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učíme pre 21. storočie

Manuál21 vznikol ako jeden z výstupov projektu OBJEKTív21 - Mladí reportéri pre občiansku 
spoločnosť. Projekt realizovalo Centrum environmentálnych aktivít v rámci vzdelávacieho 
programu Mladí reportéri pre životné prostredie s cieľmi: 

 Pomôcť pedagógom pri vzdelávaní žiakov pre udržateľnú občiansku spoločnosť 
 Rozšíriť program Mladí reportéri pre životného prostredie na viac škôl  
 Zvýšiť poznateľnosť programu medzi ľuďmi, ktorí sa zaujímajú o životné prostredie 

Manuál21 obsahuje: 
 

 päť cca 7 minútových videí s aktivistami a akčnými žiakmi, ktoré motivujú k zmenám 
na úrovni jednotlivca / rodiny / školy 

 viac ako 30 aktivít v oblasti environmentálnej výchovy, mediálnych zručností 
a aktívneho občianstva 

 videá aj aktivity sú doplnené pracovnými listami a/alebo metodickými listami 
 
 
UPOZORNENIE: Manuál21 v plnej verzii nájdete na www.mladireporteri.sk/manual21. 
Pdf súbor bol automaticky vygenerovaný ako prehľadný dokument so všetkým, čo všetko 
materiál obsahuje a ako forma pozvánky do online verzie.  
POZOR: nefungujú tu všetky linky (hypertextové odkazy, kľúčové slová...). Ďakujeme za 
pochopenie. 
PROSBA: Za prípadnú spätnú väzbu či upozornenie na chyby vám vopred ďakujeme. 
Môžete nám napísať na cea@cea.sk. 
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Vitajte na stránkach moderného vzdelávacieho materiálu pre 21.
storočie.  Ponúka vzdelávacie aktivity, ktoré prepájajú životné prostredie, mediálne zručnosti a
aktívne občianstvo. Manuál obsahuje päť kapitol, venovaných aktuálnym témam. Súčaťou každej
kapitoly je video z dielne programu Mladí reportéri pre životné prostredie a aktivity doplnené o
pracovné listy a metodické pokyny / odkazy na online zdroje.

Aktivity manuálu nadväzujú na medzinárodný vzdelávací environmentálny program Mladí reportéri
pre životné prostredie a sú pozvánkou do tohto programu pre pedagógov aj perspektívnych
reportérov. Mladých ľudí učí všímať si problémy okolo seba a snažiť sa ich riešiť (s pomocou
kompetentných), alebo aspoň na ne upozorniť miestne publikum formou reportážneho článku,
fotografie alebo videa.

Manuál je primárne určený pedagógom (mediálna výchova, občianska náuka, etická výchova,
environmentálna výchova, globálne vzdelávanie...), ale inšpirovať môže aj pri mimoškolskej
činnosti (enviro, foto, video krúžky) alebo priamo aktívnych mladých ľudí (zapojenie sa do
občianskych združení či publikovanie na sociálnych sieťach a v regionálnych médiách).

Obsah a forma manuálu boli vytvorené v spolupráci s pedagógmi, ktorí chcú učiť o témach
spojených s najväčšími výzvami 21. storočia prakticky a pútavo. Súčasťou každej kapitoly je 6-
minútové video s tipmi, ako každý z nás môže pomôcť, enviro-aktivity s pracovnými listami a
reportérska aktivita. Niektoré sú vhodné aj na dištančné vzdelávanie - obsahujú interaktívnu online
aktivitu.

V dnešnom rýchlo sa meniacom svete hromadenie vedomostí nestačí. Podľa prieskumov patrí
Slovensko ku krajinám, kde najviac ľudí verí konšpiračným teóriám. Mnohí mladí ľudia trpia
environmentálnou úzkosťou a chýbajú im zručnosti občianskej participácie. Tento manuál je
malým príspevkom k tomu, aby sa škola stala miestom, kde vyrastajú environmentálne rozhľadení,
mediálne zruční a občiansky zodpovední mladí ľudia.  
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Manuál21 / Klimatická kríza – z námestí do každodennosti
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Aktivita 1 - Video s Luciou Szabovou

Aktivita 2 - KLIMAcitáty - kvíz

Interaktívny kvíz # online aktivita
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Manuál21 / Klimatická kríza – z námestí do každodennosti

Klimatická kríza, spojená so stratou biodiverzity, je najväčšou výzvou, pred akou ľudstvo stojí v 21.
storočí. Potrebujeme spomaliť tempo klimatickej zmeny a robiť opatrenia na zmiernenie jej
dopadov. 

Krátke videá z iných webových stránok, ktoré približujú príčiny, prejavy, aj riešenia v oblasti
klimatickej zmeny:

Klimatická zmena - najväčšia výzva v dejinách ľudstva  (EU Climate Action: Prof. Hans Joachim
Schellnhuber, riaditeľ postupimského inštitútu pre výskum vplyvu zmeny klímy, vysvetľuje príčiny
a dôsledky zmeny klímy a ako im predchádzať)

Adaptácia miest na zmenu klímy - animovaný videospot, vytvorený v rámci projektu UrbanAdapt -
www.urbanadapt.cz

Príčiny a dôsledky zmeny klímy (SK)Príčiny a dôsledky zmeny klímy (SK)

https://youtu.be/b80IwExPPtM
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Db80IwExPPtM
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DSHxjYCsDJbw
http://www.urbanadapt.cz/
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Aktivity modulu Klimatická kríza inšpirujú pre dlhodobú cestu mnohých krokov, zdola – od seba,
rodiny, školy, obce... cez národné vlády až po medzinárodné spoločenstvo.  Ako môže každý z nás
pomôcť?

https://www.veronica.cz/vzdelavaci-klimaticka-videa

PPT prezentácia - príklady adaptačných opatrení na zmierňovanie následkov klimatických
zmien

Adaptace měst na změnu klimatu - animovaný videospotAdaptace měst na změnu klimatu - animovaný videospot

https://youtu.be/SHxjYCsDJbw


- 9 -

Manuál21 / Klimatická kríza / Klimatická kríza - úvod do problému

Mladí ľudia z celého sveta spojení v hnutí Fridays For Future volajú po zmene na námestiach. Je to
legitímna cesta a ich frustrácia je na mieste. Skutočná zmena si však vyžaduje viac ako „len“
štrajkovať – prijať osobný záväzok k trvalej zmene svojho spôsobu života. Ak my, voliči, budeme
mať jasno v tom, že ochrana klímy je na prvom mieste, politici budú konať.

Čoho sme pripravení sa vzdať pre lepšiu klímu, životné prostredie, Zem? Ísť do práce na bicykli či
pešo? Začať sa stravovať klima-friendy –  čo najviac jedál zo sezónnych, domácich, čerstvých
a nebalených potravín? Výrazne obmedziť lety do vzdialených končín, možné pred pandémiou
koronavírusu vďaka lacným letenkám? Nechcieť stabilnú teplotu v interiéri v lete či zime?
Minimalizovať nakupovanie a spotrebu ako také?

Centrum environmentálnych aktivít pristúpilo ku globálnemu klimatickému štrajku výzvou pre
školy ku praktickému klimatickému štrajku. Počas neho zrealizovali školy množstvo aktivít ako
rovesnícke vzdelávanie, nízkouhlíkový obed v školskej jedálni, deň bez auta, prijatie osobnej výzvy,
vysádzanie stromov...O dianí zároveň mladí reportéri informovali na sociálnych sieťach.

Krajiny EU sa zaviazali dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050 a preto nás čakajú systémové
zmeny. Na Slovensku je prioritou ukončenie ťažby uhlia a ničenia lesov za účelom masových
výrubov, až po prijímanie systémových zmien na úrovni štátu ako zavedenie uhlíkovej dane, ako aj
ďalších legislatívnych a finančných nástrojov.

Najúčinnejším nástrojom zmeny je ale zmena životného štýlu a osobný príklad každého z nás.
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Klimatická zmena, zdroj SHMÚ http://www.shmu.sk/sk/?page=1790 

Pri posudzovaní a hodnotení klimatických zmien treba odlišovať prirodzené zmeny klímy a ľuďmi podmienenú 
zmenu klímy. Klimatickými zmenami nazývame len klimatické zmeny prirodzeného charakteru, teda najmä 
zmeny v minulých geologických dobách Zeme, ľadové doby, sekulárne zmeny, niekedy aj nízkofrekvenčné 
kolísanie klímy. V minulosti však prebiehali za podstatne dlhšie obdobia ako dnes. V súčasnosti pozorujeme 
nezvyčajné a extrémne počasie, ako horúce letá a teplé zimy. Tieto anomálie počasia s najväčšou 
pravdepodobnosťou súvisia s klimatickou zmenou, resp. globálnym otepľovaním. Pod pojmom "zmena klímy" 
(klimatická zmena) rozumieme iba tie zmeny v klimatických pomeroch, ktoré súvisia s antropogénne 
podmieneným rastom skleníkového efektu atmosféry od začiatku priemyselnej revolúcie (asi od r 1750), ak 
ich vieme odlíšiť od zmien prirodzených. 

Klíma je výsledkom vzájomnej interakcie viacerých faktorov. Z najvýznamnejších je možné uviesť napríklad 
faktory mimozemské (slnečné žiarenie, zmeny parametrov orbitálnej dráhy Zeme), vlastnosti zemského 
povrchu (rozloženie pevnín a oceánov, sopečná činnosť, vegetácia) a samozrejme aj zmeny vo vnútri 
samotného klimatického systému (chemické zloženie, biologické procesy a zmeny, zmeny vo využívaní pôdy, 
emisie skleníkových plynov). Prírodné faktory sa v priebehu 20. storočia podieľali asi len 40 % na globálnom 
náraste teploty vzduchu (približne 0,3 °C z celkového nárastu 0,8 °C za posledné storočie možno vysvetliť 
pôsobením prírodných faktorov). 

Príčiny klimatickej zmeny - ľuďmi podmienené faktory 

Zemský klimatický systém sa v posledných rokoch výrazne mení a tieto zmeny sa pripisujú najmä vplyvu 
človeka - osobitne zvýšeniu emisií skleníkových plynov - výsledkom je globálne otepľovanie prízemných vrstiev 
atmosféry. 

Atmosfére predstavuje zmes plynov, ktorých relatívny podiel sa až do výšky 100 km nad zemským povrchom 
takmer nemení. Niektoré z týchto plynov majú zásadný vplyv na tzv. energetickú bilanciu zemskej atmosféry - 
sú to tzv. skleníkové plyny - svojimi fyzikálnymi vlastnosťami udržiavajú na Zemi teplo slnečného žiarenia - ide 
o tzv. skleníkový efekt. 

Prirodzený skleníkový efekt atmosféry tu bol od počiatku existencie Zeme. Tak sa udržuje pri zemskom 
povrchu charakteristická priemerná teplota vzduchu. Čím je v atmosfére skleníkových plynov viac, tým je pri 
zemskom povrchu vyššia teplota vzduchu. Prirodzený skleníkový efekt predstavuje oteplenie o 33 °C. Ak by 
vzrástlo iba množstvo oxidu uhličitého (CO2) na dvojnásobok, zosilnel by skleníkový efekt atmosféry na asi 35 
°C, teda asi o 2 °C. Dôležité je teda zosilňovanie skleníkového efektu atmosféry vplyvom emisie skleníkových 
(radiačne aktívnych) plynov. Bez skleníkových plynov by bola teda priemerná globálna teplota vzduchu pri 
zemskom povrchu o približne 33 °C nižšia ako je dnes. Zem by pravdepodobne nebola vôbec vhodná pre život, 
ako ho poznáme, bola vy pokrytá snehom a ľadom od rovníka až k pólom.  

Skleníkový  efekt je prirodzený jav, ktorý umožňuje život na Zemi. Príčinou globálneho otepľovania teda nie 
je existencia skleníkového efektu, ale jeho zosilnenie zvýšením koncentrácie skleníkových plynov v dôsledku 
ľudskej činnosti. Uvoľnené skleníkové plyny zachytávajú a k zemskému povrchu vracajú väčšiu časť 
emitovaného infračerveného žiarenia, ako v prípade prirodzeného skleníkového efektu.  

Aktivitou človeka sa zvyšuje množstvo plynov v atmosfére, najmä CO2, metánu a oxidu dusného. Do 
atmosféry sa dostáva ročne takmer 10 miliárd ton fosílneho uhlíka. Biosféra s takýmto prísunom nepočítala a 
nevie ho rovnako rýchlo vrátiť späť do podzemných rezervoárov ako fosílie. To je hlavná príčina, že 
koncentrácia CO2 a metánu rastie v atmosfére v podstate paralelne s objemom spotreby fosílneho uhlíka 
rôznymi ľudskými aktivitami. Ako pôsobia jednotlivé ľudské činnosti na zvyšovanie koncentrácie CO2 v zemskej 
kôre? Spaľovanie fosílnych palív pridávalo do ovzdušia  v druhej polovici 90-tych rokov asi 6Gt uhlíka. Odvtedy 
neustále rastie. 
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Podľa správy Európskej environmentálnej agentúry o stave životného prostredia (European Environment 
Agency, 2005) sa dnes uvoľňuje do atmosféry až 25 miliárd ton CO2 ročne (v súčasnosti  je toto číslo ešte 
vyššie). Polovicu tohto množstva dokážu  zatiaľ odbúrať oceány. K zvyšovaniu koncentrácie CO2 prispievajú 
najmä vyspelé krajiny, z nich najviac USA ( viac ako 30%), nasledujú západná a stredná Európa ( spolu takmer 
28%), potom Ázia ( bez Ruska) prispieva 14% a samotné Rusko 12%. 

K zvyšovaniu koncentrácie CO2 v ovzduší vedie aj postupné vypaľovanie lesov. Tým sa znižuje aj kapacita 
absorbérov CO2. V miernom pásme sa rozloha lesov nezmenšuje, treba vedieť, že  tropické pralesy nie sú len 
biocentrami života, ale aj významné absorbéry CO2 a tým aj stabilizátormi klímy. Ich súčasné nivočenie 20- 24 
mil. ha ročne teda nepriamo zvyšuje koncentráciu CO2 v atmosfére. Toto neustále zvyšovanie CO2 v ovzduší je 
podľa vedeckých odhadov zodpovedné asi za 70% rastu teploty zemského povrchu. Významné sú aj ďalšie 
plyny, ktoré  sú v atmosfére v oveľa menších koncentráciách. Patria k nim metán, oxid dusný a 
chlórfluórované uhľovodíky. 

Metán je zodpovedný asi za 20% celkového otepľovania. Je hlavnou zložkou zemného plynu, bol známy ako 
bahenný plyn. Človek prispel k zvyšovaniu jeho koncentrácie v ovzduší najmä ťažbou fosílnych palív, 
distribúciou ropy, zemného plynu, ďalej rozvojom chovu hovädzieho dobytka - v jeho zažívacom trakte vzniká 
metán fermentáciou. V menšej miere metán uniká z komunálnej kanalizácie a zo skládok odpadu, uvoľňuje sa 
tiež pri pálení biomasy.  V troposfére ostáva 9 až 15 rokov, pričom jedna molekula CH4zachytáva až 23- 
násobne viac tepla ako molekula CO2. Oxid dusný (N2O) môže vstúpiť až do stratosféry, kde poškodzuje 
ozónovú vrstvu. V troposfére je účinným skleníkovým plynom, jeho životnosť v ovzduší je asi 120 až 150 rokov. 
Jeho molekula zadržiava asi 296- násobne viac tepla ako molekula CO2. Zdrojom tohto plynu je chemický 
priemysel, poľnohospodárstvo, odpady z chovu dobytka, fosílne palivá bohaté na dusík, dokonca katalytické 
konvertory v autách. 

Významným skleníkovým plynom je aj ozón. Od roku 1750 vzrástla jeho koncentrácia približne o jednu tretinu. 
Produkcia prízemného ozónu vykazuje veľké regionálne rozdiely. Syntetické skleníkové plyny - freóny sú látky 
poškodzujúce ozónovú vrstvu a súčasne sú významnými skleníkovými plynmi. Sú to syntetické látky, ktoré sa v 
prírode prirodzene nevyskytujú. Unikajú z chladiacich náplní starých ch ladničiek a klimatizačných zariadení. Ich 
zdrojom je aj vyparovanie čistiacich prostriedkov a rozpúšťadiel. V troposfére zotrvajú 10 až 20 rokov, počas 
ktorých účinne zachytávajú infračervené žiarenie emitované zemským povrchom. Jedna molekula freónu 
zachytí od 900 až po 8300 krát viac tepla ako molekula CO2. Globálne otepľovanie je nehomogénny jav - 
severný a južný pól sa otepľujú rýchlejšie ako rovníkové oblasti, pričom kontinenty sa otepľujú rýchlejšie ako 
oceány. 

