
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výročná správa o činnosti koordinátorky práce s mládežou 

obdobie: 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Materiál vypracovala:  Mgr. Dominika Švecová 

                                                                                                           V Žiari nad Hronom, dňa 10.1.2016 



                                    Výročná správa 

za obdobie 2015 
 

 

          Samospráva Mesta Žiar nad Hronom  podporuje participáciu mládeže na miestnej úrovni už viac 

rokov. Ešte v roku 2007 poslanci MsZ schválili Koncepciu práce s deťmi a mládežou v meste Žiar nad 

Hronom na roky 2008 - 2013. V tomto období vznikla aj pozícia koordinátora práce s mládežou, ktorý 

patrí do odboru komunikačného. Náplňou práce koordinátora práce s mládežou je aktívne 

spolupracovať s inštitúciami mesta Žiar nad Hronom, ktoré pracujú s deťmi a mládežou a koordinovať 

ich činnosť a vzájomnú spoluprácu. Do tejto spolupráce sa snažiť zahrnúť aj inštitúcie, ktoré nie sú 

v zriaďovateľskej pôsobností mesta Žiar nad Hronom. Aktívne vyhľadáva možnosti realizovania 

projektov zameraných na deti a mládež, možnosti ich financovania z mimorozpočtových zdrojov mesta 

Žiar nad Hronom, Iniciuje vznik neformálnej skupiny mladých ľudí – Mestský mládežnícky parlament 

mesta Žiar nad Hronom – riadi a usmerňuje ich činnosť. Práca koordinátora s mládežou má za cieľ 

vytvoriť systematickú a strategickú prácu s mládežou na území mesta a udržiavať vzájomnú 

spoluprácu medzi všetkými inštitúciami pracujúcimi s deťmi a mládežou, ktoré sú v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom, prípadne i mimo nej. 

 

Po odchode Michaely Pribilincovej na pozíciu koordinátorky práce s mládežou mesta Žiar nad Hronom 

nastúpila Dominika Švecová v apríli 2012.  

 

Tohtoročná správa popisuje činnosť koordinátorky práce s mládežou po nasledujúcich mesiacoch 

príslušného roka 2015. Na záver sa v správe nachádzajú tri prílohy. Prvá príloha je sumár aktivít 

v tabuľkovej podobe. V druhej sa venuje cieľom a úlohám na najbližšie obdobie 2016. V tretej prílohe 

je pár fotografi z podujatí.  

 

 

Január 2015 

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

v predchádzajúcom roku a urobili sa k ním záverečné správy. Na prvom stretnutí MMP sa vyhodnotil 

dotazník z konca roka a naplánovali sa aktivity na najbližšie mesiace. Začal sa pripravovať projekt 

Malé mesto s veľkým srdcom cez program Erasmus +, kde išlo o spoluprácu s dvoma českými mestami 

a s Banskou Bystricou.  

 

     Február 2015 

Začiatkom mesiaca sa poslala žiadosť Erasmus + ohľadom spomínaného projektu. Koordinátorka 

práce s mládežou sa zapojila do celoslovenského projektu Praktik – Praktické zručnosti cez neformálne 

vzdelávanie v práci s mládežou organizované Slovenským inštitútom mládeže – Iuventa. Po prvom 

školení, ktoré sa organizovalo v Trenčíne mala za úlohu zohnať mladých žiarskych lídrov a účastníkov 

do tábora. Koncom mesiaca MMP začal pripravovať turnaj Counter Strike pre stredoškolákov. Takisto 

došlo k stretnutiu o deinštitualizácií v DSS Ladomerská Vieska. 

 

     Marec 2015 

Stretnutie s Danou Domčekovou z Centra dobrovoľníctva Banská Bystrica ohľadom práci s mládežou 

v meste, spolupráci na Praktiku, Zelenej školy a organizácie Živica. V polovici mesiaca prebehlo 

stretnutie v Trenčíne so Silviou Štefánikovou, regionálnou konzultantkou pre program Erasmus+.  

