
1.10.2019 sa uskutočnilo v priestoroch KCVČ - RCM v Trenčíne regionálne stretnutie koordinátorov 
programu. Toto regionálne stretnutie organizuje DofE ako každoročnú tradíciu. Stretnutie viedol 
programový riaditeľ Národnej kancelárie DofE, Mgr. Miloš Ondrášik spolu s manažérkou programu 
pre západné Slovensko ‒ Mgr. Jankou Kubíkovou, PhD. a zúčastnilo sa ho 10 účastníkov. Jeho 
zámerom bola výmena a zdieľanie skúseností, informovaní o začiatkoch nového „DofE roka“, 
noviniek z Národnej kancelárie a zladenie sa o dôležitých koordinátorských témach a informovali 
tiež o aktivitách a spolupráci s RCM.  
11.11.2019 sa stretli zástupcovia DofE, TSK a KCVČ - RCM v Trenčíne, aby prerokovali ďalšie kroky 
svojej spolupráce. Mgr. Ondrášik  odovzdal pri tejto príležitosti ďakovnú plaketu za spoluprácu TSK 
do rúk vedúcej oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu TSK, Ing. Eve Žernovičovej. Mgr. Jana 
Kubíková, PhD. prítomným predstavila zapojenosť škôl v rámci TSK. Celkovo sa od roku 2016 – 
2019 zapojilo do programu 641 účastníkov. Na tomto stretnutí sa zúčastnení zhodli na zámere 
uskutočniť oceňovanie DofE samostatne pre Trenčiansky kraj.  
Oceňovanie sa uskutočnilo 14.2.2020, spoločne so zasadnutím Medzisektorovej pracovnej skupiny 
TSK pre mládež. Predseda TSK Ing. Jaroslav Baška a riaditeľ Národnej kancelárie DofE Marián 
Zachar odovzdali ocenenie 14 koordinátorom miestnych centier DofE Trenčianskeho kraja.  
 
Ostatné aktivity Regionálneho centra mládeže 
6.9.2019 sme sa zúčastnili záverečného ceremoniálu I AMbitious v kaštieli v Dubnici nad Váhom za 
účasti 62 prítomných. Program I Ambitious je zameraný na rozvoj tvorivosti a rôznych kompetencií 
účastníkov, na prezentáciu ich výsledkov a toho, čo sa naučili, alebo kompetencie, ktorú si rozvinuli 
počas programu. Ing. Silvia Štefániková tam spropagovala aj aktivity KCVČ – RCM.  
16.9.2019 sa na zámku Vígľaš konala konferencia Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) za 
účasti 85 prítomných. V rámci konferencie sa uskutočnil seminár s názvom „Dobrovoľníctvo ako 
predpoklad aktívnych komunít.“ Jeho cieľom bolo diskutovať o problematike dobrovoľníctva, 
umožniť širokej odbornej a laickej verejnosti zúčastniť sa sociálneho dialógu na danú 
problematiku, pomenovať problémy, hľadať riešenia a navrhnúť opatrenia, ktoré by rozvoju 
dobrovoľníctva pomohli. Ing. Silvia Štefániková mala v programe samostatný vstup na tému 



 