Klíma sa mení 

Podľa IPCC existujú dôkazy o tom, že klimatické zmeny sa už začali. Zemská klíma sa prirodzene mení, čo 
sťažuje určenie účinku narastajúcej koncentrácie skleníkových plynov. Avšak trend nárastu globálnej teploty sa 
zhoduje s trendom predpovedaným na základe počítačového modelovania  klímy. Zdá sa veľmi 
nepravdepodobné, že nárast teploty by bol spôsobený výlučne prirodzenými zmenami. Hoci tu zostáva viacero 
neistôt, klimatológovia veria, že váha dôkazov podporuje teóriu vplyvu ľudskej činnosti na klímu.  

Je evidentné, že uplynulé dve desaťročia boli najteplejšími v uplynulom tisícročí, morská hladina stúpa a mení 
sa charakter zrážkovej činnosti. Arktický ľad sa stenčuje a výskyt a intenzita javu El -Niño narastá. Svet na 
mnohých miestach trpí vlnami horúčav, sucha, záplav a extrémne výčiny počasia viedli k obrovským škodám na 
ľudských životoch i na majetku. Hoci individuálne extrémne javy nemôžu byť priamo spájané s človekom 
vyvolanými klimatickými zmenami, výskyt a rozsah týchto javov sú pravdepodobnejšie počas teplejšej klímy.  

Prejavy klimatickej zmeny na Slovensku 

Globálne otepľovanie sa na Slovensku prejavilo nárastom priemernej ročnej teploty vzduchu za posledných 
100 rokov o 1,1 °C, k čomu sú podkladom najmä pozorovania z observatória v Hurbanove, prebiehajúce od 
roku 1871, od roku 1901 kontinuálne. Najteplejších 12 rokov bolo zaznamenaných od začiatku 90-tych rokov. 
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Zároveň došlo k poklesu atmosférických zrážok v priemere o 5,6 %. Regionálne rozdiely boli zaznamenané 
medzi južnou a severnou časťou územia. Na juhu Slovenska bol tento pokles 10 %, kým na severe  a 
severovýchode 5%. Prejavom klimatických zmien je najmä výrazný pokles relatívnej vlhkosti vzduchu (do 5%). 
Podobne poklesla snehová pokrývka takmer na celom území Slovenska. Podrobnejšie výsledky analýz možno 
nájsť v prácach Lapin et al. (2007, 2008, 2009), Faško et al. (2009a, b), Pecho et al (2008, 2009).  

Podľa Územnej štúdie Slovenska o zmene klímy sa globálne otepľovanie môže prejaviť na našom území rastom 
priemerov teploty vzduchu do roku 2075 o 2 až 4 °C. Takéto klimatické zmeny neboli u nás zaznamenané 
počas celého holocénu a v praxi znamenajú presun teplotných pomerov Podunajskej nížiny na Liptov. Je 
vysoko pravdepodobné, že negatívne ovplyvnia vodnú bilanciu, biologické výroby ako sú poľnohospodárstvo, 
lesné hospodárstvo a rybárstvo, zvýšia ohrozenie biodiverzity a rovnako ohrozenie ľudského zdravia.  

Následky globálneho otepľovania, poveternostné katastrofy 

Ostatných 10-12 rokov je aj na Slovensku zaznamenaný rast výskytu extrémnych denných úhrnov 
atmosférických zrážok, čo vedie k miestnym povodniam v rôznych častiach republiky. Od roku 1996 až 2004 
patrili na Slovensku k rokom s rozsiahlymi prívalovými povodňami. Povodne na riekach Váh, Hron, Morava, 
Kysuca, Orava, Torysa a ďalšie. Najničivejšie povodne boli v roku 1999,  kedy bolo zaplavených  181 433 ha 
územia a spôsobené škody dosiahli výšku takmer 4,5 miliardy Sk.  

S globálnym otepľovaním do určitej miery pravdepodobne súvisí aj víchrica z 19. novembra 2004, padavý 
vietor - bóra, ktorý sa prehnal Tatrami a na rozlohe 12 600 ha spôsobil vyvrátenie a vylámanie lesných 
porastov v páse lesa širokom 3-4 km a dlhom 40 km. Je možné predpokladať, že frekvencia výskytu 
poveternostných javov bude narastať, čo bude mať za následok zhoršenie kvality ľudského života a bezpečnosť 
obyvateľstva, hospodársku produkciu (Pecho a Polčák, 2009) a (Pribullová a Pecho, 2008).  

Znižovanie zásob vodných zdrojov 

Synergické pôsobenie poklesu atmosférických zrážok a rastu teploty narúša prirodzený vodný cyklus. Dlhodobé 
prietoky riek majú klesajúcu tendenciu od roku 1980, s výnimkou Dunaja. Podľa scenárov pre časové horizonty 
rokov 2010, 2030 a 2075 kapacita zásob povrchovej vody poklesne na 12,05, 11,05 a 9,42 miliárd m3, pri 
znížení prietokov o 4, 12 a 25 % (Marečková, 1997). Miestne zvýšenia vodnatosti pri prívalových dažďoch sú 
dočasné a vodné toky budú výrazne znížené najmä počas jarných a letných mesiacov. To znamená negatívny 
vplyv na biodiverzitu riečnych a potočných ekosystémov. Najmenej bude ovplyvnený sever a najviac juh 
Slovenska.  Významné zníženie sa predpokladá pre zásoby podzemných zdrojov vody.  So znížením zásob 
podzemnej vody, postupným ubúdaním atmosférických zrážok na strednom a južnom Slovensku, otepľovaním  
a ďalším používaním hnojív sa môže začať prejavovať zvýšená  eutrofizácia vodných tokov a nadrží. Zvýšené 
znečistenie  vody môže mať za následok zmenu a úbytok vodnej fauny a flóry.  

Zmena lesných spoločenstiev a ohrozenie biodiverzity lesov 

Podľa predpokladov (Marečková, 1997) spôsobí klimatická zmena do r. 2075 posun vegetačných pásiem o 200 
až 300 km na sever, resp. o 150 až 300 m do vyšších polôh. V lesných spoločenstvách sa očakávajú rozsiahle 
zmeny.  V oblasti  horských smrekových lesov sa výrazne zvýši zastúpenie buka a javora horského, zníži sa 
zastúpenie smreka. V oblasti stredohorských zmiešaných lesov nastane úplná absencia ihličnatých drevín, 
zhoršia sa podmienky pre buk, výrazne sa zvýši zastúpenie dubov, javorov a jaseňa.  

Vplyv na poľnohospodársku produkciu 

Aj tu sa očakávajú zmeny pomerov v jednotlivých fázach vegetačného obdobia, napr. sumy denných teplôt, 
sumy fotosynteticky aktívneho žiarenia. Kritickými následkami pre poľnohospodárstvo SR môže byť nedostatok 
vody a výkyvy počasia, prívalové dažde a dlho trvajúce periódy sucha. Najodolnejšími pôdami voči klimaticke j 
zmene budú predovšetkým najkvalitnejšie a najúrodnejšie pôdy, černozeme, čiernice a hnedozeme.  Dlhé 
periódy sucha zvýšia tlak na zavlažovanie ornej pôdy, čo zvýši nápor na riečne ekosystémy a na zásoby 
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podzemných vôd. Zvyšovanie priemernej teploty vzduchu uľahčuje tiež šírenie patogénov rastlín, 
prezimovanie  poľnohospodárskych škodcov, čo môže zvýšiť tlak na chemizáciu. 

Scenáre budúcej klímy 

Ak bude aj naďalej pokračovať rast emisií skleníkových plynov, celkom určite nás už do konca 21. storočia 
čakajú závažné zmeny klimatických podmienok na celej Zemi. V závislosti od toho, koľko fosílneho uhlíka do 
atmosféry vypustíme, môže globálna teplota vzduchu do konca tohto storočia vzrásť o ďalších 1,1 až 6,4 °C, čo 
znamená, že v porovnaní s predindustriálnym obdobím to bude predstavovať nárast o 2 až 7 °C. Len pre 
porovnanie, v najchladnejších obdobiach posledných dôb ľadových bol celosvetový priemer teploty vzduchu 
asi o 4 až 7 °C nižší ako v súčasnosti. Dôsledkom tohto oteplenia môžeme očakávať významné zmeny v celom 
klimatickom systéme Zeme - niektoré je možné predvídať s väčšou, iné s menšou istotou. Niektoré oblasti 
Zeme sa stanú vlhšími, naopak iné častejšie postihne dlhotrvajúce a teda aj intenzívnejšie sucho. Vlny horúčav 
budú prichádzať častejšie a je potrebné počítať aj s tým, že budú extrémnejšie. Na druhej strane sa zvýši aj 
riziko výskytu náhlych a regionálnych povodní, a to dokonca aj v oblastiach pravidelnejšie postihovaných 
suchom. Najmä na severnej pologuli bude pokračovať dramatický ústup snehovej pokrývky v chladnej časti 
roka. Podobný osud čaká aj morský ľad, ktorý bude výraznejšie ustupovať predovšetkým v lete. Väčšia časť 
horských ľadovcov do konca storočia zmizne a hladina svetových oceánov pravdepodobne vzrastie aj o viac 
ako jeden meter. Veľmi radikálne ovplyvní pokračujúce otepľovania život v oceánoch, a to predovšetkým v 
dôsledku rastúcej kyslosti morskej vody. Ak ľudstvo v najbližších desaťročiach neprehodnotí svoj prístup k 
získavaniu a využívaniu energie a nedokáže tak výrazne zredukovať emisie skleníkových plynov do zemskej 
atmosféry, uvedené zmeny budú pokračovať v pravdepodobne ešte rýchlejšom tempe aj v ďalších storočiach.  

Zmeny klímy pri určitom zvýšení koncentrácie skleníkových plynov však nebudú rovnaké na všetkých miestach 
planéty, oteplenie bude výraznejšie na pevninami ako nad oceánmi.  
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Manuál21 / Klimatická kríza / Klimatická kríza - pojmy a strategické dokumenty

Pod týmto pojmom (alebo zmena klímy) rozumieme iba tú zmenu dlhodobého režimu počasia
(klimatické charakteristiky za 30 a viac rokov), ktorá je spôsobená rastom skleníkového efektu
atmosféry zapríčineného aktivitami ľudstva. Alternatívne pojmy s nábojom naliehavosti, ktoré sa
čoraz viac používajú, sú klimatická kríza a klimatická núdza

Už 16 krajín sveta (r. 2020) vyhlásilo stav "klimatickej núdze". Ide o
akt zdôraznenia mimoriadnej situácie, v ktorej sa nachádzame a volanie po urgentných krokoch na
zníženie alebo zastavenie zmeny klílmy a na zabránenie potenciálne nezvratným škôd na životnom
prostredí, ktoré z klimatickej zmeny vyplývajú. 

Stav, kedy je z atmosféry pohltených toľko emisií, koľko sa ich tam vypustí. Pohltenie možno
dosiahnuť pomocou prírodných procesov (pôda, lesy, oceány), alebo prostredníctvom technológií
ako zachytávanie, využívanie a skladovanie uhlíka.

V rámci Zelenej dohody má EÚ cieľ stať sa do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym
kontinentom, čo znamená, že odstráni toľko isto emisií CO2, koľko vyprodukuje.

IPCC zriadili Svetová meteorologická organizácia  (WMO) a Organizácia spojených národov pre
životné prostredie, aby skupina vedcov poskytla objektívny zdroj vedeckých informácií. V roku
2013 IPCC objasnil podiel ľudských aktivít v oblasti zmeny klímy, keď vydal piatu hodnotiacu
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správu. Záver je kategorický: zmena klímy je skutočná a hlavnou príčinou sú ľudské aktivity. Podľa
Medzivládneho panelu o zmene klímy (IPCC) musíme urobiť všetko preto, aby svetová teplota
nevzrástla o viac ako 1,5 stupňa Celzia, inak budú dopady zmien podnebia nezvrátiteľné. Na to je
potrebné, aby sme do polovice 21. storočia dosiahli uhlíkovú neutralitu. Tento cieľ stanovuje aj
Parížska klimatická dohoda, ktorú podpísalo 195 signatárov, vrátane EÚ.

Súbor opatrení na zmiernenie vplyvov človeka na klimatický systém Zeme, teda predchádzanie a
znižovanie emisií skleníkových plynov alebo zvýšenie ich zachytávania, aby sa zabránilo otepleniu
planéty na extrémnejšie teploty. 

Príklady mitigačných opatrení (riešia príčiny klimatickej zmeny):

modernizácia budov, aby boli energeticky efektívnejšie
prechod na obnoviteľné zdroje energie
udržateľná mobilita v mestách (cyklodoprava, verejná doprava na bioplyn)
zavedenie uhlíkovej dane (výrazné zdraženie leteniek)

Proces prispôsobenia sa aktuálnej alebo očakávanej klíme a jej účinkom  Cieľom je znížiť našu
zraniteľnosť voči škodlivým účinkom zmeny podnebia (ako je zvyšovanie morskej hladiny,
intenzívnejšie extrémne poveternostné podmienky alebo potravinová neistota).

Príklady adaptačných opatrení:

zadržiavanie a využívanie dažďovej vody
protipovodňové opatrenia
zelené strechy
fontány v mestách
plodiny, ktoré sa dokážu prispôsobiť meniacemu sa podnebiu

Schopnosť systému vyrovnať sa so zmenou a pokračovať v rozvoji. Systémom môžeme rozumieť
jednotlivca, obec, komunitu alebo napríklad ekosystém či celú ekonomiku. (Od roku 2012 pribudli
k udržateľným mestám aj tzv. odolné mestá, napr. Rotterdam a Haag v Holandsku, ktoré budujú
medzi jednotlivcami, v komunitách, inštitúciách, podnikoch a systémoch kapacity na prežitie,
adaptáciu a rast bez ohľadu na to, aké chronické tlaky a akútne otrasy zažívajú).

Príklad opatrenia na zvýšenie odolnosti v súvislosti s klimatickou zmenou:

Inštalácia zábran proti spätnému toku v systéme odtoku búrkovej vody pobrežného mesta
zvýšila jeho odolnosť voči povodniam v dôsledku extrémneho prílivu.



- 16 -

Celosvetové hnutie, ktoré naštartovala v tom čase 15-ročná študentka, dnes známa klimatická
aktivistka Greta Thurnberg. Greta každý deň protestovala pred švédskym parlamentom za
účinnejšie opatrenia proti emisiám. Milióny ľudí z celého sveta sa od augusta 2018
pravidelne pripájali ku Grete každý piatok, aby demonštrovali proti tomu, že politici prehliadajú
najväčší problém, akému ľudstvo čelí. Hnutie Fridays for Future je súčasťou nádejnej novej vlny
zmien, ktorá inšpiruje milióny ľudí, aby podnikli kroky v oblasti klimatickej krízy.

Cieľom iniciatívy Klíma ťa potrebuje je v prvom rade vyslať zásadný signál slovenskej politickej
reprezentácii, že na Slovensku je veľká skupina ľudí, ktorým nie je ľahostajné riešenie klimatickej
zmeny. Petícia je spôsob, vyvolať veľkú spoločenskú diskusiu na túto tému a zároveň zaviazať
vládu Slovenskej republiky, aby začala realizovať konkrétne kroky na riešenie klimatickej zmeny.

Kalkulačka je jednoduchý a šikovný nástroj, ktorý dokáže odhadnúť ročnú produkciu emisií CO2
jednotlivca na základe viacerých vstupných údajov. Každý z nás svojou aktivitou produkuje
uhlíkovú stopu. Jej veľkosť závisí od toho, ako bývame, koľko cestujeme, od konzumácie mäsa a
ďalších faktorov. Kalkulačku pripravil Inštitút environmentálnej politiky. 

Európska zelená dohoda - plán Európskej komisie na ekologickú transformáciu hospodárstva
Európskej únie v záujme udržateľnej budúcnosti.Primárnym cieľom Európskej zelenej dohody je
zabezpečiť aby do roku 2050 bola Európa vôbec prvý klimaticky neutrálny kontinent. Ďalšie
ciele: zabezpečenie dodávky čistej a cenovo dostupnej energie, rozvoj obehového
hospodárstva, výstavba a obnova budov alebo doprava.. Vypracovanie a následná implementácia
Stratégie z „Farmy na stôl“ má zase viesť k udržateľnejšej potravinovej politike zapojením
všetkých fáz potravinového reťazca. (Zdroj: web Ministerstva životného prostredia, ďalšie materiály
týkajúce sa témy klimatickej zmeny na  https://www.minzp.sk/klima/) 

Nízkouhlíková stratégia rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku
2050. Cieľom stratégie je identifikovať všetky opatrenia, vrátane dodatočných, ktoré povedú
k dosiahnutiu klimatickej neutrality v SR do roku 2050. Daný stav bude znamenať, že v danom
roku bude emitované maximálne také množstvo emisií, ktoré nepresiahne emisný zvyšok.

