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ÚVOD  
Ahoj, zdravím všetkých nielen v Banskobystrickom kraji, ale aj na celom 
Slovensku!

Volám sa Enviro Bystrický a budem vašim sprievodcom  touto 
publikáciou spolu s mojou priateľkou Violou Zvolenskou.

Určite si aj vy kladiete plno otázok týkajúcich sa života mladých ľudí v 
našom kraji. Ako urobiť  formálne vzdelávanie atraktívnym a ako ho 
prepojiť s neformálnym? Je naša mládež dostatočne pripravená na 
prechod zo školy do zamestnania? Zvyšuje sa kvalifikácia pracovníkov 
s deťmi a mládežou? Posilňuje sa sociálna inklúzia a rovnosť príležitostí 
na trhu práce? Podporujeme v našom kraji vedu a výskum? Majú naši 
mladí priatelia dostatok príležitostí na rozvoj praktických zručností? Vedia 
sa pohybovať a fungovať v tomto zložitom svete aj po skončení školy?

Odpovede môžeme spoločne hľadať aj prostredníctvom tohto 
publikačného materiálu, ktorý nám poskytne odpovede na mnohé z 
týchto otázok. Tiež nám ukáže cestu, možnosti a nástroje ako prispieť k 
pozitívnej zmene v oblasti práce s deťmi a mládežou v Banskobystrickom kraji. 

PÁR SLOV O KRAJI

Banskobystrický kraj (ďalej BBSK) sa rozprestiera na rozlohe 9 455 km2 a týmto číslom sa v rámci Slovenskej 
republiky radí k najrozľahlejším krajom na Slovensku. Jeho severná časť má hornatý charakter, južná časť je 
tvorená nížinami. Kraj má spoločnú štátnu hranicu s Maďarskom. Okrem toho susedí s piatimi samosprávnymi 
krajmi – Nitrianskym, Trenčianskym, Žilinským, Prešovským a Košickým. Banskobystrický samosprávny kraj má 
13 okresov, 24 miest a 516 obcí.

Počet obyvateľov je vyšší ako 653 tisíc a hustota obyvateľstva predstavuje 69 obyvateľov na km2, čo je najmenej zo 
všetkých krajov. Z hľadiska etnickej štruktúry je Banskobystrický kraj pomerne heterogénny. V severných okresoch 
tvoria Slováci tvoria 97 % populácie, v južnej časti predstavuje národnostná menšina Maďarov predstavuje takmer 
30 % populácie.1

PREFERENCIE KRAJA
Medzi najdôležitejšie výhody kraja patria dostupnosť pracovnej sily; vysoká úroveň vzdelania v regionálnych 
centrách; veľké zásoby surovín pre veľa odvetví priemyslu; vysoký export hutníckej výroby; drevospracujúci, 
sklársky, keramický a chemický priemysel; dostupnosť voľných plôch typu brownfield (hnedá plocha) a greenfield 
(zelená plocha); dobré podmienky pre rast v oblasti cestovného ruchu; zdroje minerálnej, termálnej a liečivej 
vody; napojenie železničného spojenia Bratislava – Zvolen – Košice na transeurópsku sieť.2

1  http://www.vucbb.sk/Turista/Zozn%C3%A1mtesaskrajom.aspx
2  Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu. Banskobystrický kraj, s. 3. Dostupné na:
    http://www.sario.sk/userfiles/file/sario/pzi/regiony/bb/banskobystricky_kraj.pdf
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ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA
BBSK už niekoľko rokov úspešne spolupracuje so zahraničnými partnerskými regiónmi, napr. Departementom 
La Loire (Francúzsko), Královohradeckým krajom (Česká republika), Ľvovskou oblastnou štátnou administráciou 
Ukrajiny (Ukrajina), Boršodsko-Abovsko-Zemplínskou, Novohradskou a Hevešskou župou (Maďarská republika), 
Varmsko-mazurským vojvodstvom (Poľská republika), vládou Chanty-Mansijského autonómneho okruhu – Jugra  
a Zákonodarným zborom Leningradskej oblasti (Ruská federácia).3 Spolupráca prebieha v rôznych oblastiach 
života spoločnosti, ale zameriava sa tiež na vzdelávanie, kultúru, šport a rôzne mládežnícke aktivity.

SEDEM DIVOV KRAJA
Banskobystrický samosprávny kraj má už aj svojich sedem divov, ktoré charakterizujú a vykresľujú  obraz tohto 
veľkého a na históriu bohatého kraja najvýstižnejšie. Prvým zo siedmich divov je Pustý hrad vo Zvolene, ďalším 
Kláštor v Hronskom Beňadiku. Mesto zapísané v zozname svetového a kultúrneho dedičstva UNESCO, Banská 
Štiavnica, nemôže chýbať v tomto zozname, rovnako ako národná kultúrna pamiatka – Čiernohronská železnica. 
Titulom div kraja sa môže pýšiť aj malebná horská obec s bohatou baníckou históriou – Špania Dolina a svoje 
miesto medzi najkrajšími pozoruhodnosťami si našla aj Kremnická mincovňa. Sedmičku unikátnych lokalít 
uzatvára drevený artikulárny kostol a zvonica v Hronseku.4

MLÁDEŽ V BBSK
Banskobystrický región má viac ako 100 tisíc žiakov a študentov. Približne 50 % predstavujú žiaci základných škôl, 
31 % žiaci stredných škôl a približne 19 % študuje na vysokých školách.5 Existuje tu hustá sieť gymnázií, stredných 
škôl a učilíšť. Mesto Banská Bystrica je sídlom vysokých škôl. Svoje pôsobisko tu má Akadémia umení a Univerzita 
Mateja Bela s ôsmimi fakultami. Technická univerzita vo Zvolene ako vrcholná vedeckovýskumná a vzdelávacia 
ustanovizeň plní svoje hlavné poslanie v navzájom úzko súvisiacich a celospoločensky veľmi významných 
oblastiach – v lesníctve, drevárstve, ekológii, environmente a príbuzných odboroch. Je jedinou tohto zamerania 
v systéme vysokých škôl na Slovensku.6

NAŠA BUDÚCNOSŤ
Zámerom BBSK je podporovať najmä rozvoj regiónov prostredníctvom ponuky kvalitných projektov v rámci 
Európskej únie, vznikajúcich priemyselných parkov, rozvíjajúcej sa infraštruktúry a moderného dopravného 
spojenia. Podpora školstva, vzdelávania, mládeže a športu je investíciou do ďalších generácií, ktoré sa stanú 
piliermi našej spoločnosti. Jedným z projektov, v rámci ktorých sa môže banskobystrický región hlavne v rámci 
mládežníckej politiky rozvíjať a napredovať, je aj Národný projekt PRAKTIK, koordinovaný a vedený organizáciou 
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, najväčšou mládežníckou organizáciou na Slovensku. 

Viac o Národnom projekte PRAKTIK a činnosti inštitúcie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže sa dozviete na: 
www.iuventa.sk, http://www.iuventa.sk/sk/sub/projektpraktik/novinky-1.alej.

3   http://www.vucbb.sk/Turista/Zozn%C3%A1mtesaskrajom/Partnersk%C3%A9regi%C3%B3ny.aspx
4   http://www.vucbb.sk/Turista/Zozn%C3%A1mtesaskrajom/Sedemdivovkraja.aspx
5   Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu. Banskobystrický kraj, s. 13. Dostupné na:
    http://www.sario.sk/userfiles/file/sario/pzi/regiony/bb/banskobystricky_kraj.pdf
6   http://www.bbsk-invest.sk/sk/o_kraji.php



5

1 MLÁDEŽNÍCKA POLITIKA V BANSKOBYSTRICKOM KRAJI
Tak ako? Dozvedeli ste sa viac o  našom kraji? Myslím si, že v  úvode ste našli veľa zaujímavých informácií 
o Banskobystrickom kraji a teraz sa zameriame priamo na mládežnícku politiku v regióne. O akých príležitostiach 
pre mladých ľudí to vlastne hovoríme? Vie mladá generácia o množstve projektov, programov a rôznych aktivít, 
ktoré by mohla využívať? Majú mladí ľudia informácie, na koho 
sa môžu obrátiť, s kým konzultovať, ak sa chcú posunúť vo 
svojom živote ďalej, zmeniť ho a naplniť niečím zmysluplným? Sú 
dostatočne oboznámení s existenciou organizácií, ktoré ponúkajú 
osvetovú a poradenskú podporu mladým ľuďom?

