
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výročná správa 

obdobie: 2013 – 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Materiál vypracovala:  Mgr. Dominika Švecová 

                                                                                                           V Žiari nad Hronom, dňa 10.1.2015 



                         Informačná správa o činnosti 

za obdobie 2013/ 2014 
 

 

 

Október 2013 

Začiatkom mesiaca sa začal realizovať fotografický workshop „Objav krásu svojho mesta“, ktorý bol 

finančne podporený nadáciou O2 Think big. Workshop bol vedený odborníkmi v tejto oblasti a to 

Miroslavou Taranzovou a Martinom Turčanom. S týmto projektom sa spojila aj súťaž pod záštitou 

Eurodesku – európskej informačnej siete, ktorej pobočka ma sídlo v Mestskej obývačke o najkrajšiu 

fotku mesta Žiar nad Hronom. Takisto sa OZ ZaŽiar, ktoré spravuje koordinátorka stalo partnerom pri 

medzinárodnom projekte pod názvom Stop neetickej reklame. Za slovenskú stranu bol hlavným 

partnerom OZ Antigona a medzinárodní partneri boli z Českej republiky. Jeden z októbrových 

víkendov členovia Mestského mládežníckeho parlamentu stravili na školení v rámci projektu Sme 

v tom spolu, kde sme takisto boli partnermi. Na tomto školení sa stretli štyri mládežnícke parlamenty 

z okolia, ktoré si vymieňali vzájomné skúsenosti a poskytli si rady a tipy na zaujímavé aktivity 

a inováciu činnosti.   

 

November 2013 

Mesačný projekt Objav krásu svojho mesta vyvrcholil výstavou v priestoroch Mestského kultúrneho 

centra, na ktorej boli zverejnené najlepšie fotky účastníkov, ktoré vznikli pod dohľadom lektorov. 

Koordinátorka sa zúčastnila víkendového stretnutia v Brne v rámci projekt Stop neetickej reklame, kde 

sa s ostatnými lídrami dohodla na priebehu projektu a jednotlivých projektových aktivitách. Takisto sa 

zúčastnila konferencie vo Zvolene, ktorá bola zameraná na nový grantový program Erasmus plus, 

keďže program Mládež v akcii sa v tom období blížil ku koncu. S členmi Mestského mládežníckeho 

parlamentu sa začali pripravovať tvorivé dielne pre deti v rámci podujatia Mikuláš, ktoré sa uskutočnilo 

v MsKC.  

 

December 2013 

Začiatkom mesiaca sa uskutočnili Mikulášske tvorivé dielne v priestoroch MsKC, ktoré opätovne mali 

veľký úspech nielen u detí, ale aj u rodičov. Konalo sa koncoročné stretnutie členov Mestského 

mládežníckeho parlamentu (MMP), kde sa spravil sumár z celého roka. Členovia sa vyjadrili, ktoré 

aktivity sa im najviac páčili, čo by sa malo zopakovať a čo zas naopak by sa mohlo spraviť ako nové.  

 

Január 2014 

Po vianočných sviatkoch sa začiatkom roka papierovo ukončili projekty, ktoré skončili 

v predchádzajúcom roku a urobili sa k ním záverečné správy. Na stretnutiach MMP sa naplánovali 

aktivity na najbližšie mesiace. Začalo sa spolupracovať na tvorbe escape miestnosti Logic room, ktorá 

je hrou nielen pre mladých, ale aj staršie vekové kategórie.  

 

     Február 2014 

Začiatkom mesiaca sa uskutočnil maškarný bál, na ktorom MMP pripravil pre zúčastnené deti  tvorivé 

dielne a na tomto podujatí sa takisto zrealizovala aj jedna projektová aktivita v rámci Stop neetickej 

reklamy, ktorá bola zameraná na vplyv reklamy na deti. Takisto sa začalo pripravovať väčšie podujatie 

pod názvom Dobrožiara v spolupráci s Pohronským osvetovým strediskom. Toto podujatie bolo 

súčasťou projektu My, Žiarčania, ktorý sa realizoval od mája 2013. Koncom mesiaca sa koordinátorka 



stretla s lídrami projektu Stop neetickej reklamy, aby priebežne zhrnuli priebeh projektu a zvolili si 

ďalší postup na jeho úspešné dokončenie.    