Pribúdajú mestá, ktoré majú spracovaný dokument stratégia adaptácie na klimatickú zmenu,
napríklad
Trnava http://www.trnava.sk/userfiles/download/attachment/Strategia_adaptacie_Trnava%20schv%C

https://www.greenpeace.org/slovakia/clanok/3842/co-je-klimaticka-zmena-k...
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https://historickarevue.sme.sk/c/22529044/klimaticka-kriza-najvaecsia-ci...

https://dennikn.sk/2282304/rozpalene-slovensko-2020-klimaticka-kriza-je-...

https://spravy.rtvs.sk/tag/klimaticka-kriza/

https://e.dennikn.sk/2102644/malo-by-slovensko-vyhlasit-klimaticku-nudzu...

https://domov.sme.sk/c/22579229/vyhlasenim-klimatickej-nudze-by-sa-podla...

https://www.minzp.sk/klima/politika-zmeny-klimy/adaptacia-zmenu-klimy/

Fridays for Future
klimatická núdza
uhlíková neutralita
adaptačné opatrenia
medzivládny panel pre zmenu klímy
petícia Klíma ťa potrebuje
odolnosť/resilience
mitigácia
adaptácia na klimatické zmeny
CO2 kalkulačka
klimatická zmena
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Manuál21 / Klimatická kríza / Klimatické video s Luciou Szabovou

Video je koncipované ako vstup do problematiky klimatickej zmeny s cieľom ukázať, že každý z
nás môže zmenou životného štýlu znížiť svoju uhlíkovú stopu. Protagonistkou videa je klimatická
aktivistka Lucia Szabová.

Zhliadnutie videa o klimatickej zmene s Luciou Szabovou (cca 7 minút) a následna práca v
triede/online. Priložené súbory obsahujú návod, ako pracovať s videom a kľúč - odpovede na
otázky.

1. Vysvetlenie základnej problematiky klimatickej zmeny.
2. Predstaviť klimatické aktivistku Luciu Szabovú a ako inšpiruje svoje okolie.
3. Inšpirovať ku konkrétnym krokom, ktoré môže jednotlivec spraviť.

OBJEKTív 21 – Kapitola I. – Klimatická zmena s Luciou SzOBJEKTív 21 – Kapitola I. – Klimatická zmena s Luciou Sz……

https://youtu.be/yrcbEfxn-AU


- 19 -

tlač pracovných listov, projektor, fixky, usporiadanie triedy, wifi

20 - 45 minút

1. Učiteľ začne hodinu motivačnou otázkou.
2. Pracuje s videom podľa metodických listov Ako pracovať s videom + Ako pracovať s videom

- odpovede.
3. Záverečná diskusia po zhliadnutí videa.

Je možné zadať ako online domácu úlohu.

https://www.youtube.com/watch?v=yrcbEfxn-AU&t=2s

Metodický list k videu

Ako pracovať s videom – odpovede

Fridays for Future
klimatická núdza
klíma-friendly životný štýl
videoaktivita
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Klima–metodický list k videu s Luciou Szabovou 
 
 
Video je rozdelené na 4 časti a pedagóg postupuje tak, že v daných časoch video zastaví a pracuje 
podľa nasledujúcich bodov. 
 

 1. Učiteľ sa môže spýtať žiakov či vedia odkiaľ pochádzajú potraviny z ktorých majú desiatu/raňajky? 
 
2. Pustí video do 1:20 (logo) a položí žiakom otázky: 
 Aký pojem sa často používa ako alternatíva ku pojmu „klimatická zmena“? 
 Ako sa volá hnutie mladých, ktorých inšpirovala Gréta Thunberg? 
 Povedz aké prejavy klimatickej zmeny sa na Zemi dejú? (z videa alebo aké si zachytil) 
 
3. Pustí video ďalej a zastaví ho počas animácie v 3:18 (Lucia s otáznikmi) a položí otázky:  
 Kto je Lucia Szabová? Prečo si ju asi tvorcovia vybrali? 
 Čo si myslíte, že ju napadlo urobiť počas nákupu? 
 A na aký problém narazila? 
 
4. Pustí video do 4:20, zastaví ho a položí otázky: 
 Všimol si niekto ako ďaleko je Nový Zéland od Slovenska? 
 Aké iné problémy okrem vzdialenosti môžu byť spojené s potravinami? 
 
5.  Video pustí do konca a položí otázky: 
 Počuli sme výraz klíma-friendly životný štýl, povedz jednu vec, ktorú si sním spájaš? 
 Ako môžeme klíma-friendly žiť doma? 
 Ako môžeme klíma-friendly žiť v škole? 
 
6. Video pustí ešte raz na rekapituláciu celé a položí otázku: 
 Aký názov by ste dali videu do 2-3 slov? 
 Čo si si z videa odniesol/odniesla?  
 Čo najzaujímavejšie by si z videa vybral a povedal rodičom? 
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Ako pracovať s videom - odpovede 
 
zastavenie 1:20 (logo) 
 
Aký pojem sa často používa ako alternatíva ku pojmu „klimatická zmena“? 
 
klimatická kríza alebo klimatická núdza 
 
Ako sa volá hnutie mladých, ktorých inšpirovala Gréta Thunberg? 
 
Fridays for Future 
 
Ako sa klimatická zmena prejavuje na Zemi? (z videa alebo aké si zachytil) 
 
požiare, topenie ľadovcov, extrémne sucho, strata biodiverzity 
 
zastavenie 3:18 
 
Kto je Lucia Szabová? Prečo si ju asi tvorcovia vybrali? 
 
Dlhoročná klíma-aktivistka, ktorú môžeme poznať z Greenpeace alebo z aktuálnej iniciatívy 
Znepokojené matky. Má veľké skúsenosti s touto problematikou, avšak nie je vedec a preto dokáže o 
klimatickej zmene hovoriť pomerne jednoducho. Svoje okolie inšpiruje vlastným príkladom (napr. je 
vegetariánka) a zároveň verejnosť aktivizuje, aby vyvíjala tlak na politikov pre prijatie systémových 
zmien (petícia #KlimaŤaPotrebuje, protest pred Úradom vlády, klimatický piknik...)  
 
Čo si myslíte, že ju napadlo urobiť počas nákupu?  
 
Odpovedať by mali žiaci (skontrolovať pôvod cibule) 
 
A na aký problém narazila? 
 
Odpovedať by mali žiaci (že cibuľa je z Nového Zélandu) 
 
zastavenie 4:20 
 
Všimol si niekto, ako ďaleko je Nový Zéland od Slovenska? 
 
Slovensko je od Nového Zélandu vzdialené 18 000 kilometrov. 
 
Aké iné environmentálne (zdravotné) problémy (okrem vzdialenosti) môžu byť spojené s 
potravinami? 
 
Napríklad, že vznikli pomocou intenzívneho poľnohospodárstva – teda napr. že zelenina bola veľa 
hnojená, aby dozrela čo najskôr alebo bola čo najväčšia, postreky proti škodcom a podobne. Zároveň 
môžu byť zelenina alebo ovocie nejakým spôsobom ošetrené, aby prežili dlhú cestu (pozberová 
úprava, používa sa napr. pri jablkách – voskovanie, banánoch – plynovanie, sušené byliny – 
ožarovanie a pod.) 
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prehranie videa do konca 
 
Počuli sme výraz klíma-friendly životný štýl, povedz jednu vec, ktorú si sním spájaš? 
 
Odpovedať by mali žiaci (napríklad – cestovanie do školy na bicykli, nakupovanie lokálnych potravín..) 
 
Ako môžeme klíma-friendly žiť doma? 
 
Odpovedať by mali žiaci (napr. pestovanie vlastnej zeleniny a ovocia, šetrenie energií – krátke 
vetranie, neprekurovanie, zateplenie domu...) 
 
Ako môžeme klíma-friendly žiť v škole? https://en.wikipedia.org/wiki/Climate-friendly_school 
 
Odpovedať by mali žiaci (napr. zachytávanie a využívanie dažďovej vody, podpora biodiverzity 
v školskej záhrade, zelená strecha, pestovanie byliniek pre školskú jedáleň, zavedenie nízkouhlíkových 
obedov, dni nemotorovej dopravy do školy – kto môže...) 
 
video pustí ešte raz na rekapituláciu 
 
Aký názov by ste dali videu do 2-3 slov? 
 
Odpovedať by mali žiaci 
 
Čo si si z videa odniesol?  
 
Odpovedať by mali žiaci 
 
Čo najzaujímavejšie by si z videa vybral a povedal rodičom? 
 
Odpovedať by mali žiaci 
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Žiaci priraďujú výroky týkajúce sa klimatickej zmeny k ich autorom. Aktivita sa môže realizovať
klasicky na hodine alebo aj formou dištančného vzdelávamia.

Žiaci sa formou kvízu oboznámia s osobnosťami, ktoré sú lídrami v oblasti klimatického aktivizmu,
a na druhej strane s klimatickými „popieračmi.“ Súbory Klimacitáty (kvíz) a Klimacitáty - správne
odpovede (pre pedagóga) sú v prílohe. 

Aktivitu je možné realizovať aj formou online kvízu. Interaktívny kvíz

1. Pritiahnuť pozornosť k problematike klimatickej zmeny cez známe osobnosti
2. Predstaviť závery Medzinárodného panelu pre klimatickú zmenu IPCC

vytlačiť pracovný list

20 - 45 minút

1. Otázka pre žiakov: Poznajú osobnosti z verejného života na Slovensku alebo v zahraničí,
ktoré sa angažujú v téme klimatickej zmeny?

2. Učiteľ rozdá pracovný list pre každý dvojicu
3. Žiaci majú 10 minút na to, aby spárovali výroky s osobnosťami
4. Pedagóg vyberá z citátov (v inom poradí ako na pracovnom liste) a pýta sa, či niekto prišiel na

autora výroku

http://www.mladireporteri.sk/manual21/klimaticka-kriza/aktivita-2-klimacitaty-kviz/klimacitaty-znamych-osobnosti-priradte-autorov-k
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5. Diskusia

Aktivitu KLIMAcitáty je možné prepojiť s vysvetlením kľúčových pojmov, viď úvod do témy. V
takom prípade je trvanie aktivity 45 minút.

Pracovný list ku kvízu KLIMAcitáty

Kľúč ku kvízu KLIMAcitáty

online kvíz
Fridays for Future
klimaskepticizmus
uhlíková neutralita
medzivládny panel pre zmenu klímy
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KLIMAcitáty známych osobností 
 
Priraďte autorov k citátom. 
 
Autori: Zuzana Čaputová (prezidentka SR), Leonardo di Caprio (herec), pápež František, Mikuláš Huba 
(environmentalista), princ Charles, Václav Klaus (bývalý prezident ČR), Jozef Pecho (klimatológ), 
Thomas Stocker (IPCC),  Greta Thunberg (aktivistka), Donald Trump (prezident USA) 
 
1."Pri oteplení o štyri stupne už nebudeme schopní prispôsobiť poľnohospodárstvo či inú hospodársku 
aktivitu novým klimatickým podmienkam. Spôsobí to masové vymieranie živočíšnych a rastlinných 
druhov; ekosystémy, vrátane oceánov, budú kolabovať a ohrozí to priamu existenciu ľudí v mnohých 
častiach sveta. Tropické oblasti budú v takom prípade počas väčšej časti roka neobývateľné. Ľudia 
budú riešiť existenčné problémy spôsobené napríklad aj nedostatkom vody a potravy." 

 
 
2.„Slovensko stále toleruje, ba podporuje stratovú ťažbu nekvalitného a toxického hnedého uhlia na 
hornej Nitre, hoci všetci už desaťročia vieme, že je to trestuhodné.  
Hoci ide o jednu z najväčších hrozieb pre globálnu klímu, hrdíme sa  tým, že sme svetoví lídri vo výrobe 
automobilov (so spaľovacími motormi) v prepočte na obyvateľa.“ 
 

 
 
3.„Dnes je potrebný radikálny energetický prechod, aby sme zachránili náš spoločný dom. Stále 
existuje nádej a zostáva čas vyhnúť sa najhorším dopadom zmeny podnebia za predpokladu, že dôjde 
k rýchlemu a rozhodnému konaniu, pretože vieme, že „ľudské bytosti, hoci sú schopné najhoršieho, sú 
tiež schopné povzniesť sa nad seba a znova si zvoliť, čo je dobré a začať odznova. Chcem, aby cirkev 
vyšla do ulíc! Žiadam vás v mene Boha, aby ste bránili Matku Zem!“ 
 

 
 
4."Prezentáciou svojich katastrofických scenárov zahájili v poslednom čase klimatickí alarmisti 
rozsiahlu ofenzívu, zatiaľ čo mlčiaca väčšina, teda normálni ľudia so zdravým rozumom, mlčia a sú v 
defenzíve." 

 
 
5.„ Obmedziť klimatické zmeny môže len výrazné a udržateľné zníženie emisií skleníkových plynov.  
K vlnám horúčav bude pravdepodobne dochádzať častejšie a budú trvať dlhšie. Spolu s  otepľovaním 
Zeme očakávame aj viac dažďov v už teraz dažďových regiónoch a menej dažďov v suchých regiónoch, 
aj keď budú nejaké výnimky. 
Výsledkom minulých, súčasných a budúcich emisií oxidu uhličitého je, že sme spätí s klimatickými 
zmenami a následky budeme pociťovať ešte mnoho storočí, aj keby sme emisie zastavili .“ 
 

 
 
6."Niektorí ľudia si myslia, že pre boj s klimatickými zmenami nerobíme dostatočne veľa. Ale to nie je 
pravda. Pravdou je, že nerobíme takmer nič. 
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Sú aj ľudia, ktorí robia veľmi veľa, lenže je ich príliš málo a nemajú takmer žiadnu moc, aby veci 
zmenili. Niektorí tvrdia, že klimatická kríza je našim spoločným dielom. Ale to je len ďalšia lož, ktorá 
vyhovuje istým skupinám. Pretože ak sme vinní všetci, nikto nenesie zodpovednosť. A niekto predsa 
musí byť zodpovedný. Istí ľudia, obchodné spoločnosti a predovšetkým tzv. „decision-makers“ (tí, čo 
rozhodujú) však presne vedia, čo všetko obetujú za cenu ich ďalšieho obrovského zisku.  
Vyzývam tieto spoločnosti a „decision-makers“, aby boli statoční a chopili sa činu. Aby dali bokom 
vlastnú ekonomickú prosperitu a snažili sa o zabezpečenie ochrany zdravých podmienok pre život nás 
všetkých." 
 

 
 
7.„Na čo je dobré všetko extrémne bohatstvo na svete z podnikania, ktoré neberie ohľad na klimatickú 
krízu, ak s ním nemôžete nič urobiť, len sledovať, ako horí v katastrofických podmienkach? Ak sa 
vezmú do úvahy všetky skutočné náklady, spoločensky a environmentálne zodpovedná alternatíva 
by mala byť najlacnejšia možnosť, pretože zanecháva najmenšiu stopu.“ 
 

 
 
8.,,Proces globálnej zmeny klímy musíme spomaliť a zvrátiť, lebo v opačnom prípade to môže mať 
zásadné následky aj pre Slovensko. Vieme, že riešenie globálnej ekologickej hrozby nezávisí iba od nás. 
Je ale iba v našej moci zásadná zmena prístupu k prírode na Slovensku. Práve v tomto máme 
príležitosť byť všetci skutočnými vlastencami, bez ohľadu na to, aké je naše názorové, politické či 
stranícke presvedčenie."  

 
 
9.„Nezabudnite, že sa to nazývalo globálne otepľovanie, čo nefungovalo, potom sa to volalo zmena 
podnebia a teraz sa to nazýva extrémne počasie, pretože s extrémnym počasím sa nemôžete 
pomýliť.“ 

 
 
10."Každý týždeň sa stretávame s novými a nepopierateľnými klimatickými udalosťami, čo je 
dôkazom, že zrýchlená zmena klímy je tu. Vieme, že suchá sa zintenzívňujú, naše oceány sa otepľujú a 
okysľujú, pričom spod morského dna stúpajú oblaky metánu. Vidíme extrémne poveternostné 
udalosti, zvýšené teploty a ľadové štíty Západnej Antarktídy a Grónska sa topia nebývalým tempom, 
desaťročia pred odhadmi vedcov. 
Čistý vzduch a voda a priaznivé podnebie sú neodňateľnými ľudskými právami. Riešenie tejto krízy 
nie je otázkou politiky. Je to naša morálna povinnosť. 
Máme iba jednu planétu. Ľudstvo sa musí vo veľkom rozsahu zodpovedať za bezohľadné zničenie 
nášho kolektívneho domu. Ochrana našej budúcnosti na tejto planéte závisí od vedomého vývoja 
nášho druhu. Toto je najnaliehavejšia doba a najnaliehavejšia správa." 
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Správne odpovede: 

1 – Jozef Pecho, meteorológ a klimatológ 

Niekoľko rokov pôsobil ako klimatológ Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave a od roku 2011 
pracuje pre Ústav fyziky atmosféry Akadémie vied ČR v Prahe. Pravidelne publikuje v zahraničných i domácich 
odborných časopisoch. 

