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Medzinárodná konferencia 

 

ZRUČNOSTI MLÁDEŽE 
 

22. február 2023 

Bratislava, Dolnozemská cesta 3736, 851 04 

 

Konferencia Zručnosti mládeže poskytne mladým ľuďom, mládežníckym organizáciám, 

vzdelávacím inštitúciám a zainteresovaným stranám z verejného, neziskového a súkromného 

sektora príležitosť, aby uznali a oslávili dôležitosť zručností mladých ľudí pre ich zamestnanie, 

dôstojný život a budúcnosť. 

 

Na konferencii budú predstavené výsledky výskumu Mladí ľudia a trh práce, ktorý pre 

Národný inštitút vzdelávania a mládeže realizovala Rada mládeže Slovenska. Výskum je 

zameraný na skúsenosti mladých ľudí pri hľadaní práce počas pandémie ochorenia COVID-19, 

ale aj na zručnosti a prínos neformálneho vzdelávania pre úspešné uplatnenie v zamestnaní. 

 

Zástupcovia mládežníckych organizácií, prevádzkovatelia pracovných portálov a aktívni mladí 

ľudia budú diskutovať o výskumných zisteniach a následne bude predstavený aj medzinárodný 

kontext. 

 

Čo môže urobiť pre mládež štát v oblasti získavania zručností pre kvalitný život a uznávanie 

výsledkov neformálneho vzdelávania, bude predmetom diskusie, ktorej sa zúčastnia 

zástupcovia Úradu vlády Slovenskej republiky, Rady mládeže Slovenska a Českej rady detí 

a mládeže.  

 

Na diskusie budú nadväzovať 4 tematické workshopy s cieľom oboznámiť účastníkov s novými 

trendami v práci s mládežou, aktuálnymi potrebami mládeže a účinnými metódami pre rozvoj 

zručností mládeže.  

 

Na záver budú ocenení pracovníci s mládežou, ktorí sa v roku 2022 významne podieľali na 

zvyšovaní kvality života mladých ľudí, vytvárali bezpečný priestor pre ich osobnostný 

a profesionálny rozvoj a viedli ich k aktívnemu zapájaniu sa do diania v spoločnosti.  

 

Konferencia je záverečným podujatím v rámci projektu Európsky rok mládeže a zároveň je 

úvodným podujatím Národného inštitútu vzdelávania a mládeže v rámci Európskeho roku 

zručnosti, ktorý na rok 2023 vyhlásila Európska komisia.  

 

Konferencia sa koná pod záštitou Slovenskej komisie pri UNESCO.  

 

Konferencia je spolufinancovaná Európskou úniou.  
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Program konferencie 

 

8:00-9:00 Registrácia 

 

9:30-10:00 Otvorenie konferencie a príhovory  

 

10:00-11:00 1. BLOK: Zručnosti mládeže a trh práce   

 

Osvojiť si potrebné zručnosti je výzva pre mladých ľudí, ktorí vstupujú do pracovného procesu, 

ako aj pre podniky, ktoré hľadajú novú generáciu zamestnancov vybavených zručnosťami 

potrebnými pre posúvanie hraníc ekonomiky, technológie a spoločnosti. Nedostatok potrebných 

zručností bude mať negatívny vplyv na produktivitu, ekonomickú kapacitu, sociálne zdravie a 

udržateľnosť komunít na celom svete. 

 

• Predstavenie výsledkov výskumu Mladí ľudia a trh práce (Zlatica Pecháčová, 

Katarína Čavojská - Rada mládeže Slovenska) 

• Diskusia o zisteniach výskumu s dôrazom na prínos neformálneho vzdelávania pre 

mládež (Jozef Gašparík - Pracuj.sk, Peter Kalčevský – Junior Achievement Slovensko, 

Alena Tomanová - YouthWatch, Zlatica Pecháčová - Rada mládeže Slovenska, Michal 

Salíni - mládežnícky delegát SR pri OSN) 

• Zamestnateľnosť mládeže v kontexte pandémie COVID-19 v zahraničí (Miriam 

Teuma - Aġenzija Żgħażagħ, Malta, Gerhard Moßhammer - oead -Oeadstudenthousing, 

Rakúsko) 

 

11:00-11:30 COFFEE BREAK  

 

11:30-13:00 2. BLOK: Investovanie do zručností mládeže je kľúčom k našej spoločnej 

budúcnosti 

 

Rozširovaním možností neformálneho vzdelávania, najmä pre znevýhodnené skupiny mládeže, 

môže štát podporiť ich uplatniteľnosť na trhu práce. Rovnako dôležité je uznávanie prínosu 

neformálneho vzdelávania a jeho výsledkov.  
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• Čo štát môže urobiť pre mládež v oblasti získavania zručností pre kvalitný život a 

uznávanie výsledkov neformálneho vzdelávania (Dr. Pavel Laczko, Úrad vlády 

Slovenskej republiky, Juraj Lizák, Rada mládeže Slovenska, Aleš Sedláček, Česká rada 

detí a mládeže, Alžbeta Brozmanová – Platforma dobrovoľníckych organizácií, Martina 

Slováková – LEAF) 

• Uznávanie výsledkov neformálneho vzdelávania v zahraničí (Miriam Teuma - 

Aġenzija Żgħażagħ, Malta, Gerhard Moßhammer - oead -Oeadstudenthousing, 

Rakúsko, Michal Salíni - mládežnícky delegát SR pri OSN) 

 

13:00-14:00 OBED   

 

14:00-15:30 3. BLOK 

 

• Workshop 1: Inklúzia v práci s mládežou (NIVaM) 

• Workshop 2: Nové trendy v práci s mládežou v oblasti neformálneho vzdelávania 

(YouthWatch) 

• Workshop 3: Participácia mládeže vo veciach verejných (NIVaM) 

• Workshop 4: Príklad dobrej praxe projekt Employability in Progress o tom, ako 

zvyšovať uplatniteľnosť mladých ľudí na pracovnom trhu (OZ EDUSTEPS) 

 

15:30-16:00 COFFEE BREAK  

 

16:00-17:30 4. BLOK  

 

• Prezentácia výsledkov workshopov 

• Záverečné slová a uzatvorenie Európskeho roku mládeže 

 

17:30-18:00 OCEŇOVANIE PRACOVNÍK S MLÁDEŽOU ROKA  

 

18:00-19:30 VEČERA A NETWORKING 

 