 

     Marec 2014 

Príprava na ukončenie projektu My, Žiarčania a jeho posledných aktivít. Zabezpečenie záverečného 

školenia účastníkov projektu v Bojniciach. Dokončenie brožúrok My, Žiarčania – Mládež 

a zamestnateľnosť a My, Žiarčania – Kam do školy. Spolupráca pri príprave Programu hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja mesta za oblasť mládež.  

 

    Apríl 2014 

V apríli sa uskutočnilo záverečné víkendové stretnutie účastníkov projektu My, Žiarčania     

v Bojniciach. Počas tohto víkendu sa zhrnul projekt, jeho aktivity, spravil sumár úspechov a nápady na 

to ako sa niektorým veciam radšej vyvarovať. Natočilo sa aj bláznivé promo video členov MMP. 

Nasledujúci víkend sa uskutočnilo víkendové stretnutie v rámci projektu Stop neetickej reklame so 

všetkými účastníkmi zo štyroch organizácií, ktoré boli zapojené do projektu ako partneri. Uskutočnilo 

sa to v Banskej Štiavnici a vyhodnotili sa zrealizované aktivity, ktoré každá organizácia urobila v rámci 

úlohy, ktorá jej bola daná hneď na začiatku projektu. Takisto sa uskutočnilo záverečné stretnutie 

projektu Sme v tom spolu, ktorý sa tiež končil. Členovia MMP, ktorí boli zapojení do projektu sa stretli 

s ostatnými mládežníckymi parlamentmi zo spomínaného projektu v Handlovej za účasti aj pána 

primátora a mestských poslancov. Krstila sa aj spoločná brožúrka mládežníckych parlamentov 

z Handlovej, Žiaru nad Hronom, Kremnice, Novák a Turčianských Teplíc. Krstnými rodičmi sa stal 

primátor mesta Handlová a koordinátorka práce s mládežou mesta Žiar nad Hronom.     

 

Máj 2014 

Do národného projektu KomPrax (Kompetencie pre prax) sa zapojili štyria mladí Žiarčania, ktorí 

napísali malé projektové zámery v hodnote 200 € a zrealizovali si vlastné projekty. Projekty boli 

zamerané na psí útulok, florbalový turnaj, úpravu ihriska a tvorbu U-rampy pre bikerov a vytvorenie 

fan filmu Mission Impossible v spolupráci s mestom a MsKC. Napísané projekty boli všetkým mladým 

schválené a čakalo sa na zaslanie sumy. Tento mesiac sme v spolupráci s Detským mládežníckym 

parlamentom pod záštitou CVČ spolupracovali na podujatí Dni žiarskych škôl. Tam MMP prezentoval 

svoju činnosť a robil nábor na nový školský rok.  

 

Jún 2014 

Koncom školského roka sa rozbehlo viac Dní, ktoré bolo treba osláviť. Medzi prvými bol Deň proti 

nenávisti. Natočilo sa video v spolupráci s hovorcom mesta a zamestnancom CVČ, kde sa vyjadrovali 

k dôležitosti ochrany ľudských práv a nebezpečenstvu na internete, ktoré ohrozuje mladých. Ďalej to 

bol Deň detí v jednej zo žiarskych materských škôlok. Členovia MMP si pripravili športové stanovištia 

a strávili poobedie s malými škôlkarmi. Pomoc s tvorivými dielňami sme poskytli aj na podujatí Deň 

detí v Lune. Jedno z najkrajších podujatí ako to hodnotia mladí Žiarčania je Deň objatí. Mladí vyšli do 

ulíc a rozdávajú medzi obyvateľmi úsmev a objatie. Podarilo sa nám prekonať minuloročný rekord 

v objatí, čím sme radi, že sa toto podujatie dostáva do pozornosti aj verejnosti a už sa toľko neboja. 