1.1 Priorita
Prioritou v oblasti mládežníckej politiky v Banskobystrickom kraji 
je prepojiť formálne a neformálne vzdelávanie detí a mládeže 
v BBSK. Hlavným cieľom je podpora voľnočasových aktivít a 
záujmovej činnosti študentov stredných škôl a školských zariadení, 
propagácia postavenia a funkcií mimoškolských, poradenských 
a metodických inštitúcií v regióne, podpora spolupráce škôl v 
kraji  pri realizácií aktivít osvetového a výchovno-vzdelávacieho 
charakteru.7

1.2 Mládež a mládežnícka politika  

V poslednom období sa veľa hovorí o mládeži a mládežníckej politike, ale stále sú to ešte pre mnohých len slová 
a pojmy, ktorým chýba previazanosť s praxou. Tí, ktorí však pracujú s deťmi a mládežou vedia, že príležitostí a 
možností pre rozvoj mladej generácie je dostatok. Na celom území Slovenska tiež nájdeme viacero organizácií, 
nadácií a rôznych inštitúcií, ktoré sa už niekoľko rokov venujú práve mládežníckej politike. Ale kde ich máme 
hľadať? Ktoré sú to v rámci nášho kraja? Poďme sa spoločne na niektoré z nich pozrieť.

ICM – Informačné centrum mladých
V Banskobystrickom kraji pracuje len jedno centrum ICM a to v Banskej Bystrici. Hlavnou úlohou  ICM je získavanie, 
sprostredkovanie a zverejňovanie informácií z prístupných zdrojov z oblastí daných záujmovými okruhmi a 
potrebami mládeže vo všetkých oblastiach života. 

Najdôležitejšie služby, ktoré ICM ponúka, sú odborné poradenstvo, informačný a pracovný servis, predovšetkým 
informácie o možnostiach rekvalifikácie, jazykových štúdiách, o študovaní doma a v zahraničí, rôznych 
štipendiách. Ponúka tiež informačný servis medzinárodnej spolupráce, hlavne informácie o medzinárodných 
výmenách mládeže a možnostiach cestovania  medzi partnerskými organizáciami v Slovenskej republike a v 
zahraničí. Vykonáva kompletný informačný servis o činnosti Rady Európy, ochrane ľudských práv menšín, práci 
v prospech rovnosti príležitostí, o aktivitách proti rasizmu, xenofóbii, antisemitizmu a intolerancii. Venuje sa aj 
osvetovej činnosti a dobrovoľníckej práci, poskytuje možnosť štúdia v knižnici ICM, bezplatný prístup k internetu 
pre mladých ľudí a iné.8

7   Brozmanová-Gregorová, A. a kol. Mládež – mesto – región. 2008, s. 6 -7
8   http://www.icm.sk/
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CVČ – Centrum voľného času
Centrum voľného času  JUNIOR má krajskú pôsobnosť v rámci banskobystrického regiónu. Je metodickým a 
informačným centrom pre Banskobystrický kraj. CVČ je zakladajúcim členom Európskej siete centier mládeže 
(ENYC) založenej dňa 30. 9. 2003 v Štrasburgu. Sídli v Banskej Bystrici. Vytvára podmienky a zabezpečuje výchovno-
vzdelávaciu činnosť pre deti a mládež počas celého roka. Poskytuje metodickú a odbornú pomoc v oblasti práce 
s mládežou. Orientuje sa na vzdelávacie aktivity vo vzťahu k školám a školským zariadeniam v BBSK ako aj k 
dobrovoľným a profesionálnym pracovníkom s deťmi a mládežou. Je vysielajúcou a hosťujúcou organizáciou 
Európskej dobrovoľníckej služby. Aktívne spolupracuje s regionálnymi centrami v SR a s medzinárodnou sieťou 
regionálnych centier mládeže, ktorá pracuje v rámci Rady Európy. 

Organizuje obvodné a krajské kolá predmetových olympiád a školských športových súťaží. Pripravuje projekty 
a vedie kampane, workshopy, školenia a semináre pre mládež, usmerňuje a riadi Žiacke školské rady v BBSK. 
Úzko spolupracuje s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a organizáciou IUVENTA – Slovenský 
inštitút mládeže v oblasti realizácie štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži. Poskytuje služby regionálnej 
pobočky európskej informačnej siete EURODESK. Podporuje talentovanú mládež a venuje sa rozvoju mimoriadne 
nadaných detí.9

V  rámci kraja aktívne svoju činnosť vykonávajú ďalšie CVČ ako napr. CVČ Pohoda v  Banskej Bystrici, CVČ Trend 
v Detve, CVČ Iuvenes vo Fiľakove, CVČ Cvrček v Kremnici, CVČ Domček v Krupine, CVČ Magnet v Lučenci, CVČ Relax 
v Rimavskej Sobote, CVČ Nová Baňa, Tornaľa, Veľký Krtíš, Žiar nad Hronom, CVČ Domino vo Zvolene a Školské stredisko 
záujmovej činnosti Blesk v  Poltári. Svoju činnosť pre deti a  mládež v  kraji organizujú aj mnohé súkromné CVČ.

RmS - Rada mládeže Slovenska
Rada mládeže reprezentuje a presadzuje záujmy detí a mládeže, umožňuje rozvoj a zvyšovanie participácie 
základných článkov organizácií a lokálnych organizácií pri tvorbe a realizácii štátnej politiky detí a mládeže. V 
rámci regiónov fungujú a vykonávajú svoju činnosť na regionálnej úrovni jednotlivé krajské Rady mládeže.10

Mladí ľudia v našom regióne sa rozhodli participovať, rozhodovať a riešiť svoje problémy, a tak vzniklo v rámci 
BBSK niekoľko organizácií, ktoré prevzali mládežnícku politiku do svojich rúk.

RADA ŠTUDENTOV MESTA BANSKÁ BYSTRICA
Aktívne pracuje v srdci kraja Rada študentov mesta Banská Bystrica, ktorá vznikla 8. 10. 2012 po schválení štatútu 
a voľbe predsedu Rady. Zároveň vznikla Rada primátora mesta pre študentov mesta Banská Bystrica a dohodla 
sa vzájomná spolupráca. Od tohto dátumu Rada začala aktívne pracovať, organizovať rôzne podujatia, festivaly, 
semináre a stretnutia.

Hneď v začiatkoch sa mladí aktivisti popasovali s  rôznymi výzvami, napr. zriadením študentskej kaviarne, 
organizáciou športových podujatí, informovaním študentov o podujatiach organizovaných v meste, prevádzkou 
amfiteátra a skate trate v meste, zriadením informačnej tabule pre študentov a  pod. V ďalšom období sa 
venovali vypracovaniu akčného plánu, v ktorom sa nosnými témami stali podpora aktívneho občianstva, 
dohodnuté pravidelné stretnutia s primátorom mesta, problematika vytvorenia a fungovania žiackych školských 
rád, organizovanie workshopov na podporu zamestnanosti mladých ľudí v meste Banská Bystrica, pravidelná 
informovanosť o investičných projektoch a akciách v meste. Rade študentov mesta Banská Bystrica, ako 
oficiálnemu poradnému orgánu primátora mesta Banská Bystrica, sa podarilo získať finančné zdroje na desiatky 
aktivít, ktoré podporila Národná agentúra Mládež v akcii.