2 – prof. Mikuláš Huba, environmentalista 

Slovenský geograf, ekológ, univerzitný profesor, ochranca životného prostredia a  politik. V roku 2015 stál pri 
zrode platformy Slovenský ochranársky snem. 

3 – pápež František 

V encyklike Laudato Si hovorí, že zmena podnebia je skutočná a je to „výsledok ľudskej činnosti“. Vyzýva 
politikov aj podnikateľov, aby otázky chudoby riešili zároveň s  ochranou životného prostredia. Stretol sa 
s Gretou Thunberg a je veľmi aktívny v otázke klimatickej zmeny. 

4 – Václav Klaus, bývalý prezident ČR 

Známy klimaskeptik 

5 – Thomas Stocker, IPCC (IPCC – Medzivládny panel pre zmeny klímy bol založený v roku 1988 Svetovou 
meteorologickou organizáciou (WMO) a Programom Spojených národov pre životné prostredie (UNEF). Obe 
organizácie sú súčasťou OSN. IPCC sa delí o Nobelovu cenu za mier s bývalým americkým viceprezidentom Al 
Gorom). 

6 – Greta Thunberg, štrajkujúca študentka, klima-aktivistka 

V roku 2019 získala alternatívnu Nobelovu cena. Nadácia ocenila jej iniciatívu a bojovnosť.  

7 – Princ Charles 

Dlhoročne za angažuje na poli ochrany životného prostredia. Na ekonomickm fóre v Davose v roku 2020 
predniesol prejav s posolstvom, že potrebujeme nový ekonomický model, inak planéta zhorí.  

8 – Zuzana Čaputová, prezidentka SR 

Celú profesionálnu kariéru je aktívna v ochrane životného prostredia, za čo bola aj odmenená Goldmanovou 
cenou. V prejave na Valnom zhromaždení OSN v New Yorku vyzvala na boj proti klimatickým zmenám. 

9 – Donal Trump, prezident USA 

Klimaskeptik. V roku 2017 rozhodol o tom, že USA odstúpia od Parížskeho dohovoru.  

10 – Leonardo di Caprio 

Založil nadáciu venovanú rozvoju povedomia o životnom prostred. Zameriava sa najmä na globálne 
otepľovanie, zachovanie biodiverzity a podporu obnoviteľných zdrojov energie. Na projektoch pracovala vo 
viac ako 40 krajinách a vyprodukovala dva krátke dokumenty Water Planet a Global Warming.  
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Žiaci spôsobom sebahodnotenia reflektujú, do akej miery je ich životný štýl (alebo ich rodiny)
klíma-friendly a hľadajú potenciál pre zníženie svojej uhlíkovej stopy.

Každý žiak dostane pracovný list. Úlohou je ohodnotiť svoj životný štýl (ja a moja rodina) na
stupnici od 0 do 5 a zamyslieť sa, v ktorej oblasti sa chcem zlepšiť, aby bol môj/náš životný štýl
viac klima-friendly. 

1. Uvedomiť si, ako životný štýl mňa osobne/mojej rodiny súvisí s témou klimatickej zmeny
2. Inšpirovať pre prijatie väčšej osobnej zodpovednosti v oblasti klima-friendly životného štýlu

vytlačíť PL
pri realizácii rozšírenia - Strom predsavzatí pre Zem - maketa/obrázok stromu a lístočky

45 minút

1. Na úvod sa môžete vrátiť k videu s Luciou Szabovou. Väčšina činností, ktoré cez deň robíme,
súvisia s klimatickou zmenou. Napríklad, ako ste dnes prišli/docestovali do školy?

2. Rozdajte každému žiakovi pracovný list. Po vyplnení stĺpca 1 nasleduje krátka diskusia. V
čom sa líšia aktivity v dolnej časti pracovného lista? (aktivizmus, influencer)

3. V stĺpci 2 je možné buď použiť bodovaciu škálu 0 až 5 alebo požiadať žiakov, aby pluskom
(+) označili minimálne 5 riadkov, kde si vedia predstaviť vedomú cestu dlhodobej zmeny v
zmysle uskromnenia sa v jedle alebo obmedzenia cestovania a pod.
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4. Prišiel niekto s iným námetom pre viac klima-firendly životný štýl?

Vytvoriť strom osobných klima predsavzatí. Každý žiak napíše svoje predsavzatie na lístoček, ktorý
pripne na "strom" na nástenke/stene. Aktivita "Strom odrieknutí pre Zem" bola realizovaná v rámci
praktického klima-štrajku, ktorý zorganizovalo v septembri 2019 Centrum environmentálnych
aktivít 

Pracovný list: Anketa: Čo vieme urobiť pre klímu u nás doma?

anketa/dotazníkový výskum
klíma-friendly životný štýl
mitigácia
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Anketa: Čo vieme urobiť pre klímu u nás doma? 
Ako sa správam dnes a v ktorej oblasti sa chcem zlepšiť? Oboduj svoje správanie a pripravenosť začať sa viac 
správať tak, aby som zmiernil(a) tempo klimatickej zmeny. 
1. Je tvoje každodenné správanie priateľské ku klíme? (1. stĺpec) 
2. Uvažujem o zmene životného štýlu a prijatí väčšej osobnej zodpovednosti. (2. stĺpec) 
0 = nikdy (k tomuto sa neviem zaviazať, to robiť nebudem, nezvládnem to, nemám na to možnosti...) 
1 = výnimočne, možno v budúcnosti (viem si to predstaviť pri splnení nejakých podmienok, ale nie teraz)  
2 = ojedinele (budem o tom uvažovať, ale asi na to ešte nie som pripravený) 
3 = občas (budem na to myslieť a budem sa s nažiť zaradiť to do svojho každodenného správania) 
4 = často (každodenne, iba výnimočne pod tlakom okolia z tohto správania ustúpim)  
5 - vždy (budem sa v tom snažiť byť príkladom celému svojmu okoliu)  
Obodujte svoje predsavzatie na škále 0 - 5. (0) nikdy tak nerobím  -  (5) vždy tak robím 
 
Osobná každodennosť ad 1.  ad 2.  
Chodíte do práce/školy na bicykli  alebo pešo?   

Šetríte energiu (kratšie sprchovanie, nižšia teplota v byte...)?   

Vyhýbate sa jednorazovým obalom (nákup zeleniny a  ovocia, káva so sebou...)?   

Kompostujete na záhrade?   

Triedite minimálne aspoň plasty, sklo, nápojové kartóny a  papier?   
Kupujete lokálne potraviny a biopotraviny? Čítate etikety na zelenine, ovocí... a  dávate prednosť 
domácim produktom (región, krajina)? 

  

Vyhýbate sa nákupu mrazených hotových jedál a  polotovarov?   

Obmedzujete spotrebu mäsa?   

Posúvate použité veci (knihy, oblečenie, hračky, športová výstroj, nábytok...) formou darovania?    

Pijete vodu z vodovodu doma, v škole a kdekoľvek je dostupná?   
Kupujete nové oblečenie alebo obuv len vtedy, keď to potrebujete a  dávate prednosť kvalitným 
výrobkom bez ohľadu na módne trendy? 

  

Uprednostňujete nákup v kamenných obchodoch pred nákupmi cez Internet?    

Obmedzujete spotrebu mliečnych výrobkov?   

Obmedzujete spotrebu vajec?   

Obmedzujete lety l ietadlom?   

Uprednostňujete pred cestovaním osobným autom cestovanie hromadnou dopravou?    

Obmedzujete nakupovanie všeobecne v štýle čo nepotrebujem, nekúpim?    

Vyhýbate sa jednorazovým výrobkom?   

Pôsobíte ako dobrovoľník v environmentálne-zameranej organizácii, hnutí?   

Vyjadrujete sa k téme potreby znižovania konzumu na sociálnych sieťach?    
Organizujete iniciatívu na zvýšenie povedomia o klimatickej zmene na škole alebo napísal(a) ste 
článok? 

  

Pokúšate sa ovplyvniť svojich blízkych, aby sa začali správať viac zodpovedne v  zmysle každodenných 
spotrebiteľských rozhodnutí? 

  

   

   

   

Robím iné:   

Robím iné:   

Robím iné:    
Prípadné poznámky, komentáre pridajte na druhú stranu anketového hárku. 
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Manuál21 / Klimatická kríza / Zníženie produkcie CO2 - dokážeme doma znížiť o polovicu?

Žiaci si spočítajú, akú úsporu v produkcii skleníkových plynov by mohli dosiahnuť za rok ako
rodina. Svoju uhlíkovú stopu si môžu spočítať doma alebo na hodine s použitím mobilnej aplikácie
CO2 kalkulačka.

S pomocou pracovného listu žiaci odhadnú možnú úsporu CO2 v tonách za jednu rodinu a rok.

1. Vedieť porovnať dopad rôznych aktivít (strava, kúrenie, dovolenka...) na tempo klimatickej
zmeny.

2. Vedieť vysvetliť pojem uhlíkovej neutrality a popísať kroky, ako ju môžeme dosiahnuť.

vytlačiť pracovný list
napísať na tabuľu fakty o produkcii skleníkových plynov v tonách na obyvateľa v EÚ, ČR, SR a
Čine / slide 

45 minút

1. Pravda alebo lož? Zmena podnebia je primárne ovplyvňovaná správaním bohatých na
svete. (Pravda. Zdroj:  The best way to reduce your personal carbon emissions: don't be rich).
Posolstvo: klíma-friendly životný štýl vyžaduje, aby sme nezvyšovali spotrebu a nehľadali
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šťastie v koníčkoch s veľkou uhlíkovou stopou, konzume hovädzích stejkov a cestách na
druhý koniec sveta.

2. Pedagóg rozdá pracovné listy a vyzve žiakov, aby sa rozdelili do skupín po 4-5 žiakov. Každá
skupina vypočíta, koľko CO2 by dokázali ušetriť za rok. Sú medzi skupinami rozdiely?

3. Diskusia: aké opatrenia na úrovni jednotlivca/rodiny majú najväčší dopad na zmiernenie
tempa klimatickej zmeny? 

4. Okrem zmeny životného štýlu, ako inak môže jednotlivec pomôcť zmierniť klimatickú
zmenu? Cestou občianskej participácie: zapojiť sa do piatkových štrajkov v rámci hnutia
Fridays for Future, podpísať petíciu Klíma ťa potrebuje (cieľom je štátna stratégia uhlíkovej
neutrality Slovenska už do roku 2040), požadovať od poslancov Mestského zastupiteľstva
lepšiu MHD alebo cyklotrasy a pod., požadovať klima-friendly obedy v školskej jedálni a pod.

5. Záver: Krajiny EÚ sa zaviazali dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050, ale prejavy
klimatickej zmeny tak narastajú, že na všetkých úrovniach by sme sa mali snažiť prijímať 1)
opatrenia na zmiernenie klimatickej zmeny a 2) adaptačné opatrenia - od úrovne jednotlivcov
až po medzinárodné spoločenstvá.

1) Vypočítaj si svoju ročnú uhlíkovú stopu

Každý žiak si v rámci dištančného vzdelávania alebo ako domácu úlohu môže vypočítať svoju
uhlíkovú stopu. Novú CO2 kalkulačku vypracoval Inštitút environmentálnej politiky. Je to
jednoduchý online nástroj, ktorý na základe životného štýlu (bývanie, doprava, strava,
nakupovanie...) dokáže vypočítať uhlíkovú stopu. CO2 kalkulačka je výborný nástroj predovšetkým
na porovnanie sa s inými ľuďmi a možnosť vypočítať si, ktorá zmena životného štýlu môže
priniesť najväčšiu úsporu emisií CO2 (Presadnúť na bicykel či verejnú dopravu? Stať sa
vegetariánom? Menej vykurovať?...) 

2) Žiaci dostanú za úlohu odfotografovať opatrenie, ktoré sa doma rozhodnú zrealizovať pre
zníženie uhlíkovej stopy domácnosti. Fotografiu s popisom môžu:  nahrať do online formulára na
stránke Mladých reportérov pre životné prostredie aj s e-mailom na pedagóga
http://www.mladireporteri.sk/node/add/fotografia, vložiť na svoju sociálnu sieť alebo poslať
pedagógovi mailom. Inpširovať sa môžu fotografiami do súťate Teplo, teplejšie,
horíš! http://www.mladireporteri.sk/open-2. 

http://www.mladireporteri.sk/prezentacia-tipy-pre-reportaznu-foto-v-obla...

https://www.klimatapotrebuje.sk
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                             Ako môžeme znížiť produkciu skleníkových plynov? 

 

opatrenie možná úspora USPORÍME 
zníženie teploty doma o 1°C 300 kg CO2/domácnosť a rok  
náhrada jednoduchých skiel v oknách za 
izolačné dvojsklá 

350 kg CO2/domácnosť a rok  

zateplenie domu 630 kg CO2/domácnosť a rok  
umiestnenie chladničky na chladnom mieste 150 kg CO2/domácnosť a rok  
výmena starej chladničky s mrazničkou za 
energeticky najúspornejšiu 

210 kg CO2/domácnosť a rok  

zhasínanie 5 žiaroviek o výkone 60 W v 
miestnostiach, kde sa zrovna nenachádzate 

270 kg CO2/domácnosť a rok  

nahradenie 5 bežných žiaroviek, ktoré 
používate cca 5 hodín denne, za energeticky 
úsporné žiarovky 

250 kg CO2/domácnosť a rok  

výmena starého TV za nový, energeticky 
úsporný 

30 kg CO2/domácnosť a rok  

úplné zrušenie TV 35 kg CO2/domácnosť a rok  
používanie práčky iba vtedy, keď je plná 45 kg CO2/domácnosť a rok  
sušenie prádla prirodzenou cestou 
(nepoužívanie sušičky) 

280 kg CO2/domácnosť a rok  

používaním iba naozaj potrebného 
množstva vody pri varení 

25 kg CO2/domácnosť a rok  

oprava kvapkajúcich kohútikov 20 kg CO2/domácnosť a rok  
používanie opakovane použiteľných 
nákupných tašiek 

8 kg CO2/rok  

obmedzenie zbytočného tlačenia papierov 
na tlačiarni 

10 kg CO2/rok  

pravidelná kontrola správneho tlaku v 
pneumatikách 

140 kg CO2/rok  

1000 km vlakom namiesto osobným autom 130 kg CO2/rok  
bicyklom namiesto autom po meste 240 kg CO2/rok  
krátke a intenzívne vetranie bytu v zime 
namiesto dlhodobo otvorených okien 

až 1000 kg CO2/domácnosť a rok  

vytriedenie a recyklácia 1 kg plastov 1,5 kg CO2/rok  
vysadenie stromov 1 strom ročne absorbuje cca 6 kg 

CO2 
 

nepoužívanie klimatizácie 400 kg CO2/domácnosť a rok  
používanie krátkej sprchy namiesto kúpania 
vo vani 

350 kg CO2/domácnosť a rok  

SPOLU ÚSPORA   
 

Aké ďalšie opatrenia môžeme prijať? 
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Ako môžeme znížiť produkciu skleníkových plynov? Metodický list 

Produkcia skleníkových plynov/obyvateľa  

EÚ 4 450 000 kiloton, 8,8 t/obyv.  

ČR 127 000 kiloton, 12,1 t/obyv. 

SR 41 000 kiloton, 7,5 t/obyv. 

pre porovnanie:  

Čína - absolútne najväčší producent: 9,2 t/obyv., USA: 19 t/obyv., India: 2,3 t/obyv. 

 

Uhlíková neutralita  

Stav, kedy je z atmosféry absorbovaných toľko emisií, koľko sa ich tam vypustí.  

Absorpciu možno dosiahnuť pomocou prírodných procesov – napríklad vďaka lesom – alebo prostredníctvom 
technológií ako zachytávanie, využívanie a skladovanie uhlíka. V súčasnej dobe ide o cca polovicu človekom 
produkovaných skleníkových plynov, v prípade priemerného občana SR o 3,75 tony za rok. 