Svojimi objatiami sme išli potešiť aj na mestské zastupiteľstvo. Pár členov MMP sa zúčastnilo aj 

stretnutia mládežníckych parlamentov BB kraja v Jasení. Prezentovali sme svoju činnosť a navrhli 

spoločné plány. Z posledných podujatí v tomto mesiaci bol Alťernatyvní vječer II. Uskutočnil sa pri 

ohnisku v parku, kde zahrali mladé žiarske talenty. Zaslanie záverečnej správy k projektu My, 

Žiarčania.   

 



Júl 2014 - August 2014 

Počas letných prázdnin sa mladí venujú skôr brigádam, dovolenkám a oddychu. Preto na začiatku 

mesiaca júl sa uskutočnilo podujatie výročia obce Prochot, kde boli mladí pozvaní pomáhať na 

tvorivých dielňach pre detí. Myslím, že sa táto spolupráca sa dá zhodnotiť kladne a chceli by nás 

osloviť aj na budúce. Dokončila sa miestnosť Logic room s poslednými úpravami a predstavila sa 

prostredníctvom propagácie aj verejnosti. Spustilo sa aj video venované tejto miestnosti. Logic room 

je pod záštitou OZ Koníček bez bariér, ktoré sa tiež venuje aktivitám pre mladých v meste. Nadviazala 

sa spolupráca s Martinom Prôčkom, ktorý má na starosti portál pre Žiarčanov webziar.sk a predstavuje 

tam verejnosti rôzne novinky, podujatia a mladých šikovných ľudí z mesta. Realizovali sa projekty 

v rámci KomPrax-u, ktoré boli spomínané v mesiaci máj.  

 

September 2014 

Žiarska mládež sa zapojila do Týždňa dobrovoľníctva v BB kraji. Vďaka podpora mesta sa upravený 

podchod nasprejoval a tak získal oveľa lepší vzhľad. Sprejerom bol mladý Žiarčan, s ktorým už 

máme dlhšiu spoluprácu v rámci viacerých projektov. Ďalej to bolo vymaľovanie a skrášlenie 

detských preliezok na jednom z ihrísk a do tretice sa členovia MMP poskladali na granule a šli ich 

zaniesť do žiarskeho psieho útulku OZ Strážni anjeli. Zároveň pár psíkov aj vyvenčili. Uskutočnilo 

sa aj prvé stretnutie MMP v novom školskom roku 2014/2015, kde sme privítali nových členov. 

Koordinátorka sa zúčastnila stretnutia v Trenčíne, kde bol bližšie odprezentovaný nový grantový 

program Erasmus+ a Eurodesk, ktorý máme v Žiari a má ho na starosti koordinátorka. Takisto sa 

zúčastnila aj Okrúhleho stola v priestoroch CVČ, kde boli pozvaní pracovníci s mládežou a hovorilo 

sa o novovzniknutom Infobode dobrovoľníctva v meste a vypracovala sa SWOT analýza žiarskej 

mládeže.  

 

Október 2014 

Uskutočnila sa premiéra filmu Mission Impossible, ktorý natočili mladí Žiarčania v rámci projektu 

KomPrax a v spolupráci s MsKC, Mestským úradom, Bielym domom a ďalšími inštitúciami. 

Premiéra sa konala v kinosále a bola preplnená až tak, že ľudia museli sedieť po schodoch. Do filmu 

bolo zapojených skoro 30 mladých Žiarčanov, využila sa takisto pomoc maskeriek zo Slovenského 

červeného kríža mládeže Žiar nad Hronom či profesiálny dohľad pri zľaňovaní Bieleho domu. 

Takisto aj  vrtuľník, ktorý dal filmu úplne inú perspektívu. O tejto aktivite sa hovorilo vo viacerých 

médiách. Veľkým úspechom bolo zverejnenie dvojstránky o tomto filme v týždenníku Život. Začali 

prípravy koncertu v La Musice. Koncom mesiaca mladí Žiarčania pomáhali pri celodennom podujatí 

Poď sa báť - Halloween v CVČ, kde v strašidelných kostýmoch pomáhali pri jednotlivých 

stanovištiach. Získali veľkú pochvalu od  riaditeľky CVČ aj zamestnancov. Pomohli takisto pri 

Halloweene v MsKC.   