9   http://www.juniorbb.sk/
10  http://mladez.sk/
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Keďže v Banskej Bystrici chýbajú voľnočasové aktivity a podujatia pre mladých ľudí, stala sa myšlienka 
zmysluplného využívania voľného času zámerom prvého podporeného projektu s názvom „Zapoj seba, spoznaj 
veľa". Rada študentov sa rozhodla, že prostredníctvom tohto projektu zapojí skupiny mladých ľudí do rôznych 
aktivít, ako napr. fotografické hry, beachvolleyball či živé „človeče“ na námestí. Okrem toho chcú na stredných 
školách predstaviť veľmi zaujímavý formát podujatia so známymi osobnosťami.

Ďalší projekt nesie názov „Berte nás vážne" a jeho cieľom je vytvoriť aktívny dialóg medzi študentmi, mestom a 
samosprávou. Prostredníctvom diskusií, prednášok a neformálneho vzdelávania získajú mladí ľudia komunikačné, 
organizačné aj prezentačné zručnosti. Cieľom projektov je prostredníctvom rôznych aktivít a podujatí zapojiť 
mladých Banskobystričanov do verejného života a prebudiť v nich záujem o veci verejné.11

Vyjadrenie zakladajúceho predsedu Rady študentov k pôsobeniu mladých ľudí a spolupráci s mestom hovorí samé 
za seba: „Spoluprácu medzi Radou študentov a vedením mesta hodnotíme známkou jedna. Prístup aj záujem z ich 
strany je potrebné skutočne oceniť. Zaujímajú sa o mládežnícku politiku, ústretovo sa s nami stretávajú a počúvajú 
názory mladých ľudí. Banská Bystrica je preto v tejto oblasti veľmi dobrým príkladom pre ostatné slovenské mestá.“12

Ani ostatné mestá Banskobystrického kraja  v  oblasti práce s  deťmi a  mládežou nezaostávajú a  snažia sa 
podporovať a spolupracovať s rôznymi organizáciami, inštitúciami, občianskymi združeniami, školami, centrami 
vzdelávania a  firmami, ktoré akýmkoľvek spôsobom venujú svoj čas a  priestor rozvoju a  podpore mladých 
ľudí v  jednotlivých častiach kraja. Spomeňme za všetkých Radu mládeže mesta Brezna, Mestský mládežnícky 
parlament v Kremnici a Žarnovici, Mládežnícky parlament mesta Rimavská Sobota.

DOBROVOĽNÍCKE ORGANIZÁCIE
V Banskobystrickom kraji pôsobí mnoho organizácií, ktoré v rámci svojich aktivít pracujú s mladými dobrovoľníkmi.  
Mnohé z nich je možné nájsť v publikácii Sprievodca dobrovoľníckych príležitostí v Banskobystrickom kraji 2013 
alebo na stránkach Centra dobrovoľníctva.13

CENTRUM DOBROVOĽNÍCTVA
Najznámejšou organizáciou venujúcou sa problematike dobrovoľníctva je občianske združenie Centrum 
dobrovoľníctva so sídlom v  Banskej Bystrici. Stabilne funguje už od roku 2000, jeho vznik bol podmienený 
najmä situáciou v meste Banská Bystrica, kde vznikla potreba spojiť ľudí, ktorí chcú pracovať ako dobrovoľníci a 
dobrovoľníčky a organizácie, ktoré potrebovali a potrebujú dobrovoľníkov. Okrem iného sa Centrum snaží vzbudiť 
nadšenie a lásku k dobrovoľníckej práci najmä u mladých ľudí a priblížiť ju všetkým obyvateľom regiónu. Poslaním 
Centra dobrovoľníctva je prostredníctvom myšlienky dobrovoľníctva zvyšovať ľudský potenciál, zlepšovať kvalitu 
života a tým prispievať k budovaniu občianskej spoločnosti. Centrum dobrovoľníctva je tiež členom Platformy 
dobrovoľníckych centier a organizácií.14

ZDRUŽENIE MLADÝCH RÓMOV
V Banskobystrickom kraji je vysoká miera nezamestnanosti mladých Rómov. Častým dôvodom je neukončené 
vzdelanie a nedostatočná príprava na budúce povolanie. Jednou z foriem ako odstrániť daný problém je 
spolupráca tretieho sektora v regióne. Medzi  aktívne rómske združenia zaoberajúce sa problematikou Rómskej 
mládeže patrí Združenie mladých Rómov (ďalej ZMR)  so sídlom v Banskej Bystrici. 

11  http://mesto.banskabystrica.sk/index.php?id_menu=79943
12  http://www.bystricoviny.sk/spravy/rada-studentov-sa-stretla-na-ranajkach-s-vedenim-mesta/
13  http://www.centrumdobrovolnictva.sk/novinky/2-uncategorised/34-aktualne-dobrovolnicke-prilezitosti-v projekte
14 http://www.centrumdobrovolnictva.sk/o-nas/kto-sme
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ZMR je občianske združenie s celoslovenskou pôsobnosťou a dlhoročnými skúsenosťami v oblasti sociálnej práce, 
sociálneho poradenstva a prevencie, humanitárnej, charitatívnej i osvetovej činnosti, vykonávanej na základe 
akreditácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.15

KRAJSKÁ ASOCIÁCIA RÓMSKYCH INICIATÍV
Jednou z organizácií, ktorá združuje viacero rómskych občianskych združení, je napr. Krajská asociácia rómskych 
iniciatív - KARI so sídlom v Banskej Bystrici. Vzniku Krajskej asociácie rómskych iniciatív  predchádzala takmer 
ročná spolupráca predstaviteľov štátnej správy, samospráv a občianskych združení. V septembri 1999 sa z 
iniciatívy Krajského úradu Banská Bystrica a Klubu rómskych žien na Slovensku stretli predstavitelia iniciatív 
riešiacich rómsku problematiku. Dohodli sa na potrebe spoločného koordinovaného postupu riešenia problémov 
rómskej menšiny. Činnosť KARI je orientovaná hlavne na deti a mládež, ženy, matky a nezamestnaných. Realizujú 
projekty  v oblastiach vzdelávania, zdravia, zamestnania, expertnej, výskumnej, osvetovej, publikačnej a 
vydavateľskej činnosti.16

MAGNETKY
V predchádzajúcich rokoch sa podarilo neformálnej mládežníckej skupine Magnetky implementovať  projekt 
s názvom „Nájdi vo mne človeka”, ktorý sa stretol s pozitívnou odozvou ako zo strany samotných Rómov, tak i 
majoritného obyvateľstva v kraji.  Mládežníci sa môžu hrdiť aj faktom, že IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže 
vybrala v rámci súťaže, ktorú realizuje Rada mládeže Slovenska a každoročne oceňuje neziskové organizácie, 
ktoré sa venujú mladým, práve aj ich projekt. Neformálne vzdelávanie členov skupiny je súčasťou projektu, 
nakoľko asociácia reflektuje požiadavku mladých ľudí a ich potrebu vzdelávať sa a získavať nové skúsenosti a 
vedomosti i mimo školy. Cieľom neformálneho vzdelávania je nadobudnúť potrebné skúsenosti pre plánované 
aktivity. Inovatívnym prístupom blízkym hlavne mládeži sa asociácii darí prezentovať pozitívne príklady z rómskej 
komunity na verejnosti.17

QUO VADIS
Občianske združenie QuoVadis vo Zvolene presadzuje odstránenie všetkých foriem diskriminácie najmä vo vzťahu 
k Rómom a postaveniu žien v spoločnosti prostredníctvom myšlienok zavádzania inkluzívneho vzdelávania a 
rodovej rovnosti mužov a žien. 