20 
 

Dobrovoľníctvo z hľadiska činností regionálnej samosprávy.  
10.10.2019 sa v KCVČ – RCM konal vzdelávací workshop v neformálnom vzdelávaní v práci 
s mládežou „Nové trendy a prístupy v práci s mládežou“ pod vedením Mgr. art. A. Latáka. Školenie 
bolo organizované MŠVVaŠ SR a IUVENTOU. Zúčastnilo sa ho 15 účastníkov, ktorí získali 
povedomie o digitálnej práci s mládežou a tiež o trendoch v oblasti online-nástrojov určených na 
prezentáciu, propagáciu a facilitáciu.  
11.10.2019 sa konalo na radnici mesta Banská Bystrica Oceňovanie STOPa, ktoré zastrešovalo 
MŠVVaŠ SR, IUVENTA a Asociácia krajských rád mládeže (AKRAM). Cieľom bolo zviditeľnenie 
hodnoty aktívneho občianstva a participácie. Oceňovanie prebehlo vo viacerých kategóriách. 
Trenčiansky kraj obsadil nominácie v kategórii „top projekt“ za projekt Participácia v praxi, „top 
líder samosprávy“ – Ing. Jaroslav Baška, „aktívny občan“ – Ing. Silvia Štefániková.  
22.10.2019 sa uskutočnilo stretnutie ŽŠR SŠ Bratislavského kraja. Ing. Silvia Štefániková tam 
prezentovala aktivity Trenčianskeho kraja v oblasti práce s mládežou, predstavila systém 
fungovania Medzisektorovej pracovnej skupiny TSK pre mládež a tiež informovala o novinkách 
a participatívnych rozpočtoch na stredných školách. Stretnutia sa zúčastnilo 96 účastníkov.  
5.11.2019 sa na pôde TnU A.D. v Trenčíne uskutočnil Vyšehradský vedecký seminár s názvom 
"Skúmaj, diskutuj a publikuj" (Explore, Discuss, Publish). Celkovo sa ho zúčastnilo 18 účastníkov 
z krajín Vyšehradskej štvorky a aj naša koordinátorka práce s mládežou. Mgr. Mária Petríková 
odprezentovala rozvoj práce s mládežou v TSK, predstavila systém fungovania a tiež ponuku pre 
študentov TnU A.D. – možnosť napísať bakalársku alebo diplomovú prácu s podporou RCM 
v oblasti verejnej správy, vypracovania analýzy o mladých ľuďoch a pod. Výstup z tohto seminára 
za organizáciu RCM bude publikovaný v roku 2020 v anglickom jazyku vo vedeckom časopise TnU 
A. D. v Trenčíne s názvom Sociálno-ekonomická revue. 
12.11.2019 sa v priestoroch IUVENTY v Bratislave konalo zasadnutie Medzirezortnej pracovnej 
skupiny pre štátnu politiku v oblasti mládeže. Boli tu poskytnuté informácií o aktuálnom dianí 
v oblasti práce s mládežou za jednotlivé rezorty, organizácie a inštitúcie; predstavenie novely 
zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a rozdelenie do pracovných skupín k diskusii 
k príprave novej Stratégie pre mládež na roky 2021 – 2028. Stretnutia sa zúčastnilo 25 účastníkov.  
10.12.2019 sa konalo stretnutie ku tvorbe Koncepcie rozvoja práce s mládežou na roky 2020 – 
2025 v rámci mesta Považská Bystrica. Stretli sa tu žiaci ZŠ v rámci mesta a mestských častí 
Považská Bystrica, následne žiaci SŠ mesta Považská Bystrica a na záver odborná verejnosť. 
Celkovo sa stretnutia zúčastnilo 91 účastníkov. Koordinátorka práce s mládežou TSK Ing. Silvia 
Štefániková spolu s vedúcou oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu a primátorom mesta 
prítomných oboznámili s cieľmi stretnutia a tiež vysvetlili dôležitosť strategického dokumentu. 
Cieľom stretnutia bolo zistiť potreby mladých ľudí, ku ktorým mala následne zaujať stanovisko, 
resp. nájsť možnosti realizácie, odborná verejnosť.  
16.1.2020 sa v Dome kultúry v Dubnici nad Váhom uskutočnilo za prítomnosti 41 zúčastnených 
stretnutie ku tvorbe Koncepcie rozvoja práce s mládežou na roky 2020 ‒ 2027. Hlavným cieľom 
bolo zistiť potreby a postrehy mladých ľudí a ľudí, ktorí pracujú s mládežou v meste Dubnica nad 
Váhom ako prvý krok k zostaveniu strategických materiálov mesta Dubnica nad Váhom, Koncepcie 
práce s mládežou a  Akčného plánu pre prácu s mládežou v rôznych oblastiach na roky 2020 – 
2027. Ďalším zámerom bolo zasieťovať organizácie a OZ v meste, ktoré s mladými ľuďmi aktívne 
pracujú, vymeniť si kontakty, zmapovať aké aktivity už v meste reálne fungujú a čo v meste chýba. 
Primátor mesta Dubnica nad Váhom plne podporuje vznik týchto strategických materiálov a vidí 
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význam v aktívnej práci s mládežou v meste.  
17.1.2020 sa v priestoroch KCVČ – RCM v Trenčíne konal Informačný seminár k výzvam na 
predkladanie žiadostí o dotáciu vyhlásených v rámci programu KOMUNITA MLADÝCH. Zúčastnilo 
sa ho 16 účastníkov, ktorým Ing. M. Koprdová, M.Sc., odborná referentka pre prácu s mládežou 
IUVENTA, predstavila podrobné podmienky výziev a fungovanie dotačného systému. 
25.2.2020 na žiadosť koordinátorov práce s mládežou Ing. Silvia Štefániková konzultovala so 
7 koordinátormi ich myšlienky, zámery projektu ku Komunite mladých. 
27.2.2020 sa v IUVENTE v Bratislave konalo zasadnutie Medzirezortnej pracovnej skupiny pre 
štátnu politiku v oblasti mládeže a členov Pracovnej skupiny pre prípravu stratégie, organizované 
MŠVVaŠ SR.  Počas tohto zasadania boli prediskutované návrhy s odborníkmi z jednotlivých 
rezortov a zástupcami organizácií pôsobiacich v sektore mládeže. Stretnutia sa zúčastnilo 32 
účastníkov.  
 