 

November 2014 

Dokončievanie príprav koncertu Štekot v La Musice. Program koncertu zaplnili mladí žiarski umelci 

– Ramon, Nová komunita, Radiopieces, Karolína Šťastná, Adam Baran, Samo Gafrík so skupinou. 

Finančný výťažok z koncertu bol venovaný psiemu útulku. Vyzbieralo sa 141, 64 €. Koncert mal veľký 

úspech aj u verejnosti a návštevníkov. Ďalej sme sa zapojili do príprav Hobbitieho maratónu – tri filmu 

Hobbita v jeden deň spojený s viacerými aktivitami pre verejnosť a s programom. OZ ZaŽiar sa stalo 

partnerom  v projekte V4 spolu s partnermi z Poľska, Českej republiky a Maďarska.  

 

 

 



     December 2014 

Posledný mesiac v roku sme klasicky pripravili Mikuláša v jednej zo žiarskych materských škôlok. 

Jeden z členov pripravil program spolu so scénkou a potom si mladí Žiarčania zatancovali a zabávili 

s malými škôlkarmi, ktorí sa viac báli Mikuláša ako čerta. Uskutočnilo sa vianočné posedenie členov 

Mestského mládežníckeho parlamentu, kde sa zhrnul celý rok. Urobila sa anonymná anketa, aby sa 

zistilo po pravde, kde členovia vidia pozitívum a negatívum fungovania a v realizácií aktivít. Záverečné 

podujatie v roku 2014 sa uskutočnil Hobbití maratón, kde deti využili v plnej miere svoju kreativitu, 

či v tvorbe kostýmov, rekvizít alebo výzdoby. Podujatia sa zúčastnilo okolo 130 ľudí.    

 

 

Príloha 1:      Sumár aktivít  za obdobie 2013-2014 

 

Tabuľka č. 1:   Projekty 
 

 Názov projektu: Program: Získaná suma: Realizátor: Poznámka: 
1. Fan film: MI KomPrax 200 € MMP Ukončený 

2. Podaj labku KomPrax 200 € MMP Ukončený 

3. Stop neetické reklame MvA 9828 € Česká republika Pokračovanie 

4. My, Žiarčania MvA 14 718 € OZ ZaŽiar Pokračovanie 

5. Objav krásu svojho mesta O2 Thinkbig, 

Nadácia Ekopolis 

500 € MMP Ukončený 

6. Florbalový turnaj KomPrax 200 € MMP Ukončený 

7. Bikeri KomPrax 200 € MMP Ukončený 

 SPOLU ZÍSKANÁ 

SUMA: 

  

25 346 

  

 

Tabuľka č. 2: Verejné podujatia pre žiarsku mládež 
 

 Názov: Termín: 

1. Mikulášske tvorivé dielne December 2013 

2. Maškerné tvorivé dielne Február 2014 

3. DobroŽiara Február 2014 

4. Deň detí v MŠ Jún 2014 

5. Deň objatí Jún 2014 

6. Alternatívny večer Jún 2014 

7. Tvorivé dielne Prochot Júl 2014 

8. Podaj labku August 2014 

9. Florbalový turnaj August 2014 

10. Bikeri  August 2014 

11. Fan film – Mission Impossible August 2014 

12. Sprejovanie podchodu September 2014 

13. Venčenie psíkov September 2014 

14. Úprava detských preliezok September 2014 

15. Premiéra fan filmu v kinosále Október 2014 

16. Poď sa báť v CVČ Október 2014 

17. Koncert Štekot v La Musice November 2014 

18. Mikuláš v MŠ December 2014 

19. Hobbití maratón December 2014 

20. Vianočné posedenie MMP December 2014 

 

 

 



Tabuľka č. 3: Natočené videa 

 

 Názov: Link: 