Ak teda chceme dosiahnuť stavu uhlíkovej neutrality, musíme urobiť množstvo opatrení v priemysle, 
poľnohospodárstve, doprave, na úrovni svetového spoločenstva aj na úrovni jednotlivých štátov... Ale aj na 
úrovni jednotlivcov, každého jedného z nás. Lebo za produkciou minimálne polovice množstva CO2 je náš 
konzum, naša spotreba, prevádzka nášho auta, nášho bytu/domu, naše spotrebiteľské správanie. 

Slovenskom od októbra 2020 hýbe petícia Klíma ťa potrebuje https://www.klimatapotrebuje.sk. Do Vianoc 
2020 ju podpísalo 120000 občanov Slovenska a zapodieva sa ňou parlament aj vláda SR.  

Signatári petície sa obracajú na Národnú radu Slovenskej republiky a požadujú: 

1) Aby vyhlásila stav klimatickej núdze  
2) Aby zaviazala vládu SR do konca roku 2021 pripraviť a schváliť štátnu stratégiu uhlíkovej neutrality 

Slovenska 
3) Aby zaviazala vládu SR podporiť sprísnenie klimatických cieľov, ktoré navrhuje Európska únia 

 

Otázka pre žiakov: Čo teda môžem urobiť JA? Čoho sa môžem - viem vzdať? 

Žiaci pracujú v skupinách. Ich úlohou je v štvorici naplánovať obmedzenie vypúšťania skleníkových plynov 
(ekvivalentu CO2) o 2 tony/obyvateľa a rok. 

V pracovnom liste nájdu príklady, koľko sa dá akým každodenným správaním ušetriť (teda nevyprodukovať) 
CO2. Do posledného stĺpca tabuľky napíšu skupinové rozhodnutie, koľko si trúfajú "ušetriť" vypúšťaného CO2.  

 

Diskusia riadená pedagógom 

Je možné záväzok naplniť? Ako? Čo to bude znamenať pre každodenný život, pohodlie, zvyky...   
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Manuál21 / Klimatická kríza / Informačné zdroje a mediálna gramotnosť

Žiaci pracujú s anketou a zaoberajú sa témou dôveryhodných zdrojov informácií.

Žiaci pomocu ankety (viď priložený súbor) skúmajú, z akých zdrojov najčastejšie čerpajú
informácie a ktoré zdroje považujú za dôveryhodné. Ak je dosť času, môžu si vypočuť podcast Z
kaviarne #15 venovaný hoaxom a mediálnej gramotnosti (20 min), ktorý natočili Mária, Michal a
Adriána - všetko Mladí reportéri pre životné prostredie.

1. Vedieť si vybrať dôveryhodné zdroje informácií pre školské úlohy či reportáže.
2. Vedieť identifikovať hoaxy alebo dezinformácie (a zavádzajúce informácie).
3. Vedieť identifikovať zdroje, ktoré na sociálnych sieťach šíria nedôveryhodný, dezinformačný

či extrémistický obsah (podľa odborníkov ich je na Facebooku viac ako 1800).

vytlačiť anketový hárok, wifi

45 minút

1. Aktivita na zahriatie - línia súhlasu. Pedagóg prečíta tri výroky, spojené s prieskumom,
ktorý uskutočnila organizácia GLOBSEC v 10 krajinách (okrem Slovenska Rakúsko, ČR,
Maďarsko, Bulharsko, Litva, Lotyšsko, Estónsko, Poľsko, Rumunsko) Ak žiak súhlasí, vystúpi
o krok dopredu. 1) 56 percent občanov Slovenska je náchylných veriť konšpiráciám či
dezinformáciám. 2) 38% občanov Slovenska by radšej ako liberálnu demokraciu s
pravidelnými voľbami malo silného a rozhodného vodcu, ktorý sa nemusí trápiť s
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parlamentom alebo voľbami. 3) 60% respondentov na Slovensku verí, že o svetových
udalostiach nerozhodujú volení lídri, ale tajné skupiny a spolky, ktoré sa usilujú o vytvorenie
totalitnej svetovlády.. Kľúč: všetky výroky sú pravdivé.
Zdroje: https://domov.sme.sk/c/22485509/prieskum-globsec-polovica-slovakov-veri-...
a https://dennikn.sk/minuta/2034650/.

2. Anketa: odkiaľ čerpáte informácie? Postup, ako pracovať s anketou, je súčasťou
priloženého pracovného listu.

3. Mediálna gramotnosť ako dôležitá zručnosť pre 21. storočie - podcast Z kaviarne Dokážeme
rozoznať hoax od pravdivej správy? https://podmaz.sk/podcast/z-kaviarne/0448327763-
15-dokazeme-rozoznat-hoa...

Pracovný list: Informačné zdroje pre oblasť klimatickej zmeny – anketa

overovanie informácií
slovenský jazyk a literatúra
mediálna gramotnosť
hoaxy a dezinformácie
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Informačné zdroje pre oblasť klimatickej zmeny - anketa 

1. Z ktorého z nasledujúcich informačných zdrojov ste už počuli o zmene podnebia a jej príčinách, 
prejavoch a následkoch? 

škála odpovedí: 3, 2, 1, 0 (3 = najčastejšie, 0 = vôbec alebo neviem)  

2. Aká je úroveň dôvery v informácie o zmene klímy, jej príčinách, prejavoch, následkoch z 
 vymenovaných zdrojov? 

škála odpovedí:  3, 2, 1, 0 (3 = najdôveryhodnejší zdroj, 0 = nulová dôvera)  

zdroj odpovede na 1. otázku odpovede na 2. otázku 
televízia   

rozhlas   

noviny   

časopisy všeobecné   

časopisy odborné   

internet   

odborné publikácie   

environmentálne organizácie   

škola   

vedecké inštitúcie, vedci   

štát (jeho inštitúcie, organizácie)   

knižnica   

členovia rodiny   

priatelia/kolegovia   

dodávatelia energií   

cirkev   

iné:   

iné:   

iné:   

 

Prípadné poznámky, komentáre: 
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Manuál21 / Klimatická kríza / Aktivita 6 - Seriózne vs. bulvárne médiá, mýty o klimatickej
zmene

Žiaci pracujú v skupinách. Každá skupina dostane pracovný list (je určený na opakované použitie) s
krátenou verziou článku Zelená panika, ktorý bol publikovaný v online verzii Plus 7 dní. Žiaci sa
oboznámia s textom a v skupinách hľadajú odpovede na otázky. Okrem pracovného listu je
súčasťou aktivity aj metodický list pre pedagóga a dokument s 10 najčastejšími mýtmi o
klimatickej zmene.

1. Zapodievať sa rôznymi mýtmi a dezinformáciami o klimatickej zmene a vedieť ich vyvrátiť
2. Vedieť identifikovať bulvárny štýl od objektívnej žurnalistky.

Vytlačiť pre každý tím pracovný list Zelená panika
Doplňujúca aktivita Mýty o klimatickej zmene: nastrihať lístočky s mýtmi (viď priložený
súbor)

45-90 minút ( s rozšírením - mýty o klimatickej zmene)

1. Žiaci (v tímoch) sa oboznámia s textom Zelená panika.
2. Riadená diskusia facilitovaná pedagógom na témy: bulvárne vs. objektívne médiá,

klimaskepticizmus a dezinformácie v médiách.
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3. Reflexia - zamyslenie sa nad tým, čo si z aktivity žiaci a žiačky odnášajú. Čo ste se naučili?
Čo bolo pre vás nové a dôležité? 

Mýty o klimatickej zmene (viď priložený súbor). Lístočky s jednotlivými mýtmi pre každú skupinu
alebo role play. Aktivita môže byť realizovaná ako samostaná hodina, alebo pedagóg integruje jej
časti do hodiny s článkom Zelená panika.

Pracovný list: Zelená panika – v klimatickom priemysle sa krútia obrovské peniaze

Metodický list: Zelená panika

Mýty o klimatickej zmene

kritické myslenie
klimaskepticizmus
medzivládny panel pre zmenu klímy
slovenský jazyk a literatúra
skupinová práca
mediálna gramotnosť
hoaxy a dezinformácie
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           Zelená panika – v klimatickom priemysle sa krútia obrovské peniaze    

Anka Žitná Lučaiová, Plus 7 dní, 4.7.2019 

krátené, celý článok https://plus7dni.pluska.sk/komentare/zelena-panika-klimatickom-priemysle-

krutia-ohromne-peniaze 

Teplotné maximá tohto leta lámu historické vrcholy. Vysoké teploty, náhle prudké búrky s 
ľadovcom, vysoké hladiny riek môžu v extrémnej rovine viesť k značným materiálnym škodám, k 
nižšej úrode, rastu cien a - panike, ktorá, ako vidno na príbehu školáčky Grety Thunbergovej, 
vstúpila na scénu. 

Pre mnohých dnešné horúce dni - ako keby v lete mala byť po správnosti zima, všakáno, dodávajú 
výdatné argumentačné palivo stúpencom viery, že klimatické zmeny súvisia jednoznačne s ľudskou 
činnosťou, a preto to treba zmeniť. Viery preto, lebo neexistujú žiadne dôkazy, že zmeny súvisia s 
činnosťou ľudí. Je to ničím nepodložená domnienka bez faktov. 

Hystéria zatiaľ pokračuje. Už sa jej zmocnili decká, ktoré odmietajú chodiť do školy, lebo načo, ak sa 
život na zemi stane peklom. Volajú po chaose, lebo vraj len ten už dnes môže docieliť zmeny. A 
svetové médiá stúpencom Gréty Thunbergovej načúvajú, poskytujú im priestor, ako keby to boli 
vedecké kapacity. Velebia deti, ktoré nemajú ani poňatia o tom, čo sa deje, nieto vzdelanie, ktoré by 
im dalo punc kredibility. Ak to takto pôjde ďalej, civilizovaný svet pôjde do pekiel aj bez klimatických 
zmien, zvalcujú ho hysterické davy. 

 

 
Švédska školáčka Greta Thunbergová. Stojí na čele klimatického štrajkového hnutia stredoškolákov.  
Zdroj: Profimedia.sk, Getty Images 

V priestore Európskej únie vzniká menej než desať percent z celkového počtu emisií. Krik, ktorý sa z 
jej krajín ozýva, však vytvára dojem, že ide minimálne o 1000 percent. Pokusy v Nemecku prejsť na 
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ekologizačný program výroby elektrickej energie hovoria o fiasku. Nemecký portál Die Welt priniesol 
informáciu, že cena elektriny pre nemeckého koncového užívateľa sa vyšplhala v dôsledku zeleného 
programu vysoko nad európsky priemer. 

Veterné a solárne elektrárne podliehajú už zo svojej povahy výkyvom, čo spôsobuje problémy v 
medzinárodnej energetickej sieti. Vo chvíli, keď vznikol nedostatok energie, museli Nemci, ktorí svoje 
jadrové elektrárne dali do útlmu, nakupovať od švajčiarskych a francúzskych dodávateľov. Zrazu 
nevadilo, že ide o o jadrové zdroje. 

Ak má tak vyzerať zelená budúcnosť krajiny, na ktorej ekonomiku sú zavesené mnohé členské štáty 
EÚ, Slovensko nevynímajúc, nebude to obraz, aký by si aktivisti želali. Okrem cien porastie aj 
frustrácia a zlosť. Keď sa šestnásťročná Greta Thunbergová zmienila o jadrovej energii ako o vhodnej 
a ekologicky prijateľnej, hneď sa na ňu zosypala lavína kritiky, až musel jej otec korigovať jej slová. Tak 
vyzerá svet tých, ktorí chcú kontrolovať svet. Pritom nedokážu kontrolovať ani svoje emócie.  

Témy na diskusiu: 

Pracujte v malých skupinách, diskutuje. Po 10 minútach nasleduje diskusia v celej triede. 

1.Čo je posolstvom tohto článku? O čom sa snaží autorka presvedčiť čitateľa? 

2.Je článok ukážkou bulvárnych alebo objektívnych médií? Nájdi v  článku ukážku – slová / slovné spojenia, 
ktoré poukazujú na prevažujúci štýl článku. Čím sa líšia bulvárne médiá od objektívnych?  

3.Poznáš známu osobnosť, ktorá sa hlási ku klimaskeptikom? Kto napríklad a  čo tvrdia? Podporuje autorka 
stanovisko klimaskepticizmu alebo iné? 

4. O klimatickej zmene koluje veľa mýtov. Stretli ste sa s nimi v médiách či vo svojom okolí? 
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Zelená panika – metodický list 

1. Čo je posolstvom tohto článku? O čom sa snaží autorka presvedčiť čitateľa? 
- že klimatická zmena je spôsobená prirodzenými výkyvmi teplôt v  dlhodobom rámci 
- že problém klimatickej zmeny je umelo živený tými, ktorí chcú zarobiť na obnoviteľných zdrojoch 

energie 
- že „decká“ nerozumejú problému klimatickej krízy, len vyvolávajú zelenú paniku 

 
2. Článok spĺňa niekoľko kritérií bulvárnej, resp. senzáciechtivej tlače. Ukážky výrokov / slovník: 

všakáno, argumentačné palivo, hystéria, decká... volajú po chaose, krik, 1000 percent, fiasko, 
frustrácia, zlosť... 

Bulvárne médiá: 

- na prvom mieste je predajnosť (vychádzajú v 5-10x väčšom náklade ako seriózne médiá) 
- kľúčovú rolu hrajú emócie 
- typické je navodzovanie paniky, vytváranie škandálov, v  hľadáčiku sú celebrity 
- ponúka skreslené informácie, polopravdy či nepravdy, mýty...  
- spájanie vecí dohromady, ktoré spolu nesúvisia (diktátorské režimy ako pravdepodobné vyústenie 

štrajkov klimatických aktivistov) 
- veľké titulky a viac obrázkov 
- informácie majú krátku trvanlivosť 

Objektívne (seriózne) médiá: 

- pracujú s dôležitými témami, dlhodobo sledujú spoločenské procesy a javy 
- základom je objektívne priblíženie skutočnosti a neutralita (prináša pohľad všetkých 

zainteresovaných strán) 
- oslovuje odborníkov, umožňuje polemiku a diskusiu, prípadne uskutočňuje investigatívnu 

žurnalistiku 
- hlavným formátovým obsahom je komentár a analýza 
- používa presnú terminológiu, uvádza kontext udalosti, ponúka pohľad odborníka 
- pracuje s overenými informáciami, odkazuje na referencie 
- novinári sa riadia etickým kódexom 

 
3. Poznáš známu osobnosť, ktorá sa hlási ku klimaskeptikom? Kto napríklad a čo tvrdia? Podporuje 

autorka stanovisko klimaskepticizmu alebo (aj) iné? 

Klaus, Trump, ... Klimaskeptici tvrdia, že za klimatickú zmenu nemôže človek a  jeho aktivity, teda že zmeny 
klímy sú prirodzené. „Ide o účelové zavádzanie verejnosti a o zverejňovanie nepravdivých informácií, ktoré 
nevedia doložiť vedeckými argumentmi.“ (Milan Lapin, klimatológ) 

4. O klimatickej zmene koluje veľa mýtov. Stretli ste sa s nimi v médiách či vo svojom okolí? 

Diskusia. V prípade dostatku času je možné rozdeliť do skupín mýty (viď priložený materiál Mýty 
o klimatickej zmene) a žiaci sa pokúsia mýtus vyvrátiť. Po krátkej porade zástupca každého tímu  prečíta 
svoj mýtus a trieda diskutuje. Alternatíva: role play 

O spoločenskej zodpovednosti Penty a klimatickej zmene   

Stanovisko SME ku komentáru Anky Žitnej Lučaiovej, autor Roman Pataj (krátené). Najväčšie argumentačné 
fauly sú v texte nižšie vyznačné boldom https://dennikn.sk/1521576/o-spolocenskej-zodpovednosti-penty-a-
klimatickej-zmene/ 
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Šéfredaktorka Plus 7 dní v poslednom čísle napísala mimoriadne nepresný a nekompetentný komentár o tom, 
že celá klimatická zmena je v podstate vlastne iba jeden veľký zelený biznis s dotovanými cenami za 
obnoviteľné energie. 
 
Autorka sa úrovňou argumentov zasekla dokonca ešte niekde pred obdobím, keď sa stal z  Václava Klausa 
klimatológ. Chyba nie je v tom, že klimatickú zmenu podľa nej nezapríčinil človek. Ľudí s  takým názorom je 
veľa. Sú aj medzi vedcami, hoci tam sú vo výraznej menšine. Problémom článku je, že ignoruje akékoľvek fakty 
a ani sa to nepokúša skrývať. 
 
Práve snaha o poznanie faktov a ich interpretácia odlišuje novinárov od šarlatánov. To, samozrejme, 
neznamená, že my nerobíme chyby. Lenže ostentatívne pohŕdanie prácou tisícov vedcov už nemá s chybou nič 
spoločné, to je ignorantstvo. Inak by autorka nemohla napísať, že teória o  človekom zapríčinenom otepľovaní 
je „ničím nepodložená domnienka bez faktov“. 