 



    Apríl 2015 

Prvý aprílový týždeň prebehol turnaj Counter Strike, ktorého sa zúčastnili 4 skupiny zo žiarskych SŠ 

po 5 hráčov. Víťazom sa stala skupina zo SOSŠ. Každý člen z víťaznej skupiny získal lístok do kina 

na ľubovoľný film, víťazný pohár a poukážku v hodnote 22 € na zakúpenie počítačovej techniky. 

Týždeň na to sa začal realizovať projekt KomPrax, ktorého cieľom bola úprava basketbalového ihriska 

pri Mestskej plavárni. Organizátorom bol Mestský mládežnícky parlament. Ku koncu mesiaca sa 

poslala žiadosť do Nadácii pre deti Slovenska o obnovu miniskateparku a horolezeckej steny.  

 

Máj 2015 

Tak ako za posledné roky, tak aj v tento rok sme spolu so žiarskymi dobrovoľníkmi začali pripravovať 

celoslovenské podujatie Hug day – Deň objatí. V tomto mesiaci začali aj prípravy grantu Žiar žije 

dobrovoľníctvom, v ktorom sa prihlásené skupiny mohli uchádzať o finančný príspevok na svoj malý 

projekt. Koncom mesiaca prebehla finálna fáza projektu Praktik a realizácia tábora v Bojniciach.   

 

Jún 2015 

Koncom školského roka sa organizovalo podujatie Hug day – Deň objatí. Už tretí rok sa mladí stretli 

v priestoroch MsKC a odtiaľ sa vybrali do ulíc, aby urobili ľuďom radosť objatím. Slávnostne sme 

ukončili školský rok s Mestským mládežníckym parlamentom. V neposlednom rade sme strávili Deň 

detí v spolupráci s MsKC na podujatí v Parku Š. Moysesa, kde sa žiarski dobrovoľníci mohli prezliecť 

do kostýmov a vyskúšať si byť chvíľu v koži líšky, vodníka či piráta.  

 

 

Júl  - August 2015 

Počas letných prázdnin sa mladí venujú skôr brigádam, dovolenkám a oddychu. Počas prázdninového 

obdobia je činnosť skôr papierová. Pripravuje sa plán aktivít na školský rok, robí sa propagária činnosti 

práce s mládežou v meste, dokončievajú sa alebo pripravujú nové projekty. Dôležitou aktivitou je aj 

sledovanie nových výziev a grantov na získanie finančných príspevkov. Po schválení nových projektov 

– Žiarsky podchod rukami mladých (podporený Centrom pre filantropiu a firmou Baumit) a Zažiar 

v Žiari (podporený Nadáciou pre deti Slovenska) sa informovala verejnosť a začala sa komunikácia 

s garantmi. Príprava aktivít na Týždeň dobrovoľníctva 2015. 

 

September 2015 

Žiarska mládež sa zapojila do Týždňa dobrovoľníctva v BB kraji. Uskutočnilo sa aj prvé stretnutie 

MMP v novom školskom roku 2015/2016, kde sme privítali nových členov. Predsedom sa stal Matej 

Foltán. Koordinátorka MMP dala dlhoročným členom parlamentu aj referencie za ich činnosť v práci 

s mládežou. V Parku Š. Moysesa sa konala výstava dobrovoľníctva, ktorá bola zameraná na to prečo 

je dobré stať sa dobrovoľníkom.  

 

Október 2015 

     Mestský mládežnícky parlament mesta Žiar nad Hronom sa stal členom Rady mládeže BB kraja. 

     Predseda MMP aj členom predsedníctva a kontrolnej komisie. Príprava sprievodných aktivít na verejné   

podujatie Maratón Hry o život, zháňanie dobrovoľníkov, kostýmov, rozdeľovanie úloh  a  

propagačných materiálov. Nadviazanie spolupráce s neziskovou organizáciou Epic na projekte 

podporeného programom Erasmus +. Vzdelávací program pre pracovníkov s mládežou v oblasti 

nezamestnanej mládeže v Bratislave. Ku koncu mesiaca sa riešila web stránka mládeže 

www.mladez.ziar.sk a články ohľadom projektu zameraného na podchod. Realizácia druhého projektu 

– miniskatepark a horolezecká stena.  