1.  Viral video mix ZH https://www.youtube.com/watch?v=_K279oZLkzI 

2. Deň objatí http://m.youtube.com/watch?v=4Pc6_5ml1q8 

3. Kampaň bez nenávisti na 

internete 

https://www.youtube.com/watch?v=g5Gr5eyNdXY 

4. Fan film Mission Impossible https://www.youtube.com/watch?v=7sNkEcl3-lg 

5. Mládež žije (projekt – školenie) https://www.youtube.com/watch?v=Z7b_LS8PGIA&feature=youtu.be 

6. Poď sa báť  

7. Hobbití maratón https://www.youtube.com/watch?v=gCNi3KqMKFM 

 

 

Príloha 2:      Sumár aktivít Mestskej obývačky za rok 2014 

                      (vypracovala: Petra Demková) 

 

Cieľové skupiny 14 - 29 rokov v Mestskej obývačke  

 

počet podujatí v roku 
2014 

  
celková 
účasť 

Mestský mládežnícky 
parlament 

16   142 

Podujatia Mestskej 
obývačky:  

10 
 

 186 

Klub spoločenských 
hier 

17 
 

 111 

ostatné cieľové skupiny  6  
 

68 

Spolu  49 podujatí   
účasť: 
507 

     

     

     

Cieľové skupiny 14 - 29 rokov za rok 2014 

Dátum Názov podujatia Poznámka Trieda 
Počet 
členov 

10.1.2014 Klub spoločenských hier  Marek Páleník  2 

21.1.2014 
Mestský mládežnícky 
parlament zasadnutie  8 

23.1.2014 
Téma: "Ako sa správne 
učiť" 

v rámciprojektu MY 
ŽIARČANIA 

2. ročník 
strednej školy 17 

24.1.2014 Klub spoločenských hier  Marek Páleník  5 

4.2.2014 
Mestský mládežnícky 
parlament zasadnutie  8 

11.2.2014 
Mestský mládežnícky 
parlament zasadnutie  8 

21.2.2014 Klub spoločenských hier  Marek Páleník  13 

7.3.2014 Klub spoločenských hier  Marek Páleník  6 

http://m.youtube.com/watch?v=4Pc6_5ml1q8
https://www.youtube.com/watch?v=g5Gr5eyNdXY
https://www.youtube.com/watch?v=7sNkEcl3-lg
https://www.youtube.com/watch?v=Z7b_LS8PGIA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=gCNi3KqMKFM


11.3.2014 
Mestský mládežnícky 
parlament zasadnutie  8 

20.3.2014 Téma: Counter Strike   12 

1.4.2014 
Téma: Civilizačné 
choroby 

s MUDr. A. Rosenbergovou, 
internista 

3. ročník 
strednej školy 23 

4.4.2014 Klub spoločenských hier    6 

8.4.2014 
Mestský mládežnícky 
parlament   10 

2.5.2014 Klub spoločenských hier    8 

 

 

 

 

Príloha 3:  Plán na rok 2015 

 

 Schválenie a realizácia minimálne troch projektov 

 väčšie nadviazanie spolupráce s inštitúciami a organizáciami na území mesta 

 vytvorenie Koncepcie práce s deťmi a mládežou mesta Žiar nad Hronom na ďalšie obdobie 

 zhodnotenie realizácie doterajších akčných plánov Koncepcie práce s deťmi a mládežou mesta 

Žiar nad Hronom na obdobie 2008 - 2013 

 funkčnosť a väčšia prezentácia Mestského mládežníckeho parlamentu mesta Žiar nad Hronom 

 viac podujatí pre deti a mládež so zapojením viacerých miestnych komunít  

 informovanie verejnosti prostredníctvom regionálnych médií: Mestské noviny, ATV..  

 nadviazanie spolupráce s okolitými mládežníckymi parlamentmi 

 získanie ďalších zahraničných dobrovoľníkov v rámci Európskej dobrovoľníckej služby 

 vyslanie ďalších mladých Žiarčanov na mládežnícke výmeny do zahraničia  

 úspešné schválenie ďalších projektov na prácu s mládežou  

 aktualizovanie informácií o mládeži na stránke mesta 

 

 

 

 

 

 