Samozrejme, v článku nechýba príbeh o tom, že vedci tvrdia to, čo tvrdia, len preto, aby získali granty, čo má 
ilustrovať dezinterpretovaný príbeh o správe MIT a Donaldovi Trumpovi. Celý zelený priemysel autorka de 
facto odsúdila, lebo žije z dotácií. Dotovaný je však aj priemysel fosílnych palív. V Spojených štátoch ročne 
približne 20 miliardami dolárov, v Európskej únii ešte viac. Podľa správy Európskej komisie z januára 
2019 napriek rôznym záväzkom „dotácie fosílnych palív v EÚ neklesli a odhadujú sa na 55 miliárd eur ročne“. 
Údaj je za rok 2016, v ktorom Európa dotovala obnoviteľné zdroje sumou 76 miliárd eur. No nie je vyššia preto, 
že je obeťou veľkého zeleného sprisahania, ale preto, že uverila svojim vedcom a  naliehavosti problému. 
Legitímna téma je, či sa peniaze vždy používajú správne. Aj na Slovensku sme videli, že nie. No to nie je chyba 
vedcov skúmajúcich klímu, ale omylných, prípadne skorumpovaných politikov a úradníkov. 

Výhodou článku je, že sa odkope hneď na začiatku vetou, že solárna a veterná energia nepatria medzi 
obnoviteľné zdroje, pretože solárne a veterné elektrárne sa stavajú aj z materiálov, ktoré najskôr bolo 
potrebné vyťažiť a do zeme sa už nevrátia, preto ani energia z nich nie je obnoviteľná. To je presne miesto, 
kde je jasné, že text ďalej nestojí za pozornosť.  

Klimatická zmena je pritom najvážnejšia téma tohto storočia. Ak sa naplnia predpovede vedcov – a lepšie 
nemáme –, čakajú nás obrovské migračné vlny z regiónov postihnutých suchom alebo so zvyšujúcou sa 
hladinou mora, vojny o vodu a podobne. 

Už teraz sa objavujú extrémne návrhy politických riešení, ako tomu predísť, ktoré by však v  prípade ich 
naplnenia vyvolali ešte väčšie spoločenské otrasy ako samotná zmena klímy.  

Je to totiž presne ten druh témy, ktorý priťahuje politických extrémistov s  ich uletenými riešeniami v podobe 
zrušenia kapitalizmu a demokracie, a ich nahradením čímsi omnoho nebezpečnejším. Články ako ten z  Plus 7 
dní, ktorý pred týmto rizikom na záver tiež varuje, ich však v  konečnom dôsledku len posilnia, lebo trestuhodne 
zosmiešňujú triezvy hlas vedy. 
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10 mýtov o klimatickej zmene (krátené) 

zdroj: materiál Slovenskej klimatickej iniciatívy 

 https://klimatickainiciativa.sk/myty-o-klimatickej-zmene/  

 

1) Človek žiadnym spôsobom nevplýva na klímu 

Práve naopak. V histórii Zeme prebiehali teplejšie aj chladnejšie obdobia (veď doby ľadové sú známy fakt), 
ibaže išlo o udalosti, ktoré prebiehali tisíce rokov – postupne. Aktuálne merania ukazujú, že Zem sa otepľuje 
veľmi rýchlo a môže za to najmä nárast koncentrácie oxidu (kysličníku) uhličitého (CO2) v atmosfére. A ten sa 
tam dostal v tak vysokom množstve práve vďaka ľudským aktivitám – predovšetkým spaľovaním fosílnych 
palív.. Napríklad na Slovensku má najväčší podiel na tvorbe emisií skleníkových plynov výroba energie – 
vykurovanie budov a podobne. 

2) Klimatické zmeny sa diali na Zemi odjakživa 

Áno, je pravda, že chladnejšie a teplejšie obdobia na Zemi prebiehali opakovane počas jej 4,5 miliárd rokov 
trvajúcej existencie. Tieto teplotné zmeny v histórii Zeme však prebiehali postupne, stovky až tisíce rokov. 
Nárast teploty v dnešnom svete prebieha veľmi rýchlo, rádovo v rokoch až desaťročiach a priamo súvisí s 
nárastom koncentrácie oxidu uhličitého (CO2) v atmosfére. 

3) Neexistuje nič, čo by sme mohli urobiť alebo prestať robiť, aby sa zmena klímy zmiernila 

Práve naopak. Najserióznejšie poznatky o zmene klímy pochádzajú z Medzivládneho panelu pre zmenu klímy 
(IPCC.ch), s ktorým spolupracuje viac než 800 vedcov z celého sveta. Scenáre vývoja klímy, ktoré IPCC vytvára, 
presne hovoria o tom, čo sa stane, ak ľudia nebudú robiť nič a čo sa stane, ak budú produkovať menej 
skleníkových plynov. Takže stále je možnosť nepriaznivý vývoj klímy zvrátiť. Ale tých možností je menej, ako 
pred 10 rokmi a bude ich menej s každým ďalším rokom nečinnosti. Môžeme napríklad zvyšovať energetickú 
efektivitu budov, aby sme v nich potrebovali menej energií. Rovnako môžeme budovať  viac obnoviteľných 
zdrojov energie – pretože CO2 uniká najmä pri vytváraní energie spaľovaním fosílnych palív. Takže toho, čo 
vieme robiť, alebo čo vieme prestať robiť, je viac.  

4) Chráňme a saďme lesy a celá klimatická zmena sa zastaví 

Stromy, podobne ako väčšina rastlín, naozaj spotrebúva CO2, veď to je podstata fotosyntézy, o ktorej sa učia 
deti na základnej škole. Ibaže v atmosfére je také množstvo CO2, aké tam nebolo posledných 3-5 miliónov 
rokov. Ľudia však vypúšťajú skleníkové plyny (oxid uhličitý a metán) neustále – elektrina sa vyrába stále, 
rovnako ako teplo, autá jazdia, poľnohospodárstvo funguje neustále. V takomto množstve lesy samé o sebe 
nedokážu “pohltiť” toľko CO2, aby ľudské aktivity prestali planétu zohrievať. Jediná šanca, ako dostať do 
atmosféry menej CO2 je všade, kde to je možné, prejsť z fosílnych palív (ropa, uhlie, zemný plyn) na 
úspornejšie systémy s čistejšími zdrojmi energie. Preto potrebujeme mať viac energeticky efektívnych budov, 
ktoré nemíňajú energiu zbytočne a energiu (elektrinu a teplo) vytvárať čo najviac z obnoviteľných zdrojov 
energie. 

5) Slovensko nepotrebuje nič robiť, stačí tlačiť na Čínu a USA, aby prestali produkovať toľko CO2 

Faktom je, že najväčší producenti skleníkových plynov v súčasnosti sú Čína, USA, EÚ, India, Rusko a  Japonsko 
(od začiatku priemyselnej revolúcie USA vypustili 28% emisií, Európska únia 22% a Čína 12%). Európska únia 
chce využiť zmenu na uhlíkovo neutrálnu spoločnosť, aby si aj do budúcnosti zabezpečila 
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konkurencieschopnosť a inovácie. Druhý aspekt je, že ak chceme vyriešiť akýkoľvek problém, musíme vždy 
začať od seba – ak malé Slovensko nebude robiť nič, len ďalej produkovať skleníkové plyny, neprispieva k 
riešeniu problému a ani nenapreduje vo vyvíjaní takého spôsobu života a čistejších technológií, ktoré budú v 
budúcnosti nevyhnutné na celom svete. Okrem toho opatrenia na zmiernenie klimatickej zmeny potrebujeme 
robiť najmä pre seba – ak budeme mať napríklad kvalitné budovy, nemusíme toľko energie míňať na ich 
vykúrenie a vychladenie a nebude toľko ľudí trpieť energetickou chudobou.  

6) Klimatické hnutie je výmysel, ide tu len o zavedenie nových daní a obmedzovanie práv a slobôd 

Neexistuje žiadne centrálne koordinované klimatické hnutie. Sú tu však vedci, ochranári, politici, aktivisti a iní 
odborníci, ktorí upozorňujú na to, že ak neprestaneme vypúšťať do atmosféry toľko uhlíka, planéta sa zmení 
natoľko, že na mnohých miestach prestane byť pre ľudí obývateľná – a títo ľudia sa potom presunú do iných 
krajín, čo vytvára ešte väčší problém s migráciou.               Sú rôzne riešenia, ako znížiť vypúšťanie 
skleníkových plynov, uhlíková daň je len jedným z nich (hovorí o takom nastavení, ktoré zníži daň z práce a 
zvýši daň zo spotreby, teda sa viac oplatí pracovať a menej nadbytočne spotrebovávať).  
S obmedzovaním práv a slobôd je to tak, že čím skôr začneme konať, tým menej sa naše životy budú musieť 
zmeniť. Ak klimatická zmena bude v súčasnom tempe prebiehať aj ďalej, je možné, že spôsobí také škody a 
zmeny v spoločnosti, ktoré povedú k nástupu diktátorských režimov, ktoré budú hľadať radikálne riešenia za 
cenu obmedzovania práv a slobôd. Aj preto vedci odporúčajú konať okamžite a zmierniť vplyv človek na klímu 
Zeme. 

7) Stačí tlačiť na veľké korporácie a klimatická zmena sa zastaví 

Klimatická zmena sa nezastaví, ak bude ktokoľvek na kohokoľvek tlačiť, pretože neexistuje jeden pôvodca 
skleníkových plynov. Klíma sa otepľuje vďaka ľudským aktivitám, ktoré sú výsledkom mnohých prepojených 
ľudských činností. Riešením je vytvoriť taký systém opatrení, aby sa do atmosféry neuvoľňovalo viac uhlíka, ako 
Zem stihne zachytiť, inak povedané, aby sme vypúšťali len do výšky celkových záchytov (to je tá uhlíková 
neutralita). Priemysel (veľké korporácie) pritom vypúšťajú menej CO2, ako vzniká pri výrobe energií a tepla. 
Preto vieme veľa urobiť aj bez veľkých korporácií – napríklad ak naše domy, byty a kancelárie budú energeticky 
efektívne a energia bude vyrobená z obnoviteľných zdrojov.  

8) Výbuchy sopiek, piesok z púšte a to čo, sa robí vo vesmíre, je príčina klimatickej zmeny, nie aktivity 
človeka 

Klimatológovia, vedci zaoberajúci sa výskumom rôznych vplyvov na klímu Zeme, nenašli žiadny iný silný vplyv 
na zmenu klímy za obdobie minimálne posledných 70 rokov (teda od začiatku 50. rokov 20. storočia), ako je 
aktivita ľudí, predovšetkým spaľovanie fosílnych palív – uhlie, ropa, zemný plyn atď. Preto potrebujeme s 
energiou čo najviac šetriť (pomôžu tomu kvalitné, energeticky efektívne budovy) a vyrábať ju z obnoviteľných 
zdrojov energie. 

9) Klimatická zmena je problém budúcnosti, netreba sa tým teraz vôbec zaoberať 

V skutočnosti sa klimatická zmena prejavuje už teraz – takmer každý rok sa prekoná nejaký historický teplotný 
rekord. Zvyčajne je tých pokorených rekordov viac, pričom ešte nikdy v období systematických 
meteorologických meraní a pozorovaní sa nestalo, aby takéto zmeny boli sústredené na tak krátky časový úsek 
– zmeny klímy sa v počasí prejavovali v stáročných až tisícročných intervaloch. Ak sa nezačne problém riešiť 
teraz, nielenže bude o pár rokov neriešiteľný, ale bude stáť aj omnoho viac peňazí , ľudských životov a 
vymretých druhov. Kvalitné budovy, ktoré nemíňajú energiu na vykurovanie a chladenie zbytočne, 
nepostavíme za jeden rok. Rovnako na vybudovanie regionálnych zdrojov energie produkovanej z 
obnoviteľných zdrojov treba istý čas. Preto treba konať hneď, nie až keď prejavy klimatickej zmeny budú 
existenčne nezvládnuteľné a energetickou chudobou bude trpieť ešte  viac ľudí.  
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10) Nepresný fakt: Veď aj klimatológovia a vedci sa môžu mýliť 

Samozrejme, podstatou vedy je neustále pochybovať o záveroch, ku ktorým vedci dospeli. Ale to neznamená, 
že ľubovoľná vymyslená teória má rovnakú váhu ako seriózna vedecká štúdia, najmä ak sa na nej zúčastnili 
desiatky či stovky vedcov z celého sveta, vzájomne kontrolovali svoje výpočty a závery, postup svojho 
uvažovania zverejnili a tak ich môže ktokoľvek skontrolovať. Záver vedy platí, kým sa nenájdu seriózne dôkazy, 
z ktorých sa dá vyvodiť iný záver. A zatiaľ všetky dostupné závery hovoria o tom, že klimatická zmena je 
skutočná a spôsobila ju – v sile , v akej sa prejavuje – ľudská činnosť. 
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Manuál21 / Klimatická kríza / Klíma-friendly škola - participatívno-reportérska aktivita

Na záver vzdelávania o klimatickej zmene žiaci zrealizujú osvetové podujatie alebo iniciujú
zavedenie systémového opatrenia pre klíma-friendly školu. Pojem „škola priateľská k podnebiu“
vznikol a je propagovaný v rámci Programu OSN pre trvalo udržateľný rozvoj.

Program YRE podporuje program OSN pre udržateľný rozvoj a pracuje na začlenení 17 cieľov do
programu a rozšírení tém, ktoré môžu študenti skúmať. Je zrejmé, že mnohé environmentálne,
sociálne alebo ekonomické otázky a problémy spolu súvisia. Dôležitou súčasťou vzdelávania pre
trvalo udržateľný rozvoj je pomôcť študentom porozumieť týmto súvislostiam. (Viac info v
priloženom metodickom liste Agenda 2030.)

Žiaci sa zamyslia nad možnosťami, ako by sa ich škola mohla stať viac klima-friendly školou. Čo
by to znamenalo vo vzdelávaní? Čo v prevádzke školy? Čo v školskej jedálni? Čo v spôsobe
dochádzky do školy? Čo v pitnom režime? Čo v školskej záhrade? Čo v nakladaní s odpadom?
Trieda sa dohodne na jednej konkrétnej aktivite alebo čine, ktorý sa rozhodne zrealizovať.
O aktivite informujú prostredníctvom školskej nástenky aj webovej stránky školy.

1. Zamyslieť sa nad kontextom klíma-friendly školy. Čo všetko to znamená? Metodika
myšlienkovej mapy.

2. Pochopiť, že veľké zmeny sa začínajú množstvom malých krokov. Vybrať si jeden a
zrealizovať ho, viď metodický list.

3. Získať skúsenosť s komunikáciou v tíme a deľbou zodpovednosti.
4. Pochopiť, že rovnako dôležité, ako zorganizovať aktivitu, je aj podať informáciu na pôde

školy či do miestnych médií a zdieľať ju na sociálnych sieťach.
5. Dať mladým ľuďom pocit, že môžu meniť svet - majú na to motiváciu, potrebné vedomosti

aj dostatok zručností.
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Fixka alebo krieda na myšlienkovú mapu, prípadne materiál na vytvorenie nástenky k podujatiu /
aktivite.

2x45 min.

Podľa navrhovaného riešenia oslovia žiaci vedenie školy, zriaďovateľa, školníka, vedúcu jedálne...
Zistené fakty zaznamenajú na diktafón / mobil / kameru. Navrhnú riešenie a zistenia spracujú do
krátkeho článku, foto-príbehu alebo videa. V ideálnom prípade sa pokúsia zmenu zrealizovať a
informujú miestnu verejnosť prostredníctvom regionálneho online alebo printového média a
sociálnych sietí. Pri spracovaní reportáže postupujú podľa metodiky programu YRE 4 krokov: 1)
prieskum terénu, 2) konzultácie s odborníkmi 3) vytvorenie reprortáže 4) šírenie príspevku - web
školy, regionálne médiá, sociálne siete.

https://zivica.sk/kniznica/prirucka-klima-nas-spaja/

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/ED/images/ASPnet_ne...

http://www.sposvkapusany.edu.sk/Projekt/projektovevyuc.htm

Klíma-friendly školy – metodický list

Agenda 2030 a klíma-friendly
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Klíma-friendly školy – metodický list 

 

Do realizácie udalosti či aktivity pre klíma-friendly školu je vhodné zahrnúť celú školu: žiakov, pedagógov, ale aj 
školníka, vedúcu školskej jedálne...  