Zaujímavým projektom je založenie rovesníckeho mediačného klubu, ktorý vznikol za podpory organizácie 
IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže pod názvom „Cesta k dohode“. Primárnym cieľom projektu je sformovanie 
skupiny mladých aktívnych ľudí, ktorá cez nadobudnuté skúsenosti, zručnosti a kompetencie prostredníctvom 
cielených školiacich aktivít pôsobí ako rovesnícky mediačný klub alebo zmierovacia rada v školskom aj 
mimoškolskom prostredí. Rovesnícki mediátori   zrealizujú v rôznych školách workshopy, kde oboznámia svojich 
rovesníkov o mediácii – humánnom riešení sporov, a budú tiež riešiť reálne podnety na školské spory.

Nakoľko v BBSK nie je organizácia, ktorá by vzdelávala mládež v oblasti ľudsko-právnej a tiež v oblasti mediácie, 
navyše formou zážitkových tréningov,  aktivity sú prínosom ako pre deti a mládež, tak aj pre tých, ktorí sa im 
v edukačnom procese denne venujú.  Podobné aktivity pre mladých ľudí sú veľmi potrebné, pretože mnohí 
prichádzajú do dospelosti s veľmi nízkou výbavou komunikačných zručností, schopností zvládania konfliktných 
situácií, čo sa pochopiteľne negatívne odráža v medziľudských vzťahoch, ako pracovných, tak súkromných, 
rodinných.18

15 http://youngroma.sk/
16 http://www.karibb.eu/
17 http://www.karibb.eu/page8.html
18 http://www.quovadis-oz.sk/index.php/projekty-domace-zahranicne/projekt-cesta-dohoda
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ZÁHRADA – CENTRUM NEZÁVISLEJ KULTÚRY 
Nezisková organizácia, ktorá spočiatku fungovala ako neformálne zoskupenie umelcov, kultúrnych manažérov a 
dobrovoľníkov. V súčasnosti je miestom stretávania sa rôznych ľudí a komunít. Samotná budova kultúrneho centra 
prechádza od začiatku postupnou rekonštrukciou. Spoločný priestor v historickej časti mesta slúži s prestávkami 
ako multifunkčné divadelné štúdio s otvorenou dramaturgiou aj ako oddychová zóna v podobe mestského parku, 
o ktorý sa sezónne starajú dobrovoľníci a dobrovoľníčky. Záhradný park taktiež ponúka možnosť organizovania 
rôznych podujatí a voľnočasových aktivít v exteriéri. Hlavnou náplňou organizácie je poskytovanie priestoru 
pre prezentáciu a tvorbu súčasného a komunitného umenia v podobe divadelných a tanečných predstavení, 
koncertov, festivalov a výstav, ale aj pre vlastnú umeleckú produkciu a vzdelávanie.

Záhrada je zároveň domovskou scénou  Mestského divadla – Divadla z Pasáže, ktoré vzniklo v roku 1995 ako 
jediné profesionálne komunitné divadlo na Slovensku pracujúce s ľuďmi so zdravotným znevýhodnením, a v 
súčasnosti aj s inými komunitami. Záhrada je tiež sídlom občianskeho združenia SKOK!, ktoré slúži ako informačné 
a rezidenčné centrum pre súčasný tanec a fyzické divadlo. Pod vedením slovenských a zahraničných lektorov 
realizuje koncept neformálneho vzdelávania pre rôznych záujemcov v oblasti súčasného tanca.19

2 REGIONÁLNA TÉMA – ENVIROZÁŽITOK
Povedali by ste, že v našom kraji pracuje toľko mládežníckych organizácií? 
Vedeli ste o ich činnosti? Aj my sme boli pri našich výskumných cestách za 
poznaním v oblasti mládežníckej politiky v  kraji prekvapení množstvom 
a  kvalitou rôznych inštitúcií, organizácií a  nadácií, ktoré sa zaoberajú 
problematikou detí a  mládeže. Skúsme teraz spoločne nazrieť v  rámci 
nášho kraja na regionálnu tému „Envirozážitok - Podpora a rozvoj 
zážitkových aktivít v environmentálnej výchove“.

2.1 Až keď bude vyrúbaný 
        posledný strom 
Jedným z najaktuálnejších a zároveň najzložitejších problémov 
súčasnosti je ignorovanie životného prostredia a krajiny, v ktorej žijeme. 
Materializmus, konzumný spôsob života, bezhlavé hnanie sa za vlastnými 
záujmami a cieľmi bez ohľadu na iných, filozofia prežitia bez ohľadu 
na naše okolie, prírodu a prirodzené prostredie, v ktorom existujeme. 
Neustále sa zväčšujú generačné názorové rozdiely, ľudia sa vzájomne 
stále viac odcudzujú a prirodzené ľudské spoločenstvá sú potláčané. Ekonomický a hospodársky rozvoj vo svete 
vedie k čoraz výraznejším zásahom do životného prostredia. Tieto zásahy majú prevažne negatívny charakter, 
ako napríklad globálne otepľovanie, znečistená pôda a voda, zmenšujúce sa plochy pôvodných lesov a pralesov, 
vymieranie biologických druhov a pod.

 „Až keď bude vyrúbaný posledný strom, otrávená posledná rieka, chytená posledná ryba, zistíte, že peniaze sa 
jesť nedajú...“20 hovorí príslovie Indiánov z kmeňa Cree. Tieto slová sú hodné zamyslenia. Ak chceme zvrátiť či 
zmeniť tento vývoj, je potrebné Zem liečiť, je nevyhnutné hľadať spôsoby a možnosti, ako tomuto nie príliš 
optimistickému scenáru nepodľahnúť. Ponúka sa nám niekoľko ciest.

19 http://www.zahradacnk.sk/o-zahrade
20 Mrázová, M. Život v harmónii s prírodou. In: Enviromagazín. 2011, č. 2, s. 4.
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Cesty a riešenia
Prvou je vyvinúť nové, čistejšie technológie, separovať a recyklovať odpady, znížiť spotrebu neobnoviteľných 
zdrojov, vyčistiť zamorené životné prostredie. Ale to je len jeden uhol pohľadu, to je cesta, ktorá odstraňuje 
dôsledky.

Druhou cestou je ekologicky vzdelávať verejnosť, najmä deti a mládež. Viesť 
žiakov a študentov k pochopeniu vzťahov medzi organizmami, vzťahu človeka k 
životnému prostrediu, ohľaduplnosti k životnému prostrediu a jeho rôznorodosti, 
k svojmu okoliu, iným tvorom a k sebe samému. Viesť k pozitívnemu mysleniu 
v oblasti prírody, naučiť sa ju vážiť a milovať. Lebo to, čo milujeme, si chceme 
zachovať a chrániť.

O tomto by mala byť okrem iného aj environmentálna výchova a vzdelávanie 
na školách, v rodinách a v celej spoločnosti. Environmentálna výchova má viesť 
k správnym hodnotám, zodpovednosti a úcte k životnému prostrediu, učiť nás 
ako byť zodpovední k budúcim generáciám, ohľaduplnejší k problémom druhých. 
Riešiť problémy človeka a prostredia, upravovať hodnotový systém jedinca. 
Motivovať k činom, poukazovať na nesprávne a nespravodlivé a obnoviť kontakt 
ľudskej spoločnosti s prírodou. Na konci tohto procesu by mal stáť environmentálne 
cítiaci človek, ktorý svojím správaním a konaním napomáha trvalo udržateľnému 
rozvoju spoločnosti, človek múdry, schopný starostlivosti o životné prostredie, 
jeho tvorbu a riadenie.21

Národný projekt PRAKTIK bol jednou z možností ako realizovať cestu prevencie, 
vzdelávania a výchovy v environmentálnej téme. Priniesol inovatívne prístupy a 
kreativitu neformálnym spôsobom zážitkovou formou, pomohol lepšie pripraviť 
deti a mládež na prechod zo školy do zamestnania, posilnil sociálnu inklúziu a 
rovnosť príležitostí na trhu práce. Rozvíjal a rozširoval kompetencie pracovníkov s 
mládežou, ktorých úloha je vo vzdelávaní a výchove detí a mládeže nezastupiteľná. 
V rámci Tematického centra mládeže pre Banskobystrický kraj sa tento projekt  
realizoval pod názvom „Envirozážitok – Podpora a  rozvoj zážitkových aktivít 
v environmentálnej výchove“.