 

http://www.mladez.ziar.sk/


November 2015 

Pokračovanie na projekte s neziskovou organizáciou Epic. Ďalší vzdelávací program pre pracovníkov 

s mládežou v oblasti nezamestnanej mládeže v Bratislave. OZ ZaŽiar opätovne malo záujem žiadať 

o 2%, čiže práve v tento mesiac sa vybavovali všetky formálne záležitosti. Zo strany členov Mestského 

mládežníckeho parlamentu vznikla iniciatíva opätovne spraviť tak ako aj minulý rok podujatie v La 

Musice pre psí útulok. Prebiehali organizačné aktivity. Popritom žiarski dobrovoľníci v spolupráci 

s Kinom Hron a MsKC pripravili pre verejnosť Maratón o život. Šlo o premietanie všetkých častí série 

filmov Hry o život spolu so sprievodnými aktivitami a hraním scénok medzi jednotlivými filmami. 

Toto podujatie malo veľký úspech. 

 

     December 2015 

Začiatkom mesiaca sa organizovalo podujatie, ktorého vstupné, ďalšie finančné prostriedky a veci, 

ktoré priniesli návštevníci bolo darované psiemu útulku. Tentokrát koncert žiarskych kapiel bol pod 

názvom Zo srdca útulku v La Musice. Účasť návštevníkov bola omnoho väčšia a aj sa vyzbieralo viac 

financií na chod psieho útulku Strážni anjeli. Uskutočnilo sa posledné stretnutie MMP v tomto roku, 

na ktorom sme zhrnuli a vyhodnotili priebeh celého roka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha 1:      Sumár aktivít  za obdobie 2015 

 

Tabuľka č.1: Verejné podujatia pre žiarsku mládež 
 

 

 

 

 

Tabuľka č.2: videa z podujatí 

 

 Názov Link 

1. Hug day 2015 https://www.youtube.com/watch?v=GnVO9oEkQCA 

2. Ride up https://www.youtube.com/watch?v=pZVNvyNqnQI 

3. Maratón Hry o život https://www.facebook.com/kinohron/videos/745161988950066/ 

4. Oslavy 770.- výročia  https://www.facebook.com/ziarnadhronom/videos/10153791819910446/ 

5. Žiarsky podchod https://www.youtube.com/watch?v=fFm90f356ks 

 

 

 

 

 Názov: Termín: 

1. Counter Strike turnaj v Kine Hron 

 

Apríl 2015 

2. Úprava basketbalového ihriska 

- - projekt KomPrax - príspevok 200 € 

-  

Apríl 2015 

3. Grant Žiar žije dobrovoľníctvom  

-  ZSNP Slovalco – podpora 5 projektov 

 

Máj – december 

2015 

4. Tábor s dobrovoľníkmi, Praktik 

 

Máj 2015 

5. Hug day – Deň objatí  

 

Jún 2015 

6. Ride up – neformálna skupina 

skateboardistov 

 

August 2015 

7. Žiarsky podchod rukami mladých 

- Centrum pre filantropiu a firma Baumit- 

príspevok 550 € 

 

September 2015 – 

jún 2016 

8. Zažiar v Žiari 

- Nadácia pre deti Slovenska – príspevok 

2000 € 

 

September 2015 – 

apríl 2016 

9. Výstava dobrovoľníctva v parku 

 

September 2015 

10. Týždeň dobrovoľníctva – aktivity 

dobrovoľníkov po meste 

 

September 2015 

11. Maratón Hry o život 

 

November 2015 

12. Štekot v La Musice 

 

December2015 



Príloha 2:  Plán na rok 2016 

 

 Schválenie a realizácia minimálne troch projektov 

 väčšie nadviazanie spolupráce s inštitúciami a organizáciami na území mesta 

 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 

 podchytenie neformálnych skupín mladých ľudí, ktoré vznikli v meste 

 aktualizovanie informácií o mládeži na stránke mesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha 3: Fotografie aspoň z pár podujatí  

                        

   Deň detí v parku                                                               Plagát Zo srdca útulku 

 

Členovia Mestského mládežníckeho parlamentu ZH 

 

 
 

Výstava dobrovoľníctva v parku 

 



 
       Týždeň dobrovoľníctva – maľovanie lavičiek a preliezok 

 

   
              Deň objatí 2015 

 

 
          Obnova basketbalového ihriska – projekt KomPrax 