 

Tipy na podujatia: 

- klimatická „inventúra“ / energetický audit 
- deň bez áut 
- týždeň bez mäsa v školskej jedálni 
- mesiac sadenia stromov/krov 
- mesiac znižovania spotreby (swapy/výmeny oblečenia, kníh, CD/DVD...)  
- deň vo svetroch (s osvetovou kampaňou za zníženie teploty v  triedach) 
- deň odrieknutí pre Zem, 
- deň nenakupovania (október) 
- deň výučby bez využívania počítačov, notebookov 
- večer pri sviečke (spoločenská hra, rozhovor...)  
- filmový festival – filmy na tému klimatickej zmeny 
- deň na podporu lokálneho turizmu/klíma-friendly záľub 
- prednáška odborníka (farmár, klimatológ, biológ...)  
- rovesnícke vzdelávanie 
- zapojiť sa do Hodiny Zeme 
- prijatie triedneho záväzku uskromniť sa doma počas jedného týždňa v  určitej oblasti (jedlo – 

nahradenie dovozového mlieka alebo jogurtu lokálnym, vzdanie sa mäsa, syra... cestovanie – namiesto 
auta chodiť do školy pešo alebo na bicykli,, vykurovanie/klimatizácia...) a zrátať zníženie CO2 produkcie 
za celú triedu  

 

Tipy, kde sa dá niečo zlepšiť: 

- spotreba energie (režim vykurovania, vetrania, osvetlenia..) 
- nákup surovín do školskej jedálne (zaradenie regionálneho dodávateľa, nahradenie mrazenej potraviny 

čerstvou...) 
- pitný režim (nahradenie vody vo fľašiach čapovacím systémom) 
- inštalovanie stojanov pre bicykle, zabezpečenie zamykania/zabezpečenia pred krádežou  
- zmeny v školskej záhrade - zadržiavanie zrážkovej vody, zvýšenie biodiverzity, pestovanie byliniek, 

zeleniny, ovocia, zriadenie kompostu, výsadba stromov/kríkov, rozhodnutie nekosiť časti trávnika, 
navrhnutie výsadby pre vytvorenie oázy, kde bude aj v lete príjemne 

- odpadové hospodárstvo – minimalizácia odpadu, dôsledné triedenie, kompostovanie bio-odpadu 
- zelené obstarávanie (zošity z recyklovaného papiera, ekologické čistiace prostriedky...) 

 

Kroky na realizáciu aktivity: 

 

- prieskum možnosti zrealizovať podujatie/aktivitu (oslovenie vedenia školy, školníka, vedúcej jedálne...)  
- vytvorenie tímu pre organizáciu aktivity 
- naplánovanie termínu, postup v krokoch 
- propagácia aktivity (poster, info na web, nástenka...)  
- zoznam potrebných vecí 
- kto nám môže pomôcť? (rodičia? vedenie školy? samospráva? obchod so záhradníckymi potrebami?...)  
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- príprava na Deň D - snaha zapojiť celú triedu/školu (čo najviac pedagógov, ale aj ďalších 
zamestnancov) 

- pozvanie médií 
- Deň D - snaha zapojiť celú triedu/školu (čo najviac pedagógov, ale aj ďalších zamestnancov)  
- vyhodnotenie 
- spracovanie výstupu na nástenku, web školy, web Mladých reportérov (nahrať príspevok foto, článok 

alebo video prostredníctvom formulára www.mladireporteri.sk)  
- šírenie ( sociálne siete) 
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Agenda 2030 a klíma-friendly školy 

Aktivita klíma-friendly školy sa bezprostredne týka cieľov 4,12 a 13. Ale keby žiaci hľadali, isto by našli aj ďalšie 
spojenia. Medzipredmetové vzdelávanie a učenie v súvislostiach nikdy nebolo také dôležité ako teraz, keď 
ľudstvo čelí globálnym problémom v oblasti rýchlej klimatickej zmeny a straty biodiverzity. 

 4 - Kvalitné vzdelanie 

4.7 Do roku 2030 zabezpečiť, aby všetci študenti získali znalosti a zručnosti potrebné na podporu udržateľného 
rozvoja, okrem iného prostredníctvom vzdelávania o udržateľnom rozvoji a trvalo udržateľnom spôsobe života, 
o ľudských právach, rovnosti pohlaví, taktiež pomocou podpory kultúry mieru a nenásilia, globálneho 
občianstva a ocenenia kultúrnej rozmanitosti a príspevku kultúry k udržateľnému rozvoju.  

12 - Zabezpečenie udržateľných spôsobov výroby a spotreby 

12.2 Do roku 2030 dosiahnuť udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi a ich efektívne využívanie. 

12.5 Do roku 2030 výrazne znížiť produkciu odpadov pomocou prevencie, redukcie, recyklácie a opätovného 
používania. 

12.7 Presadzovať udržateľné postupy pri zadávaní verejných obstarávaní v súlade s národnými politikami a 
prioritami. 

12.8 Do roku 2030 zabezpečiť, aby ľudia na celom svete mali relevantné informácie a povedomie o 
udržateľnom rozvoji a životnom štýle v súlade s prírodou. 

13 - Ochrana klímy 

13.1 Vo všetkých krajinách zvýšiť odolnosť a schopnosť adaptácie na nebezpečenstvo súvisiace s klimatickými 
zmenami a prírodnými pohromami. 

Agenda 2030 a Mladí reportéri pre životné prostredie  http://www.mladireporteri.sk/o-programe/sdgs  

Z hľadiska metodiky programu YRE je úlohou reportérov, aby každý svoj (súťažný či nesúťažný) príspevok 
prepojili s jedným alebo viacerými zo 17 cieľov. Napríklad študenti, ktorí sa zaoberajú problematikou odpadu v 
riekach, si môžu vybrať prepojenie SDG 14 (Život pod vodou) a SDG 12 (Zodpovedná výroba a spotreba).  

Je zrejmé, že YRE, ako kvalitný vzdelávací program, priamo súvisí s SDG 4 (Kvalitné vzdelávanie). Vzdelanie je 
však potrebné na dosiahnutie všetkých 17 cieľov. Vzdelávanie pomáha nadobudnúť vedomosti v otázkach 
súvisiacich so zdravím, environmentálnou informovanosťou, s podporou mieru v spoločnosti a tolerancie voči 
rozmanitosti. 

Program YRE podporuje ciele trvalo udržateľného rozvoja rôznorodým spôsobom. Svedčia o tom práce 
mladých reportérov a vplyv, aký má ich novinárska tvorba na miestne komunity, ale aj samotná štruktúra 
programu a jeho metodiky. 
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Úvod do problému

Pojmy

Aktivita 1- video so Zuzanou Vakošovou

Aktivita 2.1. - Čo končí v smetnom koši našej triedy

Aktivita 2.2. - analýza domáceho smetného koša # online aktivita

Aktivita 3 - Ako znížiť množstvo odpadu?

Aktivita 4 - Otestuj sa! (Kvíz)

Zero waste kvíz # online aktivita

Aktivita 5 - Mýty o živote bez odpadu

Druhá šanca pre oblečenie - participatívno-reportérska aktivita

učíme pre 21. storočie
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Manuál21 / Zero Waste – menej vecí, viac života

Naša spoločnosť je poznačená nadmernou spotrebou. Kupujeme, používame a  následne
vyhadzujeme extrémne veľa vecí. V  honbe za majetkom sme si nevšimli, že vyčerpávame Zem
a produkujeme viac odpadu, ako je schopná uniesť.

Vyhadzujeme všetky druhy materiálov – papier, sklo, plasty, kovy, bioodpad, zmiešané materiály
či nebezpečný odpad. Vyhadzujeme všetko, čo nám doslúžilo.

Definícia odpadu – Odpad je vec, ktorú už z rôznych dôvodov nepotrebujeme.

Štatistika:

Na Slovensku vyhadzujeme približne 1 kg odpadu na jedného človeka denne.
V priemere by sme z nášho odpadu vedeli ešte 80% využiť – ako druhotné suroviny, aby
sme ušetrili tie prírodné.

Bohužiaľ, naše veci potom končia na jednom z  týchto miest: skládka, spaľovňa, voľná príroda.
Samozrejme, najväčším problémom sú plasty.

http://www.zerowasteslovakia.sk/
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Manuál21 / Zero Waste / Zero Waste – úvod do problému

Naša planéta na tom po zdravotnej stránke nie je dobre. No to, aké vážne to je, si pripúšťa
málokto.

Vedci odhadujú, že ak nezmeníme svoje správanie,  bude v roku 2050 v oceánoch viac
plastov ako rýb.
Plasty sa pomaly stávajú súčasťou nás samých. Keďže sa nerozkladajú, iba po čase
rozpadávajú na stále menšie kúsky, stávajú sa z nich mikroplasty, ktoré pijeme s vodou či
jeme, napríklad v rybách.

Jeden z dôvodov prečo je to tak je ten, že naša ekonomika je lineárna. Fungujeme podľa
vzoru: ťažba zdrojov – výroba – distribúcia – použitie – vyhodenie. Na začiatku čerpáme príliš
veľa a na konci príliš veľa vyhadzujeme. Ťažíme ropu, aby sme mohli vyrábať jednorazové plastové
veci, ktoré po párminútovom použití idú priamo do koša. (Pozn. Napríklad plastový pohár na
nápoj.)

Aby sme tento začarovaný kruh prerušili, je potrebné, aby sa ekonomika zmenila na cirkulárnu.
Prv, než nejakú vec vyrobíme, premyslime jej dizajn a vlastnosti tak, aby bola určená na opakované
používanie. (Pozn. Napríklad vlastný pohár na kávu – v súčasnosti veľký výber.) Vec budeme
používať stále dookola, a tak ušetríme zdroje a nevyprodukujeme odpad. Taktiež by sme mali
navrhnúť veci tak, aby sa dali opravovať, čím by sme ich životný cyklus ešte predĺžili. A na záver,
keď nám výrobok doslúži, mal by sa dať rozdeliť na jednotlivé časti. Tie po zrecyklovaní
pretvoríme alebo opätovne použijeme na niečo iné. Na začiatku tohto modelu ťažíme menej
a s rozumom, na konci výrazne redukujeme množstvo odpadu. Zdoje a odpad navzájom
prepojíme, kruh sa uzavrie.

Samozrejme, prechod na iný ekonomický model nie je úplne a iba v rukách jednotlivca. Čo ale
môžeme spraviť je zamyslieť sa nad svojou spotrebou, svojím správaním a svojimi zvykmi. Naša
spotreba by mala byť uvedomelá, čiže nekupujme veci, ktoré nepotrebujeme. Stále viac ľudí po
celom svete objavuje čaro minimalizmu a dobrovoľnej skromnosti. No a do celého zapadá aj
životný štýl alebo koncept zero waste.
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Zero waste je anglické slovné spojenie a doslova znamená nulový odpad. Používa sa v spojení so
životným štýlom, pri ktorom ide o minimalizovanie odpadu, ktorý po nás ostáva. (Pozn.Koncept má
korene v USA, odkiaľ sa začal šíriť najmä vďaka Bee Johnson, ktorá so svojou štvorčlennou rodinou
vyprodukuje ročne asi jeden liter odpadu. www.zerowastehome.com )

Je to vôbec možné?
A je to možné aj na Slovensku?
A načo je to dobré?

To sú tie správne otázky pre vás a pre vašich študentov, ak sa chcú dozvedieť viac. Základom zero
waste je tzv. päť „R“, keďže sú v angličtine:

refuse - odmietni, čo nepotrebuješ
reduce – zredukuj množstvo vecí, ktoré máš,
reuse – používaj opakovane,
recycle – zrecykluj, 
rot – skompostuj.

Dodržiavaním týchto pravidiel si vedome nevpustíme do života príliš veľa vecí. Predídeme tak
tomu, aby sme museli riešiť čo s nimi, keď doslúžia.
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Manuál21 / Zero Waste / Zero Waste – pojmy a zdroje

Ekonomika, ktorá je založená na vzorci: ťažba zdrojov – výroba – distribúcia – použitie –
vyhodenie. Vstupy a výstupy nie sú navzájom prepojené. Na jednej strane čerpáme veľké množstvo
prírodných zdrojov, na druhej strane hromadíme množstvo odpadu.

Koncept, ktorý je integrálnou súčasťou udržateľného rozvoja a znamená výraznú zmenu
fungovania ekonomického modelu súčasnosti. Cirkulárna ekonomika je model výroby a spotreby,
ktorý zahŕňa zdieľanie, požičiavanie, opätovné použitie, opravy, renovácie a recykláciu existujúcich
materiálov a výrobkov, pokiaľ je to možné. Týmto spôsobom sa predlžuje životný cyklus výrobkov,
šetria sa prírodné zroje a predchádza sa nadmernému hromadeniu odpadov.

Princípy cirkulárnej ekonomiky

1. Uzatváranie tokov materiálov vo funkčných a nekončiacich cykloch, kde nestrácajú hodnotu.
2. Čerpanie energie z obnoviteľných a udržateľných zdrojov.
3. Navrhovanie takýchto produktov a služieb, ktoré nemajú negatívny vplyv na

prírodné ekosystémy a ľudské zdroje.

Koncept života bez odpadu. O celosvetové rozšírenie sa postarala Bea Johnson (USA), ktorá pre
domácnosť adaptovala 5 pravidiel, pôvodne určených pre biznis či samosprávy. Označujú sa ako 5
"R", keďže sú po anglicky:

Refuse – odmietni, čo nepotrebuješ. Nekupuj / neber si veci len na jedno použitie, reklamné
predmety, veci "zadarmo" a všetko, čo nebudeš využívať. Nebudeš musieť riešiť čo s tým,
keď sa to stane odpadom.
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Reduce – zredukuj množstvo vecí, koré vlastníš. Zváž, čo reálne využívaš a zvyšok
pošli ďalej. Predaj, vymeň, venuj. Skús prehodnotiť nielen veci, ale aj svoje nároky.   
Reuse – používaj opakovane. Vyberaj si veci, ktoré sú určené na opätovné použitie, keď sa
pokazia, skús ich opraviť a keď doslúžia, nájdi pre ne iný zmysel. T.j. "vypoužívaj“ veci na
maximum.
Recycle – vytrieď všetky recyklovateľné materiály prv, než ich vyhodíš. Recykluj správne
a dôsledne. 
Rot – kompostuj, čiže "zrecykluj" bioodpad.

Vyššia forma recyklácie, keď z odpadu vzniká výrobok vyššej kvality. Je to zhodnocovanie odpadu,
väčšinou pri tom odpad pretvárame mechanicky, nerozoberáme na prvočinitele, netavíme a
podobne. (Často využívaný proces pri tvorbe odevov, súčasť tzv. slow fashion.)

Nižšia forma recyklácie, keď odpad rozoberieme na prvotné komponenty a vyrobíme výrobok,
ktorý má ale horšie vlastnosti ako pôvodný.  

Ekonomický model založený na výmene či požičiavaní vecí a služieb medzi jednotlivcami,
skupinami či v rámci komunít.

http://www.zerowasteslovakia.sk

http://www.priateliazeme.sk/spz/aktivity/ine-aktivity/ekoporadna/minimal...

https://www.nulaodpadu.sk/taxonomy/term/94

https://www.odpady-portal.sk/Znacka/1235/menej%20odpadu.aspx

https://dennikn.sk/blog/1903939/zivot-bez-plastov-alebo-ako-produkovat-m...
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Manuál21 / Zero Waste / Zero Waste video so Zuzanou Vakošovou

Video je koncipované ako vstup do problematiky minimalizácie odpadu s cieľom ukázať, že každý
z nás môže zmenou životného štýlu výrazne znížiť mnozžstvo produkovaného odpadu.
Protagonistkou videa je zakladateľka Zero Waste Trenčín Zuzana Vakošová.

Spoločné zhliadnutie videa o minimalizácii odpadu so Zuzanou Vakošovou (cca 7 minút) a následna
práca v triede/online. Video odporúčame rozdeliť na časti a pomocou metodického listu sa pýtať
na vytvorené otázky. Správne odpovede nájdete v kľúči.

1. Vysvetlenie základných princípov minimalizácie odpadu a predstavenie životného štýlu Zero-
waste.

2. Predstaviť zero-waste aktivistku, ktorá inšpiruje svoje okolie.

OBJEKTív 21 – Kapitola III. – Minimalizácia odpadu so ZuzOBJEKTív 21 – Kapitola III. – Minimalizácia odpadu so Zuz……

https://youtu.be/L-6TApREkLg
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3. Predstavenie konrétnych riešení na minimalizáciu odpadu v spotrebiteľskom priestore.

projektor, wifi

20-45 min

1. Učiteľ začne hodinu motivačnou otázkou
2. Pracuje s videom podľa priložených metodických listov
3. Záverečná diskusia po zhliadnutí videa

Online verzia – je možné zadať ako domácu úlohu.

https://youtu.be/L-6TApREkLg

Ako pracovať s videom Zero Waste

Ako pracovať s videom Zero Waste - odpovede

identifikácia a popísanie problému
test/kvíz
videoaktivita
cirkulárna ekonomika
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Ako pracovať s videom ZW 
 
Video je rozdelené na 4 časti a pedagóg postupuje tak, že v daných časoch video zastaví a pracuje 
podľa nasledujúcich bodov. 
 