2.2 Envirozážitok v Banskobystrickom kraji
Téma v Národnom projekte PRAKTIK vzdelávacieho programu „Envirozážitok -  Podpora a rozvoj zážitkových aktivít 
v environmentálnej výchove“ je téma, ktorá má rozsiahly záber, pracuje s aktuálnymi problematikami a novými 
poznatkami v  definovaných teoretických blokoch s  dôrazom na prepojenie práce so skupinou mladých ľudí 
neformálnou cestou. Pracovať s touto témou v zážitkovom vzdelávaní nie je z pohľadu pracovníkov s mládežou 
jednoduché. V metodike vypracovanej pre Národný projekt PRAKTIK boli jednotlivé témy a bloky rozpracované pre 
rôzne cieľové skupiny podľa veku a sú využiteľné v rôznych vzdelávacích programoch realizovaných pracovníkmi 
s mládežou.

21 Environmentálna výchova pre SOŠ, ŠIOV, Bratislava, 2013, CD
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Hlavné ciele témy
Jedným z  hlavných cieľov vzdelávania  Národného projektu PRAKTIK bolo 
sprostredkovať pracovníkom s mládežou, či už profesionálnym alebo 
dobrovoľným, ako s témou Envirozážitok efektívne pracovať, ako za pomoci 
zážitkových  metód realizovať rôzne environmentálne vzdelávacie programy 
s cieľom diseminovať nové poznatky. Pracovníci s mládežou si okrem 
kompetencií potrebných pre realizáciu vzdelávacích programov rozvíjali 
i špecifické zručnosti pre vedenie environmentálne zameraných aktivít. 
Získali tiež nové podnetné informácie, metodické materiály, podporu 
a  poznatky ako organizovať zážitkové aktivity pre rôzne cieľové skupiny 
detí a  mládeže. Realizáciou krátkodobých aj dlhodobých tematických 
aktivít si rozšírili svoje znalosti o inovatívnu zážitkovú pedagogiku spojenú 
s prenosom nových informácií v environmentálnej téme.

Dôvody pridelenia témy
Dôvodov, prečo bola Banskobystrickému kraju pridelená environmentálna 
téma, je hneď niekoľko: 
•	 koncentrácia vysokých škôl s prírodovedným zameraním, napr. 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Technická univerzita vo 
Zvolene; 

•	 pôsobenie štátnych organizácií a inštitúcií zameraných na environmentálnu výchovu a ekológiu, napr. 
Slovenská agentúra životného prostredia, Štátna ochrana prírody SR, Inšpektorát životného prostredia, Ústav 
ekológie lesa Zvolen pri SAV, Slovenský hydrometeorologický ústav, Štátny veterinárny ústav; 

•	 sídlo správ národných parkov, chránených krajinných oblastí, napr. Národný park Nízke Tatry, Národný park 
Muránska planina, Správa Chránenej krajinnej oblasti Poľana, CHKO Štiavnické vrchy; 

•	 jediný prírodný skanzen na Slovensku – lesnícky skanzen Vydrovo v Čiernom Balogu; 
•	 činnosť viacerých organizácií a občianskych združení s environmentálnym zameraním, napr. OZ Slatinka, OZ 

Envirofuture, CEPA – Priatelia zeme, vzdelávacie centrum Živica, Živá Štiavnica, Nadácia Ekopolis, vzdelávacie 
centrum Zaježová, pobočka Slovenskej ornitologickej spoločnosti, OZ Povodie Hrona, Arborétum Borová hora 
a pod.; 

•	 činnosť rozbiehajú aj lesné kluby a lesné škôlky, napr. lesný klub Zrnko, lesný klub Mravenisko; 
•	 pravidelne sa organizujú celoslovenské enviropodujatia, napr. festival Envirofilm; 
•	 školy na všetkých stupňoch sa zapájajú do siete Zelených škôl; realizujú environmentálnu výchovu, ktorú 

zastrešujú občianske združenia, centrá voľného času v regióne; 
•	 z kraja sú zastrešované mnohé celoslovenské enviroprojekty, napr. Enviróza, Envirootázniky, Vodné 

plánovanie, Voda je život, Ekologická stopa, Na Túru s NATUROU a pod.

Metódy a formy témy
Neformálne vzdelávanie v téme Envirozážitok kladie dôraz na zmyslové aktivity, holistický prístup, rozvoj 
kritického myslenia, rozvoj etických hodnôt a motivácie smerom k udržateľnému životu. Podstatou tohto 
typu vzdelávania je uchopenie témy pomocou rôznych inovatívnych metód a  postupov, ktoré sú základom 
neformálneho spôsobu získavania nových znalostí a zručností. Okrem rôznych úvodných zoznamovacích aktivít 
čakali účastníkov na vzdelávaniach efektívne formy komunikácie, teambuilding, tvorba programu a reflexie na 
zažité témy, tímová spolupráca a rôzne druhy motivácie. 
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Odborné témy ako aj celý priebeh projektu prebiehali v duchu práce v skupinách formou rôznych zážitkových 
aktivít, aby si vyškolení pracovníci s deťmi a mládežou, ale aj účastníci táborov Zaži-to, naozaj reálne odskúšali 
a prežili niekoľko príjemných chvíľ v prírode stredného Slovenska. Prostredníctvom diskusie, hier a umeleckých 
aktivít, dramatizácie, zapojenia športu a  fyzickej stránky mladých ľudí, sme nezabudli ani na kreativitu 
a predstavivosť, ktorá je pri neformálnom vzdelávaní veľmi dôležitá. Prepojenie environmentálnej témy, ekológie 
a  informácií o  ochrane životného prostredia s  praktickým zážitkovým vzdelávaním je to, čo potrebujeme dať 
mladej generácii. 

„Envirozážitok - Podpora a rozvoj zážitkových aktivít v environmentálnej výchove“ – to bol hlavný cieľ Národného 
projektu PRAKTIK a  dôležitá úloha Tematického centra mládeže pre Banskobystrický kraj počas celého jeho 
trvania. Našou prioritnou skupinou v  rámci projektu boli pracovníci s  mládežou a  dobrovoľní pracovníci 
s  mládežou. Cieľom Národného projektu PRAKTIK bolo vzdelávať týchto pracovníkov a  spolupracovať s nimi 
v  environmentálnych témach. Podpora detí a  mládeže, pracovníkov s  mládežou, dobrovoľníkov, rôznych 
občianskych združení a nadácií, organizácií a inštitúcií, ktoré v danej téme pracujú, vzdelávajú a vychovávajú je, 
bude a zostane našou prioritou.

3 EXPERTNÁ ČINNOSŤ A VZDELÁVACÍ  PROGRAM
Proces tvorby metodík a činnosť expertov v danej téme pozostávali z vytvorenia expertných skupín, ktoré tvorili 
odborníci z vybraných inštitúcií a organizácií špecializujúci sa na environmentálnu problematiku s niekoľkoročnými 
profesionálnymi skúsenosťami. Úlohou expertov bolo vytvoriť odborné podklady  k vzdelávacím programom. 
Expertnú skupinu pre Banskobystrický kraj tvorilo sedem odborníkov, ktorí sa systematicky a pravidelne venovali 
environmentálnej téme, stretávali sa na pravidelných pracovných poradách, vycestovali za príkladmi dobrej 
praxe s cieľom vytvoriť kvalitný vzdelávací program.

