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Výročná správa
za obdobie 2017
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 2017. 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 2018. V tretej prílohe
je pár fotografi z podujatí.

Január 2017
Koncom roka 2016, počas Vianočnej kapustnice, sa za charitatívny príspevok ponúkal Kalendár na rok
2017 pod názvom Havkáči a mládež spolu s brožúrkou dobrej praxe s adopciou. Organizátormi boli
členovia Mestského mládežníckeho parlamentu Žiar nad Hronom v spolupráci s OZ Strážni anjeli.
Zbierka pokračovala ešte aj začiatkom nového roku. Pre kalendáre s brožúrkami si chodili záujemci
osobne na úrad prípadne keď boli z iného mesta, tak sa posielali poštou na ich náklady. Najďalej sa
kalendár posielal do Malaciek. Po ukončení zbierky získané finančné prostriedky poputovali do psieho
útulku Strážni anjeli. Vyzbieraná suma bola 525 € plus deky a piškóty, ktoré nám ešte boli prinesené.
26. januára sa v priestoroch Mestského kultúrneho centra konalo podujatie Žiarsky Štart-up.
Koordinátorka práce s mládežou s nimi spolupracovala v mene mesta a pomáhala im, čo najlepšie
zorganizovať podujatie. Išlo o motivačnú talkshow s pohľadom mladých ľudí na ceste za úspechom.
Február 2017
Mesto sa na základe podnetov od mamičiek rozhodlo založiť Mestské materské centrum Úlik. V tomto
mesiaci sa konalo slávnostné otvorenie. MMC Úlik spravuje OZ ZAŽIAR a zodpovednou osobou sa
stala Ing. Jana Rigová. Február bol celkom dosť bohatý na podujatia. Prvý týždeň sa v priestoroch
Mestskej obývačky konalo podujatie Vyjadri sa! V rámci projektu Za jedno lano. Hosťami diskusie
s mladými ľuďmi bol Vedúci kancelárie primátora mesta Martin Baláž, riaditeľka MsKC Michaela
Pribilincová, riaditeľka CVČ Helena Gafriková, poslanec Rastislav Uhrovič a koordinátorka práce
s mládežou. Zo stretnutia vyšli zaujímavé otázky, podnety a mladí ľudia sa dozvedeli v akom štádiu sú

oblasti, ktoré ich zaujímali ako napr. cyklotrasy či získavanie rôznych umeleckých štýlov do mesta.
Predseda Mestského mládežníckeho parlamentu (MMP) Matej Foltán bol súčasťou diskusie Otvorene
o extrémizme. Obsahovou stránkou bola téma slobody, extrémizmu, xenofóbie, ale aj novodobej
histórie Slovenska 20. storočia. Matej Foltán ako predseda MMP a podpredseda Rady mládeže
Banskobystrického kraja sa stal členom Aliancie stredoškolákov. Práve táto organizácia mladých ľudí
podala prvý zákon v parlamente na úpravu školstva. Takisto sa zaoberali aj pôsobením a fungovaním
mládežníckych parlamentov, čo aj koordinátorka práce s mládežou mesta Žiar nad Hronom mohla
pripomienkovať a posunúť svoje názory predsedovi MMP a ostatným členom Aliancie stredoškolákov.
Mesto sa zapojilo do projektu Záruky pre mladých. Organizátorom bola nezisková organizácia Epic
z Bratislavy. Oslovili nás v rámci spolupráce spolu s mestom Zvolen. Cieľom bolo vytvoriť
a zadefinovať potreby mladých ľudí a ich možností zamestnať sa v okolí. Do projektu bola zapojená
koordinátorka práce s mládežou aj vedúci komunitného centra Samuel Kováč, keďže prioritnou
skupinou mladých bola skupina NEET (mladí ľudia vo veku od 15 – 29 rokov, ktorí nie sú
v zamestnaní, vzdelávaní alebo v odbornej príprave). Stretnutia v rámci projektu boli približne každý
druhý mesiac.
Marec 2017
Tak ako minulý rok aj tento sa mesto Žiar nad Hronom zapojilo do nominácie Komunita priateľská
deťom. Ocenenie organizuje Nadácia pre deti Slovenska, ktorým chce upozorniť verejnosť na
komunity a samosprávy, ktoré vytvárajú pre deti a mladých ľudí prostredie, kde sa cítia bezpečne
a majú v ňom naplnené svoje potreby. V roku 2016 sme získali Čestné uznanie za prácu s mládežou
v meste. V spolupráci s oddelením životného prostredia sme sa zamerali na vybudovanie agility
a bezbariérového detského ihriska. K vypracovaniu podkladov predchádzali stretnutia s odborníkmi
a potencionálnymi partnermi. Koncom mesiaca sa koordinátorka práce s mládežou spolu s pár členmi
MMP zúčastnili konferencie Aliancie stredoškolákov v Banskej Bystrici. Hosťami na konferencií boli
kandidáti na županov BB kraja.
Apríl 2017
Koordinátorka práce s mládežou vypracovala návrh na spoluprácu v rámci sponzoringu na
vybudovanie agility, ktorý bol rozposlaný viac ako 30 možným sponzorom. Nespoliehali sme sa však
len na vyjadrenie sponzorov, preto sme začali riešiť agility prekážok aj bez ich finančnej podpory.
Takisto sa nám podarilo nájsť aj osobu, ktorá bola ochotná sa o tieto prekážky aj prípadné miesto starať
a kvalifikovane vzdelávať psíkov na agility výcvik. V rámci výzvy z Nadácie SLSP koordinátorka
vypracovala projekt na bezbariérové ihrisko. Koncom mesiaca sme sa rozlúčili s členmi MMP, ktorých
čakala maturitná skúška.