Vzhľadom na prijaté opatrenia vlády ohľadom šírenia koronavírusu (COVID-19) sa ďalšie aktivity   
nemohli uskutočniť. Termíny týchto projektov boli po schválení predĺžené do konca roka 2020. 
Schválené projekty Národnou agentúrou ERASMUS+ pre oblasť mládeže a športu: 

• Projekt SPACE 2  – Students parliaments for an active and competent Europe 2  
• LIQ – Lets improve the quality 
• Škola demokracie 3 – Democracy school 3 

S prihliadnutím na túto skutočnosť sa organizovali školenia a workshopy online cestou.  
30.4.2020 - Prvý online meeting koordinátorov práce s mládežou (10 účastníkov). Cez platformu 
Zoom ho viedla koordinátorka práce s mládežou Ing. Silvia Štefániková. Počas tohto online 
stretnutia zazneli informácie o nových termínoch projektov, analyzovali sa jednotlivé činnosti 
a vyhodnotila situácia v jednotlivých mestách. Prítomní sa dohodli, že týmto spôsobom bude 
prebiehať komunikácia na mesačnej báze.  
21.5.2020 - Druhý online meeting (11 účastníkov). Predmetom diskusie boli informácie 
o rozhodnutiach projektov Komunita, o projekte KAM spolu pre mladých a tiež online nástrojoch. 
18.6.2020 - Tretí online meeting (13 účastníkov). Na tomto meetingu boli odkonzultované prvé 
návrhy video vizitiek PsM, informácie o prebiehajúcej súťaži Iuventy „Výhovorky bokom“, 
informácie o projekte Aktivizácia rozvoja kompetencií a motivácie vzdelávania žiakov a pedagógov 
s cieľom zvýšiť ich úspešnosť na trhu práce a zlepšiť výchovno-vzdelávací proces na stredných 
školách v Trenčianskom kraji. Akronym: 4EDU. Následne bola PsM odprezentovaná možnosť ako 
zaujať mladých ľudí aj online a vytvoriť Escape room za pomoci nástroja Flippity.  
Pod záštitou Iuventy sa uskutočnil i workshop s názvom Neformálne vzdelávanie online cestou na 
platforme Zoom (11.5.2020), ktoré organizačne zabezpečovala D. Gavalierová. Školiteľom bol Mgr. 
Dávid Králik. Počas tohto workshopu mali účastníci možnosť preskúmať rôznorodé aktivity 
neformálneho vzdelávania, spoločne hľadať cesty, ako pôvodné „offline“ aktivity preklopiť do 
„online sveta“.  Školenia sa zúčastnilo 14 účastníkov. 
11.5.2020 sa uskutočnila online diskusia: „A čo práca s mládežou?“, ktorú organizoval V.I.A.C. ‒ 
Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže. Hosťami bol Ivan Hromada, predseda Európskeho 
riadiaceho výboru pre mládež pri Rade Európy a riaditeľ odboru mládeže na MŠVVaŠ SR, Peter 
Kupec, riaditeľ Národnej agentúry programu Erasmus+ a Európskeho zboru solidarity a Janette 
Motlová, riaditeľka VÚDPaP. Online porady sa zúčastnilo 91 účastníkov + 4 speakeri. Preberali sa 
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témy: ekonomika, zdravotníctvo, školstvo, sociálne služby. Diskutovalo sa o tom, čo sa v týchto 
oblastiach zmenilo, čo všetko o nich súčasná kríza ukázala, ako ich naštartovať nanovo či znova... 
12.5.2020 sa uskutočnila online Konferencia PARTY-cipovanie za účasti 45 účastníkov. Počas tejto 
konferencie zazneli podnety na podporu participácie detí a mladých ľudí, ako pomáhať vychovávať 
aktívnych občanov, aká je úloha štátu a mládežníckych organizácií pri výchove k aktívnemu 
občianstvu. Riešila sa tiež problematika mládežníckej participácie – analýza stavu a príklady dobrej 
praxe z regiónov. Jedným z cieľov konferencie bol aj základ pre prípravu Návrhu stratégie 
participácie detí a mladých v SR. Záštitu nad konferenciou prevzala prezidentka SR.  
16.6.2020 sa na TSK uskutočnila prezentácia Vyhodnotenia strategických dokumentov TSK. 
V kongresovej sále odzneli rôzne informatívne a vyhodnocovacie správy. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Vyhodnotenie vedomostných súťaží, predmetových olympiád, 
technických a záujmových súťaží 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