3.1 Experti na cestách za príkladmi dobrej praxe

Členovia expertnej skupiny sa zúčastnili viacerých domácich aj zahraničných pracovných ciest, ktorých cieľom 
bola identifikácia príkladov dobrej praxe a  nových aktuálnych oblastí v  enviro téme. Cieľom pracovných ciest 
bolo zmapovať a porovnať existujúce modely spracovania environmentálnej problematiky inými inštitúciami, 
vymeniť si navzájom svoje skúsenosti, vniesť vlastné inovatívne nápady a motivačné zážitky do tvorby nového 
vzdelávacieho programu.
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Ktoré miesta, organizácie a inštitúcie navštívili naši experti? Poďme sa spoločne pozrieť a zmapovať cestu našich 
expertov za príkladmi dobrej praxe v environmentálnej oblasti na území Slovenskej republiky:
•	 Organizácia Priatelia Zeme22 – občianske združenie, ktoré sídli v Banskej Bystrici, sa venuje predovšetkým 

témam globálnych a lokálnych problémov životného prostredia. Najväčším prínosom bola téma klimatických 
zmien, ktorej sa organizácia momentálne najviac venuje.

•	 Priatelia trstenskej prírody o.z.23 – organizácia so sídlom v Trstenom pri Hornáde, ktorá sa venuje 
environmentálnym zážitkovým programom, odborným a  komunitným programom pre deti a  mládež na 
tému ochrany vody a biodiverzity, ktoré využili experti pri tvorbe podkladov pre vzdelávacie aktivity Rabaka 
a Zažito v téme Envirozážitok, konkrétne pri témach Biodiverzita a Ochrana vôd.

•	 Daphne24 – Inštitút aplikovanej ekológie v  Bratislave, so sídlom pobočky v  Banskej Štiavnici, zoznámil 
našich odborníkov s  aktuálnymi metodickými materiálmi a praxou organizácie zameranou na zážitkovú 
ekopedagogiku.  Najväčším prínosom bolo získanie informácií o environmentálnej výchovnej činnosti centra, 
formách a edičnej činnosti za účelom identifikovania nových vhodných vzdelávacích aktivít pre program 
Zažito, hlavne v témach: Svet lesov, Svet mokradí, Svet Karpát, Rozmanitosť života, Vodný svet pod lupou.

•	 Organizácia Strom života25 so sídlom v  Bratislave a  regionálnym sídlom Arbor centra v  Banskej Bystrici 
oboznámila našich expertov s prebiehajúcimi aj plánovanými projektmi, výukovými materiálmi a 
publikovanými propagačnými materiálmi. Poznatky boli využité pri spracovaní zážitkových aktivít v  téme 
vzdelávacej aktivity Ochrana ovzdušia.

•	 Občianske združenie Slatinka26 vo Zvolene sa venuje hlavne témam ako občiansky aktivizmus, práca s 
dobrovoľníkmi, aktivity pre deti a mládež v téme ochrany životného prostredia a záchrany prírodných lokalít 
v meste.

•	 Participatívna komunita Zelené mesto27 v  Bratislave sa zaoberá revitalizáciou životného prostredia a  
podporou ekologickej formy dopravy. Obe témy pracujú s inovatívnymi myšlienkami ako renovovať a 
revitalizovať životné prostredie s dôrazom zodpovedať všetky požiadavky modernej doby ako aj zachovanie 
životného prostredia a súčasne zodpovedať požiadavky všetkých vekových kategórií.

•	 Centrum environmentálnych aktivít CEA28 ponúka  rôzne zážitkové aktivity a projekty - Zelená škola,  Skoč do 
života, Bio do škôl, Mladí reportéri, ale tiež mnohé metodiky a publikácie zamerané na rôzne enviro témy. 
Získané inovatívne prvky a  implementácia poznatkov tejto organizácie pomohli pri tvorbe podkladov pre 
vzdelávaciu aktivitu Zem je len jedna. 

Cieľom zahraničných pracovných ciest realizovaných v rámci vybraných inštitúcií bolo vyhľadávať príklady dobrej 
praxe v environmentálnej téme na medzinárodnej úrovni a zabezpečiť spracovanie a disemináciu príkladov dobrej 
praxe získaných počas týchto návštev pre potreby Národného projektu PRAKTIK. Spomeňme aspoň niektoré: 
•	 Ekocentrá v Čechách pracujú s rôznymi vekovými kategóriami, hlavne sa však venujú sa deťom a mládeži. 

Ekocentrum Veronica29 v  Hostětíne pracuje primárne s dobrovoľníkmi, pripravuje odborné aj zážitkové 
programy pre organizované skupiny rôzneho veku, pre ktoré má vypracované metodické materiály, z ktorých 
mnohé sú verejne prístupné na web stránke centra. Prínosné je hlavne zážitkové prepojenie, pobyt na 
konkrétnom zážitkovom programe odohrávajúcom sa v atraktívnom outdoor priestore ekocentra. 

22 http://www.priateliazeme.sk/
23 http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/index.php?id=52&ni=80
24 http://www.daphne.sk/
25 http://stromzivota.sk/
26 http://www.slatinka.sk/
27 https://sk-sk.facebook.com/pages/Zelen%C3%A9-mesto-Bratislava/148600095304706
28 http://www.cea.sk/
29 http://www.veronica.cz/
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Inšpiráciou pri vypracovaní vzorových vzdelávacích aktivít 
v rámci enviro tém boli hlavne zložky životného prostredia, 
problémy životného prostredia, ľudské aktivity a dopady, 
šetrenie energie, rozvoj praktických zručností a vedomostí v 
ekologickom poľnohospodárstve. 

•	 Inštitúcie DieUmweltberatun, St. Polten, Rakúsko; 
Umweltbildung, St. Polten, Rakúsko; Ökolog, Wien,  Rakúsko30 
priniesli poznatky z  projektu Gehengeht, publikáciu Staré hry 
– objavené nanovo, aktivitu zaradená v  rámci vzdelávacích 
aktivít Envirozážitok, projekt o  úsporách energie, energeticky 
šetrnom stavebníctve s  názvom VollePower.  V  rámci projektu 
Lese Umwelt sa naši experti oboznámili s  metódou tvorivého 
písania, ktorú využili pri tvorbe niektorých blokov a aktivít.  Projekt Konsumaniac o hodnotách, životnom 
štýle a udržateľnej spotrebe sa venuje cieľovej skupine 2. stupňa ZŠ a SŠ. Všetky projekty, ktoré navštívený 
inštitút realizuje, boli prínosom a podnetom pre vznik nových moderných vzdelávacích aktivít v rámci témy 
Envirozážitok. 

•	 Legambiente Sernaglia, Sernaglia della Battaglia, Italy31 - organizácia sa nachádza v  obci Sernaglia della 
Battaglia, kde slovenskí experti navštívili múzeum a  ekocentrum zamerané na chránené územie, ktoré je 
zaujímavé tým, že sa na malej ploche nachádza veľa hraničných biotopov, rieka, lúka, xeroterm. Centrum 
pôsobí ako miesto pre organizovanie exkurzií pre deti a mládež. Deti sa na tomto mieste zážitkovými aktivitami 
oboznámia s prírodným materiálom, organizujú sa pre nich voľnočasové aktivity, kurzy, dobrovoľnícka služba. 
Ekocentrum je zaujímavá inovatívna myšlienka, ktorá spája starú školu, spojenie múzea a  ekocentra ako 
zaujímavej symbiózy, kde môže vzniknúť veľa možností pre rôzne aktivity pre deti a mládež. 

3.2 Environmentálny VZDELÁVACÍ 
        program – vytvorenie metodík
„Náš vzťah k  životnému prostrediu je prejavom nášho životného štýlu a celkového spôsobu existencie. Je 
odrazom našej hierarchie hodnôt a  morálky. Environmentálna výchova a  vzdelávanie detí a  mládeže, ako aj 
širokej verejnosti výrazne zaostáva za potrebami súčasnej spoločnosti, za potrebnými zručnosťami a postojmi 
dostatočne civilizovaného občana, ale aj za štandardom okolitých európskych krajín, od čoho sa odvíja  aj základná 
environmentálna gramotnosť a proenvironmentálne správanie. 