Máj 2017
Začiatkom mesiaca (10.5.) sa poslala žiadosť na finančný príspevok pod názvom Aj my sa chceme
hrať do Nadácie SLSP. Žiadateľom bolo OZ ZAŽIAR. Po odoslaní jedného projektu sa začalo
pracovať na žiadosti pre získanie finančnej podpory na agility prekážky prostredníctvom Nadácie
Pontis. Projekt sa podal koncom mesiaca. Blížiace Majstrovstvá v cestnej cyklistike ČR a SR
zamestnávali skoro celý úrad. Úlohou koordinátorky práce s mládežou bolo zohnať, čo najviac
dobrovoľníkov. V spolupráci s Jankom Žiakom sa podarilo zohnať okolo 200 dobrovoľníkov, ktorí
vypomáhali počas štyroch dní na majstrovstvách.

Jún 2017
Koncom školského roka sa konala najväčšia udalosť v meste - Majstrovstvá v cestnej cyklistike Českej
a Slovenskej republiky. Komunikácia s dobrovoľníkmi a odpovede na ich otázky zaberali dosť času,
ale snažili sme sa, aby všetko bolo v čo najväčšom prospechu oboch strán. V tomto mesiaci sa ukončil
s krátkou prestávkou Mestský mládežnícky parlament, lebo už všetci zmaturovali a pripravovali sa na
vysokú školu.
Júl - August 2017
Začiatkom mesiaca júl nám bolo oznámené, že sme aj tento rok získali Čestné uznanie ako Komunita
priateľská deťom. V spolupráci s Absolute racing team, ktorý v Žiari nad Hronom zastrešuje Ondrej
Baláž sme spolu s kolegyňou Denisou Mindovou plánovali úpravu pumptracku a organizačné veci na
prvý slovenský Pumpcup, ktorý sa konal koncom mesiaca júl. Čistili a upravovali sa priestory,
umiestňovali lavičky a smetné koše. Riešilo aj technické zabezpečenie. Počas podujatia členovia MMP
a RMBBK pripravili sponzorský guláš, ktorého výťažok išiel na správu pumptrackovej dráhy.
Začiatkom mesiaca august sa slávnostne otváral futbalový štadión. Koordinátorka práce s mládežou
bola v organizačnom tímu podujatia a vypomáhali aj súčasní či bývalí členovia MMP pri pokladniach.
Týždeň na to sa zúčastnila stretnutia v Pohronskom osvetovom stredisku. Stretnutie bolo zamerané na
predstavenie programu a aktuálnej výzvy Európa pre občanov.

September 2017
Koncom augusta a začiatkom septembra sa koordinátorka práce s mládežou v častých intervaloch
stretávala s pracovníčkou Centra voľného času s p. Máriou Lanckovou, ktorá mala tento rok po prvý
krát na starosti Týždeň dobrovoľníctva. Spoločne sme plánovali jednotlivé aktivity, časový
harmonogram, zapojenie a komunikáciu so školami a partnermi. Rozdelili sme si úlohy a jednotlivé
aktivity, ktoré sme mali na starosti. Týždeň dobrovoľníctva sa konal v meste Žiar nad Hronom od 18.
septembra až do 22. septembra. Pre nepriaznivé počasie sa niektoré vonkajšie aktivity museli
presunúť aj na nasledujúci týždeň. Celkovo sa do Týždňa dobrovoľníctva zapojilo 253
dobrovoľníkov. Koordinátorka práce s mládežou sa zúčastnila školenia v Trenčíne zameraného na
Event marketing, čím si zdokonalila kompetencie na organizovanie podujatí a s tým spojením
marketingom.

Október 2017
Aspoň na chvíľku nastalo trošku kľudnejšie obdobie a koordinátorka práce sa mohla zamerať aj na
administratívne záležitosti a trošku si poupratovať v papieroch. Popritom sa riešili akútne veci, ktoré
vznikali počas dní. V polke mesiaca sa zúčastnila školenia v Pohronskom osvetovom stredisku pod
názvom Úspech ukrytý v propagácií. Bola požiadaná od vedenia mesta, aby po organizačnej stránke
(letenky, transfer, ubytovanie, vybavenie lístkov na konferenciu a pod.) podchytila pracovné cesty do
Barcelony a Bruselu.

November 2017
Pred dvojtýždňovou dovolenkou sa poukončovali pracovné veci, aby bolo všetko na poriadku. Doriešili
sa organizačné veci ohľadom pracovných ciest do Barcelóny a Bruselu. Zároveň prebiehali prípravy
na Záver roka zamestnancov mesta, ktorý sa konal 8.12.2017 v priestoroch Mestského kultúrneho
centra.