súťaž kategórie počet súťaží podľa 
kategórií

počet žiakov na 
súťaži 

Predmetové olympiády Chemická olympiáda A, B, C 1 + 2 62
Matematická olympiáda A, B, C 1 + 2 32
Olympiáda v informatike A,B 2 11
Geografická olympiáda A, B, Z 3 112
Fyzikálna olympiáda A, B, C, D 1 + 3 4
Biologická olympiáda Atp,Ap, Btp, Bp 2 + 2 8
Dejepisná olympiáda A,B 2 0

Jazykové olympiády Anglický jazyk - OK 2A,2B,2C2,2D 33 84
krajské kolo 2A,2B,2C1,2C2,2D 5 36
Nemecký jazyk - OK 2A, 2B, 2D 23 54
krajské kolo 2A,2B,2C,2D 4 22
Francúzsky jazyk 2A,2B,2C,1A,1B, 1C 6 0
Slovenský  jazyk A,B 2 35
Ruský jazyk B1,B2,B3,A1, A3 5 0
Španielsky jazyk A,B,C,D 4 26

SOČ regionálne kolá 8 odborov 17 0
krajské kolo 17 odborov 17 260

Ostatné vedomostné a záujmovo-                       Zenit v elektronike A,B 2 23
umelecké súťaže Zenit v strojárstve A,B1,B2, C 4 24

Zenit v programovaní A,B, Web developer, Graphic 3 + 1 39
Súťaž v spracovaní informácií na PC písanie na PC, ÚTX, Word.. 3 43
Olympiáda ľudských práv 1 18
Stredoškolské časopisy 1 0
Majster rétor slovenská sekcia ml.žiaci, st.žiaci 2 30

anglická sekcia ml.žiaci, st.žiaci 2 31
MY POPSTAR - semifinále spevácka, tanečná 4 33
                      - finále 4 15
Medzin.dejepisná súťaž gymnázi. SR a 1 0
Súťaž v zručnosti žiakov ZŠ 1 8
Technická súťaž žiakov ZŠ ručné obrábanie kovov, robotika 2 58
Technická olympiáda A, B 2 24
Polytechnická súťaž žiakov ZŠ 1 14
Soškársky päťboj 1 0
Mladý remeselník 2019 1 12
Palacinková show 1 22

Spolu 108 + 25 + 41 1140

Predmetové,  vedomostné a súťaže organizované KCVČ v školskom roku 2019/2020

vysvetlivky: - čiernou farbou súťaže, ktoré riadne prebehli, zelenou farbou súťaže, ktoré prebehli dištančne, červenou farbou súťaže, ktoré vôbec neprebehli