Za prioritné životné zručnosti a schopnosti v 21. storočí považujeme: sebestačnosť, zodpovednosť za vlastné činy, 
dobrovoľnú skromnosť, kritické myslenie, myslenie v súvislostiach, občiansky aktivizmus, úctu k názorom druhých 
a  adaptabilitu na meniace sa životné a  spoločenské podmienky.“32 Hoci tieto slová zazneli v  záverečnej správe 
dokumentu Environmentálna výchova a vzdelávanie detí a  mládeže - aktuálna situácia na Slovensku už pred 
pár rokmi, nestratili dodnes nič na svojej aktuálnosti. Inšpirujú nás a vedú k tvorbe ďalších projektov, programov 
a metodík v environmentálnej téme.

30 http://www.oekolog.at/
31 http://legambiente.qdp.it/
32 http://www.iuventa.sk/files/documents/7_vyskummladeze/vyskum/2012
    z%C3%A1vere%C4%8Dn%C3%A1%20spr%C3%A1va.pdf
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Tematický vzdelávací program Envirozážitok bol zložený z  troch na seba 
nadväzujúcich samostatných častí: Štartéra, Rabaky a Zaži-to. Celý vzdelávací 
program využíval predovšetkým interaktívne a aktivizujúce metódy, ktoré 
u mladých ľudí rozvíjajú environmentálne myslenie, nekonzumný životný štýl 
a zodpovednosť za stav životného prostredia. Minimalizoval tzv. frontálne 
učenie - prednáška, výklad a využíval prvky globálneho, projektového a 
problémového vyučovania. Snažil sa poskytnúť mladým ľuďom čo najširšie 
spektrum informácií o danom probléme a viedol účastníkov k tomu, aby si 
utvorili vlastný názor na danú problematiku. Obsahoval aktuálne a odborno-
objektívne informácie s dôrazom na myšlienky trvalo udržateľného života 
a využíval originálne učebné pomôcky, napr. ukážky alternatívnych zdrojov 
energie, prírodniny, simulačné hry. Kládol dôraz aj na výchovu k slobodnému, 
tvorivému a kritickému mysleniu.

Štartér  predstavoval vstupný vzdelávací program v rámci Národného projektu 
PRAKTIK – dvojdňový program bol určený pre pracovníkov s  mládežou 
a  štvordňový program absolvovali  dobrovoľníci – mládežnícki vedúci. 
Po absolvovaní vstupného vzdelávacieho programu Štartér sa pracovníci 
s mládežou naučili základným technikám podpory mladých ľudí v oblastiach 
koučing, mentoring a supervízia. Mládežnícki vedúci budú schopní získavať 
a analyzovať informácie o cieľovej skupine vzdelávania, stanoviť ciele školenia 
či vzdelávacieho programu, vypracovať vlastnú prípravu programu pre 
mládež a zrealizovať ho, budú schopní použiť vhodné metódy vzdelávania. 
Dokážu charakterizovať formálne, neformálne a  informálne vzdelávanie, 
budú poznať výhody tímovej spolupráce a dokážu použiť vhodný motivačný 
faktor na motiváciu účastníkov programu. 
Obsah naplánovaný na vzdelávanie Rabaka zahŕňal témy hlavne pre 
zvyšovanie sociálnych, organizačných či komunikačných zručností 
pracovníkov s mládežou a tiež mládežníckych vedúcich. Väčšinu z naučených 
poznatkov a  kompetencií si účastníci overili v praxi počas organizovania 
tábora Zaži-to. V  daných vzdelávacích blokoch sa venovali konkrétnym 
aktuálnym témam ako napr.: Zložky životného prostredia; Lokálne a globálne 
problémy životného prostredia; Ľudské aktivity a  dopady; Hodnoty, etika 
a  životný štýl; Rozvíjanie kompetencií; Dramaturgia tábora, techniky a  metódy; Spätná väzba; Riziko; Tímová 
práca; Komunikačné a prezentačné zručnosti. 

V každom bloku boli rôzne aktivity navrhnuté tak, aby bola možnosť výberu, modifikácie či variability v závislosti 
od zloženia danej skupiny účastníkov. Pri popisoch bola vždy uvádzaná aj potrebná časová dotácia jednotlivých 
aktivít, čo umožňovalo odborníkom na vzdelávanie flexibilnejšie reagovať na celý priebeh programu. 
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4 TEMATICKÉ CENTRUM MLÁDEŽE A JEHO ÚLOHA V KRAJI
Súčasťou Národného projektu PRAKTIK je vznik tematických centier mládeže 
v každom krajskom meste. Centrá sú riadené profesionálnymi odborníkmi na prácu 
s mládežou a tiež v environmentálnej oblasti, ktorých úlohou je zabezpečiť úspešnú 
realizáciu NP PRAKTIK po odbornej, metodickej a  organizačnej stránke. Tematické 
centrá mládeže (TCM) sú dôležitým zdrojom informácií pre všetkých mladých ľudí 
a  pracovníkov s  mládežou o  aktivitách v  regióne, o  odborníkoch na mládežnícku 
politiku. Sú potrebným prepojením pre prácu s  mládežou v  regióne medzi 
jednotlivými organizáciami, inštitúciami, občianskymi združeniami, samosprávou a 
školami. Mládežnícka politika a práca s deťmi a mládežou sa tak stáva efektívnejšou, 
flexibilnejšou a zmysluplnejšou. 

4.1 Tematické centrum mládeže 
        a jeho hlavné poslanie
Čo pre mladých ľudí znamená existencia TCM v  ich krajskom meste? Aké ciele 
a funkcie TCM napĺňa? Akými oblasťami  v rámci podpory mládežníckej politiky sa 
TCM zaoberá? Skúsme spoločne odhaliť hlavné poslanie a zistiť, čo všetko nám môže 
TCM v regióne priniesť. Vedeli by ste na základe popisu pomenovať funkcie TCM? Čo 
nám všetko môže TCM ponúknuť?
•	 Poskytuje potrebné informácie v  rámci vybranej témy, zhromažďuje všetky 

poznatky získané odborníkmi pôsobiacimi v  téme, príklady dobrej praxe za účelom sprostredkovania 
podporných rád hlavne pre mladých ľudí, ktorí sa v téme chcú rozvíjať aj na profesionálnej úrovni. 

•	 Aktívne spolupracuje so skupinami odborníkov s  cieľom neustále aktualizovať, navrhovať a  vytvárať nové 
podklady pre tvorbu inovatívnych programov na vybrané témy v kraji. 

•	 Nadväzuje na vytvorené inovatívne programy, zabezpečuje realizáciu vzdelávaní  na krajskej úrovni 
a spolupracuje s  už existujúcimi subjektmi v  regióne a  spolupodieľa sa tak na prepájaní formálneho 
a neformálneho vzdelávania.  

•	 Vytvára priestor pre konzultácie a organizuje informačné dni, ktorých cieľom je osloviť  účastníkov v rámci 
nových výziev, projektov a  programov koordinovaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a  športu 
Slovenskej republiky.

•	 Identifikuje cieľové skupiny so špecifickým dôrazom na znevýhodnené skupiny mládeže a je centrom zberu 
dát všetkého, čo súvisí s tvorbou mládežníckej politiky. 

•	 Ponúka servis regionálnej samospráve za účelom informovania o  potrebách pracovníkov s  mládežou a 
dobrovoľníkov, ale hlavne mladých ľudí v  regióne a všetkých, ktorí participujú v oblasti práce s mládežou, 
navrhuje opatrenia v práci s mládežou, spolupodieľa sa na vyhodnocovaní a napĺňaní koncepcií mládežníckej 
politiky na regionálnej úrovni. 