December 2017
Koordinátorka práce s mládežou hneď prvý týždeň v mesiaci december mala na starosti tri akcie.
Prvou bolo Otvorenie pavilónu v mestskom parku, ďalšou Mikuláš na úrade a treťou akciou v tomto
týždni bol Záver roka. Opätovne OZ ZAŽIAR žiadalo do 15.12.2017 o možnosť byť žiadateľmi o 2
% z dane na nasledujúci rok.

Popri činnosti, ktorá je nepravidelná a vzniká zväčša podľa aktuálnej situácie a potrieb mladých
ľudí má koordinátorka práce s mládežou na starosti aj pravidelné činnosti, ktoré sa opakujú
každý mesiac:
- činnosť OZ ZAŽIAR (spravovanie získaných finančných prostriedkov na účet OZ)
- spravovanie Mestskej obývačky (prenájmy a komunikácia s nájomcami, sledovanie obsadenosti
miestnosti, vyfakturovanie nájmu a pod.)
- administratívne činnosti Mestského materského centra Úlik (posielanie úhrad, príprava zmlúv, faktúr,
riešenie komunikácia s lektormi, príprava aktivít v MMC a pod.)
- sledovanie výziev a možností zapojenia sa do grantov (začiatkom mesiaca sledovanie nových grantov
a možností získania finančných prostriedkov, zasielanie informácií mailom vedeniu mesta
a projektovému oddeleniu)
- Mestský mládežnícky parlament (počas fungovania MMP v roku 2017 stretávanie sa s členmi MMP
každý štvrtok v priestoroch Mestskej obývačky)

Príloha 1:

Sumár za obdobie 2017

Tabuľka č.1: Verejné podujatia a aktivity pre žiarsku mládež
Názov:
1.

Termín:

Ukončenie zbierky pre psí útulok Január 2017
a odovzdanie finančných prostriedkov
spolu s pár materiálnymi vecami

2. -

Štart up po žiarsky

Január 2017

3.

Podujatie Vyjadri sa!

Február 2017

4.

Otvorenie MMC Úlik

Február 2017

5.

Projekt Záruky pre mladých

Február 2017

6.

Projekt Aj my sa chceme hrať

Máj 2017

7.

Projekt Aj my sme tu

Máj 2017

8.

Prvý slovenský Pumpcup

August 2017

9.

Týždeň dobrovoľníctva

September 2017

10.

Otvorenie pavilónu v parku

December 2017

Tabuľka č.2: videa a články z podujatí

1.

2.-

Názov:

Link:

Ukončenie zbierky pre
psí
útulok
a odovzdanie
finančných
prostriedkov
spolu
s pár
materiálnymi
vecami

http://ziar.dnes24.sk/napad-ziarskych-dobrovolnikov-nafotili-posobivy-kalendarpre-dobru-vec-foto-257734

Štart up po žiarsky

http://www.ziar.sk/motivujuca-talkshow---start-ups-po-ziarsky/?meeto

https://www.facebook.com/ozstraznianjeli/photos/a.1170552159661285.10737425
48.135701193146392/1231259386923895/?type=3&theater

http://ziar.dnes24.sk/start-ups-po-ziarsky-spoznajte-pribehy-uspesnych-ludi-znasho-mesta-261385

3.

Podujatie Vyjadri sa!

http://www.ziar.sk/vyjadri-sa-na-diskusnom-stretnuti-v-mestskej-obyvacke/

4.

Otvorenie MMC Úlik

http://www.teraz.sk/regiony/ziar-nad-hronom-mesto-otvorilo-matersk/245138clanok.html

5.

Projekt Záruky
mladých

pre http://www.epic-org.eu/podpora-zamestnavania-mladych-ludi/zaruky-premladych/
http://zvolen.dnes24.sk/foto-zvolen-lidrom-v-rieseni-nezamestnanosti-spustaprojekt-na-pomoc-mladym-261639

6.

Čestné
Komunita
deťom

uznanie http://www.ziar.sk/komunita-priatelska-detom-a-mladym-ludom/
priateľská

7.

Projekt Aj my sme tu

8.

Prvý
Pumpcup

http://www.ziar.sk/pre-ziarskych-psickarov-chce-mesto-vybudovat-agilitypriestor/

slovenský http://www.ziar.sk/prvy-slovensky-pohar-v-pumptracku-aj-v-ziari/
http://www.bikeracing.sk/pumpcup-pokracoval-druhym-kolom-v-ziari-nadhronom/#more-1449

9.

Týždeň
dobrovoľníctva

http://www.ziar.sk/tyzden-dobrovolnictva-aj-v-ziari-nad-hronom/
https://www.youtube.com/watch?v=-0XBwLej6L4

Príloha 3: Fotografie aspoň z pár podujatí

Konferencia Aliancie stredoškolákov v Banskej Bystrici
O práci s mládežou nielen v našom meste hovoril Matej Foltán, predseda MMP ZH

Stretnutie mladých ľudí s predstaviteľmi samosprávy v Mestskej obývačke