 24



Súťaž Kategória
Zúčastne-
ných škôl

Zúčastne-
ných 

žiakov
Spolu

A 29.-30.1.2020 v Novákoch a Prievidzi 3 12

B dištančne 5 18

C dištančne 10 32

A 14.1.2020 v Trenčíne                                
B, C, D neuskutočnilo sa

11 32 32

A 27.3.2020 dištančne 5 13

B 27.3.2020 dištančne 1 1

   Z 27.3.2020 dištančne 11 98

A 23.6.2020 v Trenčíne,                             
B, C, D neuskutočnilo sa

2 4 4

Dejepisná             
olympiáda

A, B neuskutočnilo sa 0 0 0

A t-p neuskutočnilo sa 0 0

A p - dištančne 3 5

B t-p neuskutočnilo sa 0 0

B p - dištančne 3 3

A 21.1.2020 v Trenčíne 2 6

B 21.1.2020 v Trenčíne 5 5Olympiáda                      
v informatike

CK 24. 4. 2020 dištančne                                                                                                 
kat. A - 8.miesto, kat. B - 9.miesto, kat. Z - 2., 8., 9.miesto

11

CK 26.-27. 3. 2020 dištančne                                                                                                        
kat. A - 1 UR

8

CK 9. 6. 2020 dištančne                                                                                                          
kat. A - 1., 12.miesto, kat. B - 3., 7.miesto

Biologická             
olympiáda

Fyzikálna            
olympiáda

CK kat. A sa neuskutočnilo

62

CK 4.-7.3.2020 v Košiciach                                                                                  
kat. A - 3.,8.,9.,10.miesto

Zapojenosť škôl a študentov do súťaží podrobne

1) Predmetové olympiády

Geografická            
olympiáda

Chemická                 
olympiáda

112

Matematická            
olympiáda CK kat. A dištančne 29.- 30.6.2020                                                                     

26., 29.miesto
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Súťaž
Počet 

zúčastnených 
škôl

Počet 
zúčastnených 

žiakov
Spolu

OK 20 22

KK 9 9

OK 21 23

KK 8 8

2C1 KK 5 5

OK 8 9

KK 5 5

OK 29 31

KK 9 9

OK 12 16

KK 6 6

OK 17 24

KK 7 7

2C KK 5 5

OK 11 14

KK 4 4

A KK 18 18

B KK 17 17

Ruský jazyk 0 0 0

Francúzsky jazyk 0 0 0

A KK 4 8

B KK 5 10

C KK 3 6

D KK 1 2

90

2B

CK jazykových súťaží sa neuskutočnili

Slovenský                  
jazyk                          

KK 13.2.2020 v 
Novom Meste n. V.

59

Nemecký             
jazyk                                                                                            

OK 16.1.2020                    
v 9 okresoch                           
KK 11.2.2020                               

v Prievidzi

 neuskutočnilo sa

 neuskutočnilo sa

26

35

2) Jazykové olympiády

Kategória

2A

2B

Španielsky                             
jazyk                                

KK 10.2.2020 v 
Novom Meste n. V.

2C2

2D

2A

Anglický jazyk                                                
OK 15.1.2020                 
v 9 okresoch                           
KK 12.2.2020                       

v Trenčíne

2D
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 3) Stredoškolská odborná činnosť

Súťaž
Počet zúčastnených 

škôl

Počet 
zúčastnených 

škôl

Počet 
zúčastnených 
prác (žiakov)

Spolu

regionálne kolá 
neuskutočnili sa

0 0

krajské kolo    
dištančne

34 260

4) Ostatné vedomostné súťaže

Súťaž Kategória
Počet 

zúčastnených 
škôl

Počet 
zúčastnených 

žiakov
Spolu

A 9 9

B 8 14

A 5 15

B 7 14

grafik 4 10

webdizajn 

A 6 6

S 7 7

R 6 6

C 5 5

Písanie na PC 6 14

ÚTX 4 13

Wordprocessing 5 16

18 18 18OĽP                                   
6.2.2020                     v 

Prievidzi CK sa neuskutočnilo

SOČ

CK dištančne                                                                                                  
celkovo Trenčiansky kraj na 4.mieste

23

CK 11.-13.2.2020 v Košiciach                                                                               
kat. A - 12.,14.miesto, kat.B - 1.,9.miesto

CK 11.-13.2.2020 v Košiciach                                                                           
kat. A - 5.,6.miesto, kat.B - 4.miesto, kat. grafik - 3.miesto

260

Zenit v elektronike                          
28.11.2019                          

v Dubnici n. V.