•	 Podporuje prepojenosť formálneho a  neformálneho vzdelávania tým, že spolupracuje s  inštitúciami 
pôsobiacimi v  oboch sférach, poskytuje komplexne inkluzívne prostredie pre celoživotné vzdelávanie 
a zabezpečuje rozvoj kompetencií pracovníkov s mládežou. 
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4.2 Tematické centrum mládeže v Banskobystrickom kraji
Regionálna kancelária, Tematické centrum mládeže pre Banskobystrický kraj, je pre tento región v srdci Slovenska 
tým miestom, kde sa pravidelne organizujú hlavne stretnutia mladých ľudí a pracovníkov s mládežou na rôznych 
aktivitách, ktoré prispievajú k  prepojeniu formálneho a  neformálneho vzdelávania. Pracovníci TCM spoločnou 
prácou a snahou vytvárajú podmienky pre realizáciu výziev plynúcich zo strategických dokumentov. 

Prečo by ste mali navštíviť TCM BB? Čo vám môže toto regionálne centrum ponúknuť? Chcete sa dozvedieť viac, 
máte chuť začať meniť svoj život, máte málo informácií, chcete sa zúčastniť jednej z našich aktivít? U nás v TCM 
BB ste na tom správnom mieste. Príďte medzi nás do regionálnej mládežníckej kancelárie v  Banskej Bystrici, 
kde na vás čaká množstvo zaujímavých informácií, propagačného materiálu, rôzne publikácie a samozrejme veľa 
aktívnych ponúk na spoluprácu. 

Srdečne vás pozývame na naše aktivity a podujatia. Tak príďte a vyberte si podľa vlastného záujmu:
•	 „Desiata v TCM“ – pravidelné mesačné stretnutia v priestoroch TCM s pozvanými hosťami, ale aj náhodnými 

záujemcami, ktorí sa venujú v rámci kraja práci s deťmi a mládežou, environmentálnej výchove a ekológii, 
mládežníckej politike;

•	 „Informačné dni“ – pracovné stretnutia v  spolupráci so samosprávami v  jednotlivých okresoch 
Banskobystrického kraja, na ktoré je pozývaná široká verejnosť v rámci okresov a okresných miest, ktorá má 
záujem o mládežnícku politiku a venuje sa práci s deťmi a mládežou;

•	 „Stratégia SR pre mládež“ – informačné stretnutia a  konzultácie ohľadom implementácie strategického 
dokumentu v  rámci regiónu  v  spolupráci s  ostatnými inštitúciami, organizáciami a  predstaviteľmi kraja 
podporujúcimi mládežnícku politiku;

•	 „Regionálne konferencie o  mládeži“ – regionálne konferencie organizované za pomoci samospráv 
a mládežníckych organizácií v kraji s cieľom sprostredkovať výsledky a postupy celoslovenskej Konferencie 
o mládeži,  dokumentov Správa o mládeži a Stratégia SR pre mládež;

•	 „Okrúhle stoly“ – pravidelné diskusné kluby pre lídrov mládežníckych organizácií v  kraji, oslovenie 
mládežníckych aktivistov z obcí a mestečiek v regióne;

•	 „Sme tu pre vás“ – poradenské služby spojené s  konzultáciami ohľadom projektov, programov a  výziev 
organizácie IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.
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PÁR  SLOV  NA  ZÁVER
Tradičné inštitúcie výchovy a vzdelávania ako je rodina a škola stratili svoj monopol práve tak, ako ho pre prácu 
s mládežou stratili tradičné zariadenia a inštitúcie na využitie voľného času. Hodnota skupín rovesníkov značne 
stúpla a  stále stúpa. Je zrejmé, že práca s mládežou s tradičnými ponukami využitia voľného času nemôže 
dlhodobo konkurovať rôznym možnostiam modernej doby. V našich podmienkach silnej nezamestnanosti a 
prehlbovania sociálnej odkázanosti rodín v  mnohých regiónoch a mestách Slovenska sa práca s mládežou vo 
voľnom čase transformuje viac na sociálnu prácu s mládežou. 

V dnešnej dobe je práca s mládežou veľmi zložitá a náročná, momentálne hľadajúca a už aj nachádzajúca nové 
smery svojej činnosti. V stále sa zvyšujúcej konzumnej spoločnosti, v ktorej je jedinec čoraz viac odkázaný na seba, 
stávajú sa vzácnejšími nekomerčne definované priestory, možnosti vzdelávania a  budovania nových vzťahov, 
ktoré umožňujú sebarealizáciu mladého človeka, hľadanie zmyslu života a  jeho naplnenia. Medzeru v  tomto 
priestore by mohla zaplniť práca s mládežou, na ktorej sa budú môcť zúčastňovať všetky dostupné subjekty, 
hlavne samotní mladí ľudia. Je dôležité, aby mladí ľudia zažili, že sa ešte niečím dá hýbať, že ich vlastné a životné 
nápady ich rovesníkov sú realizovateľné. Preto sú veľmi dôležité kontakty s alternatívnymi sociálnymi hnutiami, 
mládežníckymi organizáciami, občianskymi združeniami, ale aj samosprávami a  inštitúciami formálneho 
a  neformálneho vzdelávania. Výmeny názorov, účasť a  participácia mladých ľudí na veciach verejných, ich 
dobrovoľnícka činnosť a mobilita sú základom mládežníckej politiky.

Predovšetkým práca s mládežou môže využiť šancu podporovať nielen 
možnosti solidárnych vzťahov medzi rovesníkmi, ale aj poskytnúť šancu 
konfrontovať svoje názory na svet, kultúru a životné štýly s dospelými. 
Práca s mládežou sa môže stať jedným z mála miest v tejto spoločnosti, 
kde je možné prekonávať ich osamotenosť, opustenosť alebo napríklad 
aj nepriateľstvo voči cudzincom, alebo predsudky a  stereotypy voči 
tomu, čo je iné. Byť občanom Európy znamená viac ako len vyvíjať 
aktivity vo svojej obci. Znamená to neustále rozširovať svoje kontakty, 
stretávať sa s ľuďmi z iných krajín, tráviť s nimi čas a pritom spoznávať 
ich kultúru, životné prostredie a životný štýl.33

Tak ako, milí naši čitatelia? Odpovedali sme aspoň čiastočne na všetky 
vaše otázky? Dokázali sme vo vás vyvolať ďalšie otázky a  otázniky? 
Chceli by ste sa dozvedieť ešte viac ohľadom mládežníckej politiky 
nielen v našom kraji? Dostali ste chuť zúčastniť sa našich neformálnych 
vzdelávaní, aktivít a workshopov? Oslovili vás možnosti dobrovoľníctva 
či občianskej participácie?

S nami ste sa potom ocitli v správny čas na správnom mieste. Príďte medzi nás do nášho Tematického centra 
mládeže v Banskej Bystrici alebo navštívte niektoré naše TCM vo vašom kraji.

Kliknite na www.iuventa.sk a určite sa dozviete o tých najaktuálnejších ponukách práve pre vás.
Neváhaj a pridaj sa k nám!

33 http://www.spaeds.org/uploads/publikacie/L.Machacek,Mladez,participacia.pdf
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IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže 

je príspevková organizácia priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Pripravuje a riadi 
množstvo zaujímavých programov a projektov pre mladých ľudí, pracovníkov s mládežou a ľudí zodpovedných 
za mládežnícku politiku. Snaží sa o to, aby mladí ľudia poznali svoje možnosti, boli aktívni a pracovali na sebe 
tak, aby boli raz úspešní a uplatnili sa na trhu práce. IUVENTA vychováva mládež k ľudským právam, podporuje 
rozvoj dobrovoľníctva, vzdelávacie programy a tiež mladé talenty.

IUVENTA je realizátorom národných projektov v  oblasti práce s  mládežou KomPrax – Kompetencie pre prax 
a PRAKTIK – Praktické zručnosti cez neformálne vzdelávanie v práci s mládežou, ktoré sú podporené z Európske-
ho sociálneho fondu. Zároveň administruje Programy pre mládež na roky 2014 – 2020 MŠVVaŠ SR, je národnou 
agentúrou Programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu a národným partnerom európskej informačnej 
siete pre mládež Eurodesk.
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