ŠIOV - zrušená z technických a 
personálnych dôvodov

Súťaž v písaní  na PC          
a úprava textu                     

13.2.2020                        
v Prievidzi

Zenit                                 
v strojárstve                             
27.11.2019                      

v Považskej Bystrici

39

24

CK 11.-13.2.2020 v Košiciach                                                                                                   
kat. A - 5.miesto, kat.R - 3.miesto, kat. S - 3.miesto, kat. C - 2.miesto

43

CK sa neuskutočnilo

Zenit v programovaní                                  
19.-20.11.2019           v 

Trenčíne a Novom 
Meste n. V.
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 5) Záujmovo - umelecké, ostatné súťaže

Súťaž Kategória
Počet 

zúčastnených 
škôl

Počet 
zúčastnených 

žiakov
Spolu

Medzin.dejepisná súťaž 
gymnázií SR a ČR

presunutá na 
september

0 0 0

Stredoškolské časopisy neuskutočnilo sa 0 0 0

slovenská sekcia 
mladší žiaci 

11 18

slovenská sekcia 
starší žiaci

10 12

anglická sekcia 
mladší žiaci

9 14

anglická sekcia    
starší žiaci

13 17

semifinále 27

finále 12

semifinále 6

finále 3

Mladý remeselník 2019                                
september                                            

v Považskej Bystrici
6 12 12

Súťaž v zručnosti žiakov                   
(žiaci ZŠ)                           

20.2.2020 v Partizánskom
4 8 8

ručné obrábanie 
kovov

15 29

robotika 16 29

Polytechnická súťaž                
(žiaci ZŠ)                             

4.3.2020 v Starej Turej                     
8 14 14

A 8 16

B 8 8

SOŠKÁRSKY PäŤBOJ neuskutočnilo sa 0 0 0

Palacinková show                          
30.1.2020 v Partizánskom

8 22 22

24
Technická olympiáda           

(žiaci ZŠ)                                                       
5.2.2020 v Novom Meste n.V.

Majster rétor                         
21.11.2019                                                  
v Trenčíne

61

Technická súťaž                                                                             
(žiaci ZŠ)                                      

16.1.2020 v Trenčíne
58

MY POPSTAR                            
20.11.2019                                          

v Považskej Pystrici
33

spevácka

tanečná 
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C) Vyhodnotenie športových súťaží 
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Z výsledkov mnohých štúdií a výskumov je zrejmé, že pohybová aktivita a šport má 
pozitívny vplyv na vývoj detí a mládeže. Športovanie detí má popri zdravotných aspektoch dôležitý 
sociálny a psychologický význam. Je vedecky dokázané, že športujúce deti sú odolnejšie voči 
stresu, priateľskejšie voči kamarátom, komunikatívnejšie, ctižiadostivejšie a lepšie zvládajú záťaž 
vyplývajúcu zo školských povinností. 

Keďže školopovinné deti trávia v škole podstatný čas z dňa, dôležitú úlohu na ich vývoji, 
výchove a vzdelávaní zohráva aj šport na školách. 
 Okrem zdravotného aspektu vplyvu športovania na detský organizmus sa v posledných 
rokoch kladie dôraz na športové aktivity ako jeden z významných prvkov primárnej prevencie 
nežiadúcich závislostí, ktoré sa nedajú v dnešnej spoločnosti prehliadnuť a aj týmto spôsobom im 
čeliť. 
 K CVČ – Trenčín, sekcia športu v školskom roku 2019/2020 sa v spolupráci s 
okresnými radami slovenskej asociácie športu na školách a učiteľmi telesnej výchovy na 
jednotlivých školách TN kraja taktiež podieľalo na motivovaní žiakov a študentov pokračovať 
v rozvíjaní svojej telesnej kultúry organizačným zabezpečovaním športových súťaží. 
  
Súťaže, ktoré boli na pláne a mali byť organizované Krajským centrum voľného času v Trenčíne, sa 
z dôvodu prevencie šírenia COVID-19 nekonali: 
 
Okresné kolá: 
Silový päťboj SŠ CH, D: 2 okresné kolá 
 
Regionálne kolá: 
Malý futbal ZŠ: 6 regionálnych kôl, 
 
Krajské kolá: 
Malý futbal D ZŠ 
Silový päťboj SŠ, 
 
Celoslovenská súťaž: 
Florbal CH ZŠ  
Florbal D ZŠ  
 
Súťaže, ktoré prebehli do 9. 3. 2020 
Kalokagatia SŠ - Mladý záchranár 
Vybíjana najml. ZŠ: 3 regionálne kolá 
Vybíjaná najml. ZŠ - krajské kolo 
Futsal CH ZŠ - krajské kolo 
Aerobik SŠ - krajské kolo 
Florbalki TSK - semifinálové kolá 
Florbalki TSK -  finále 
Aerobik SŠ -  celoslovenské kolo 
 
 
 
 
 
 

 
 

   



súťaž kategórie
počet zorganiz. 

súťaží podľa 
kategórií

počet žiakov na 
súťaži 

Športové súťaže pre SŠ Atletika CH, D - krajské kolá 2 0
Cezpoľný beh CH, D - krajské kolá 2 52
Basketbal CH, D - regionálne kolá 6 136
Basketbal CH, D - krajské kolá 2 63
Volejbal CH, D - regionálne kolá 6 161
Volejbal CH, D - krajské kolá 2 63
Hádzaná CH, D - krajské kolá 2 0
Hádzaná CH, D - regionálne kolá 2 57
Stolný tenis CH, D - regionálne kolá 3 30
Stolný tenis CH, D - krajské kolá 2 24
Florbal CH, D - regionálne kolá 6 199
Florbal CH, D - krajské kolá 2 0
Bedminton CH, D - regionálne kolá 6 32
Bedminton CH, D - krajské kolá 2 8
Veľký futbal CH - regionálne kolá, krajské kolá 3 180
Silový päťboj CH, D - okresné kolá 2 0
Silový päťboj CH - krajské kolá 1 0
Maraton aerobik 1 60
Župná kalokagatia 1 65
Futsal CH - regionálne kolá, krajské kolá 4 122
TSK Florbalki SK CH, D semifinále, finále 2 211

Športové súťaže pre ZŠ Malý futbal CH, D - regionálne kolá 2 0
Malý futbal CH, D - krajské kolá 2 0
Vybíjaná najmladší žiaci regionálne kolá, krajské kolá 4 143
Futsal CH - krajské kolo 1 61

Celoslovenské športové súťaže M-SR Aerobik SŠ 1 57
Florbal CH SŠ 1 0
Florbal D ZŠ 1 0

Spolu 71 + 15 1724

Prehľad športových súťaží v Trenčianskom kraji školskom roku 2019/2020

vysvetlivky: čiernou farbou súťaže, ktoré riadne prebehli, červenou farbou súťaže, ktoré neprebehli
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Umiestnenie na M-SR stredných škôl v športových súťažiach  
usporiadaných do 10. 3. 2020 

 
 

Župná kalokagatia , 4. 10. 2019  Žilina 
 
4. miesto Obchodná akadémia Považská Bystrica 

 
 

Školské M-SR v cezpoľnom behu, 15. 10. 2019  Štrbské Pleso 
 
Kategória chlapci - jednotlivci 
10. miesto Šimon Masár   Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín 
13. miesto Adam Smolka   Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín 
14. miesto Filip Bugoš   Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín 
 
Kategória chlapci - družstvá 
 5. miesto Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín 
 
Kategória dievčatá - jednotlivci 
  3. miesto Lucia Šišoláková  Stredná športová škola Trenčín 
  4. miesto Karin Suranová  Stredná športová škola Trenčín 
25. miesto Karolína Strholcová  Stredná športová škola Trenčín 
 
Kategória dievčatá - družstvá 
2. miesto Stredná športová škola Trenčín 
 
 

Školské M-SR v aerobiku, 10. 2. 2020 Trenčín 
 
  1. miesto Jakub Šiko   Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín 
  3. miesto Andrea Ponechalová   Obchodná akadémia Považská Bystrica 
  4. miesto Ema Vančová   Škola umeleckého priemyslu Trenčín 
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