 1. Učiteľ vyzve žiakov, aby si vytiahli svoju desiatu, poprípade povedali, v čom ju majú zabalenú. 
Môžu si spraviť malý prieskum, koľko detí ju má zabalenú v jednorazovom obale a koľko v 
desiatovej krabičke a podobne. 

 
2. Pustí video do 1:20, zastaví ho a položí žiakom otázky: 
 Kto je Zuzana Vakošová, aké je jej povolanie a kde aktuálne pracuje? 
 Poznáte nejaký bezobalový obchod alebo viete o nejakom v okolí? 
 Aká téma sa stala pre Zuzanu dominantnou?  
 
3. Pustí video ďalej a zastaví ho v 2:40 a položí otázky: 
 Aký je slovenský preklad/ekvivalent anglického spojenia Zero Waste? 
 Vymenujte 5 základných krokov života v duchu Zero Waste. 
 
4. Pustí video do 3:56, zastaví ho a položí otázky: 
 Kto zachytil, z čoho sa vyrába polystyrén? 
 Aké 2 problémy Zuzana spomenula v súvislosti s produkciou jednorazových plastových 
 výrobkov? 
 Objednávate si domov donáškové jedlo? Za akých okolností si myslíte, že je v poriadku  
 si donáškové jedlo objednať? (Ako často?) 
 
5.  Video pustí do konca a položí otázky: 
 Aké jednorazové produkty vieme nahradiť a čím? 
 Od koho sa Zuzka dozvedela o takomto životnom štýle? 
 Prečo je dôležité ísť príkladom v minimalizácii odpadu? Čo vieme docieliť?  
 
6. Video pustí ešte raz na rekapituláciu: 
 Aký názov by ste dali videu do 2-3 slov? 
 Čo si si z videa odniesol?  
 Čo najzaujímavejšie by si z videa vybral a povedal rodičom? 
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Metodický list k videu Zero Waste 
 
zastavenie 1:20 
 
Kto je Zuzana Vakošová, akej profesii sa venovala a kde dnes pracuje? 
 
Zuzana je vyštudovaná učiteľka, ktorá žije životným štýlom zerowaste. Počas točenia videa bola vo 
fáze, kedy pracovala v bezobalovom obchode, dnes  však opäť učí a okrem toho ako dobrovoľníčka 
inšpiruje pre ZW cez sociálne siete a ako sa dá. 
 
Poznáte nejaký bezobalový obchod alebo viete o nejakom v okolí? 
 
Odpovedať by mali žiaci 
 
Aká téma sa stala pre Zuzanu dominantnou? 
 
Téma minimalizácie odpadu – Zero Waste 
 
zastavenie 2:40 
 
Aký je slovenský preklad/ekvivalent anglického spojenia zero-waste? 
 
Nulový odpad alebo Život s nulovým/takmer nulovým tvorením odpadu. 
 
Vymenujte 5 základných krokov života zero-waste. 
 

 1. Odmietni – Refuse – odmietanie vecí, čo nepotrebujeme. Napríklad propagačné materiály na 
výstavách (perá, tašky, tričká) 

 2. Redukuj – Reduce – napríklad nahradenie PET fliaš, ktoré si často kupujeme, za jednu sklenenú, 
ktorú používame dlhšie 

 3. Znovu použi – Re-use – napríklad dávať prednosť udržateľnej móde a nie módnym výstrelkom, 
ktoré už budúcu sezónu nebudú „in“, zaváranie zeleniny do tých istých pohárov každý rok alebo 
knižné búdky 

 4. Recykluj – Recycle –  množstvo materiálov, ktoré vyhadzujeme (ak je odpad správne vytriedený), 
je surovinou na výrobu oblečenia, stavebných materiálov a pod. 

 5. Kompostuj – Rot – veci, ktoré sa dajú kompostovať (zvyšky zo zeleniny, či ovocia), triediť do 
biologického odpadu alebo kompostovať (ak máme záhradu alebo kompostér na balkóne) a 
nevytvárať tak odpad, ktorý putuje na skládku 

 
zastavenie 3:56 
 
Kto zachytil z čoho sa vyrába polystyrén? 
Z ropy 
 
Aké dva problémy Zuzana spomenula v súvislosti s produkciou jednorazových plastových 
výrobkov? 
 

 - veľké množstvo spotrebovaných prírodných surovín 
 - hromadenie plastového odpadu  
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 www.mladireporteri.sk/manual21 

 
Možná odpoveď: 
Preprava takýchto krabičiek, ktorá má veľký vplyv na ovzdušie 
 
Objednávate si domov donáškové jedlo? Za akých okolností si myslíte, že je v poriadku si 
donáškové jedlo objednať? (Ako často?) 
 
Odpovedať by mali žiaci 
 
prehranie videa do konca 
 
Aké jednorazové produkty vieme nahradiť a čím? 
 
 - Napríklad vlastné vrecúško zo záclony na zeleninu a ovocie namiesto jednorazových vrecúšok v 

obchodoch 
 - Vlastné nádoby na kozmetiku a pracie prostriedky, ktoré sa dajú dočapovať v bezobalových 

obchodoch 
 - Vlastné nádoby na potraviny, napr. na mäsové produkty z mäsiarstva. Ale rovnako na všetky druhy 

potravín dostupné na trhu alebo v bezobalovom obchode. 
 
 
Od koho sa Zuzka dozvedela o takomto životnom štý le? 
 
Od svojej dcéry 
 
Prečo je dôležité ísť príkladom v minimalizácii odpadu? Čo vieme docieliť?  
 
Výrok o slamkách a o mylnom tvrdení, že jednotlivec toho sám veľa nezmôže 
 
Príklad odpovede:  
Pretože, ak pozitívne ovplyvníme svoje okolie k tomu, aby tvorili menej odpadu, sa táto myšlienka 
bude šíriť ďalej a odpadu bude stále menej a menej. 
 
Video pustí ešte raz na rekapituláciu 
 
Aký názov by ste dali videu do 2-3 slov? 
 
Odpovedať by mali žiaci 
 
Čo si si z videa odniesol?  
 
Odpovedať by mali žiaci 
 
Čo najzaujímavejšie by si z videa vybral a povedal rodičom? 
 
Odpovedať by mali žiaci 
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Manuál21 / Zero Waste / Čo končí v smetnom koši našej triedy?

Na konkrétnom príkade troch smetných košov zo školy žiaci vyhodnotia ich zloženie. Zamyslia sa
nad množstvom odpadu a jednotlivými materiálmi, ktoré skončili v koši. Skúsia navrhnúť prvé
riešenia, ako by žiaci / učitelia mohli znížiť množstvo vyprodukovaného odpadu. Ak má škola
nádoby na triedený odpad (napr. na plast), daný materiál tam žiaci po skončení aktivity odnesú.

Žiaci sa rozdelia do troch skupín, donesú 3 smetné koše z rôznych tried. Každá skupina si určí
dvoch, ktorí dostanú rukavice na triedenie odpadu a na pripravený igelit si vysype obsah koša.
Roztriedi ho podľa materiálov (plasty, papier, bioodpad, sklo, zmesový odpad). Jednotlivé skupiny
si porovnajú svoje výsledky. Učiteľ usmerňuje porovnanie, pomáha triediť. Žiaci sú vedení k tomu,
aby slovne zhodnotili množstvo a charakter odpadu.

1. Uvedomiť si množstvo odpadu vyhodeného za jeden deň
2. Zamyslieť sa nad tým, ako žiaci triedia/netriedia
3. Všímať si množstvo obalového / jednorazového odpadu
4. Diskutovať o možnostiach, ktoré v rámci separácie má daná škola

Učiteľ včas zabezpečí

1. 3 igelity (1x1m)
2. 6 párov pracovných rukavíc, ideálne nie jednorazových, dvoje do každej skupiny
3. 3 smetné koše z rôznych tried

20 minút
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1. Rozdelenie žiakov do troch skupín
2. Rozdelenie ochranných rukavíc, igelitu a smetných košov
3. Vysypanie košov na igelit
4. Triedenie odpadu podľa materiálu
5. Zhodnotenie triedenia učiteľom
6. Diskusia
7. Odnesenie vyseparovaného odpadu do správnych nádob (ak škola také má)

Návrh otázok:

1. Je toho odpadu veľa/málo?
2. Mohlo by toho byť menej?
3. Čomu sa viem vyhnúť, čiže neprinesiem si to do školy vôbec?
4. Čo viem nahradiť niečím iným?
5. Čo by sa dalo vytriediť a zrecyklovať?
6. Čo vyhadzujú žiaci najčastejšie?
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Manuál21 / Zero Waste / Analýza domáceho smetného koša (dištančné vzdelávanie)

Žiaci robia analýzu domácej produkcie odpadu. Aktivita sa realizuje v dvoch krokoch - počiatočný
stav vs. stav po prijatí opatrení na minimalizáciu odpadu.

Na realizáciu výzvy majú žiaci minimálne tri týždne. Aktivita sa realizuje v dvoch krokoch. Medzi
prvým a druhým krokom žiak vyplní prvú časť online pracovného listu a na záver aktivity spracuje
článok a aj s fotografiou /fotografiami ho nahrá na web Mladých reportérov prostredníctvom online
formulára.

viď aktivita 2.1.

žiak môže úlohu začať realizovať v bode, kedy sa v domácnosti nazberá plný smetný kôš

3 týždne

Prvým krokom je :

roztriedenie domáceho odpadového koša tesne pred jeho vysypaním do smetiaka
získanie fotografie
analýza domáceho odpadového hospodárstva formou zodpovedania otázok
prečítanie si rozhovoru s odpadovým špecialistom
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a naplánovanie minimálne dvoch zmien.

Fotografiu a svoje zistenia (úlohy 1 – 4) nahrá žiak do online pracovného listu a pošle pedagógovi
mailom (kliknutím na tlačítko odoslať).

V druhom kroku (úloha 5) žiaci realizujú naplánované zmeny.

Po dvoch týždňoch od ich zavedenia je ich úlohou napísať krátky článok, v ktorom zhrnú závery
celého projektu – od analýzy odpadu, cez inšpiráciu od odpadového špecialistu až po zavedenie
zmien a popísanie získaných skúseností, resp. výsledkov.

Pre vloženie článku žiaci využijú online formulár na stránke.

https://domov.sme.sk/c/22560485/expert-na-odpady-kurinec-ludia-musia-cit...

Online pracovný list 1. časť

Analýza smetného koša a výzva pre menej odpadov

Kontaktné dáta

Meno a priezvisko

trieda

Mail žiaka

Mail pedagóga
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 veľa  málo  neviem

 neviem

 neviem

1. úloha

Potom, čo sa vám doma naplní smetný kôš, vysyp odpad na igelit a roztrieď podľa
materiálu. Urob foto a nahraj ju.

Nie je vybratý žiadny súborVybrať súbor UploadUpload

Files must be less than 20 MB. 
Allowed file types: gif jpg jpeg png.

2. úloha - odpovedaj na otázky

(pomôcť môžu aj ďalší obyvatelia domácnosti)

Koľko litrov komunálneho odpadu vyprodukuje priemerne vaša domácnosť za týždeň?

Je toho odpadu podľa teba veľa/málo? (veľa, málo, neviem)

Je niektorý nebezpečný a obsahuje škodliviny? (vpíšte odpoveď do poľa alebo uveďte
neviem)

Ktorý odpad/obal vznikol zbytočne a viem sa jeho vzniku vyhnúť úplne? (vpíšte odpoveď
do poľa alebo uveďte neviem)

Ktorý odpad/obal viem nahradiť niečím iným? (vpíšte odpoveď do poľa alebo uveďte
neviem)
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 neviem

 neviem

 bioodpad  papier  sklo  plast  kovy  tetrapaky  textil

 lieky  chemikálie  elektro-odpad  baterky  iný – napíšte nižšie

Nájdeš tam niečo, čo by sa dalo ešte na niečo využiť alebo čo by sa dalo vytriediť? (vpíšte
odpoveď do poľa alebo uveďte neviem)

Ako to vyzerá u vás doma s triedením odpadu? Ktoré zložky triedite? Označ.

3. úloha

Prečítaj si rozhovor s odpadovým špecialistom Marekom Kurincom
https://domov.sme.sk/c/22560485/expert-na-odpady-kurinec-ludia-musia-citit-komfort-
ze-s-odpadom-vedia-nakladat-rozumne.html a poznač si z neho jednu myšlienku, ktorá ti
príde najviac inšpiratívna pre vašu domácnosť.

Myšlienka, ktorá sa ti zdá kľúčová pre mimimalizáciu odpadu vo vašej domácnosti

4. úloha

Prijmi výzvu. Dohodni sa s členmi domácnosti u vás doma, že zrealizujete aspoň dve zmeny
v odpadovom hospodárstve, resp. spotrebiteľských zvyklostiach pre menej odpadov:

Zmena pre menej komunálneho odpadu – aká? vypíš

Zmena pre menej plastov – aká? vypíš
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Odošli formulárOdošli formulár

identifikácia a popísanie problému
žurnalistické zručnosti
dištančné vzdelávanie/domáca úloha
minimalizácia odpadu
triedenie odpadu
environmentálna výchova
geografia

Pridať ďalšie zložky triedeného odpadu - vpíš do poľa - bioodpad, papier, sklo, plast,
kovy, tetrapaky, textil, nebezpečný odpad – lieky, chemikálie, elektro-odpad, baterky...

 áno, po 2 týždňoch nahrám článok

Online pracovný list – 2. časť

5. úloha

Po dvoch týždňoch od zavedenia zmien popíš, či sa ich podarilo úspešne zaviesť. Článok
nahraj do online formulára na stránke Mladých reportérov pre životné prostredie. Článok
nemusí byť dlhý (stačí cca pol strany textu) - popíš krok za krokom, ako si robil(a) analýzu
domáceho odpadového hospodárstva (pridaj foto), inšpiroval(a) sa skúsenosťami Mareka
Kurinca pre naplánovanie zmien, až po popísanie výsledku, resp. získaných skúseností. Aký
je výsledok v oblasti lepšieho triedenia a minimalizácie komunálneho odpadu? Ktorú zmenu
bolo ťažšie uskutočníť? Aký máš z toho pocit? Čo si sa naučil(a)? Ak je to možné, urob
fotografiu alebo fotografie, ktoré svedčia o uskutočnených zmenách.

Po 2 týždňoch pošlem článok *
Po zakliknutí a odoslaní tohto formuláru Ti na e-mail
pošleme pripomienku aj s inštrukciami, ako nahrať článok.
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Manuál21 / Zero Waste / Ako znížiť množstvo odpadu?

Aktivita nadväzuje na video so Zuzanou Vakošovou alebo aktivitu 2.1. - Čo končí v smetnom koši
našej triedy. Žiaci môžu prísť s vlastnými riešeniami, ako redukovať množstvo odpadu. Svoje
návrhy následne porovnajú a priradia k pravidlám zero waste.

Aktivita je rozdelená na tri časti.

1. časť: Žiaci voľne navrhujú možnosti, ako by sa dalo znížiť množstvo odpadu, ktorý tvoríme
(doma, v škole...). Na pripravený hárok papiera nápady sami zapisujú. Učiteľ príliš nekoriguje,
nápady môžu byť spontánne. 

2. časť:  Žiaci pozrú prezentáciu o princípoch zero waste - života bez odpadu.

3. časť: Po skončení prezentácie učiteľ zopakuje všetky pravidlá zero waste. Vyzve žiakov, aby sa
zamysleli, ktoré „nápady“ by mohli predstavovať jednotlivé pravidlá. Výsledky diskusie môžu žiaci
dopísať na papier, či spísať na tabuľu.

1. Zamyslieť sa nad možnosťami znižovania odpadu
2. Hľadať rôzne - aj netradičné riešenia
3. Spoznať princípy zero waste
4. Porovnať svoje nápady s princípmi zero waste

Čistý hárok papiera (veľkosť - baliaci papier), prípadne flipchart, fixky, počítač, projektor,
prezentácia (v prílohe)
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10 minút (1. časť), 20-25 minút (2. časť), 5-10 minút (3. časť)

1. časť - brainstorming:

1. Učiteľ na začiatku aktivity položí žiakom otázku: Ako môžme znížiť množstvo odpadu, ktorý
tvoríme doma / v škole?

2. Žiaci navrhujú možnosti, zapisujú ich na papier, učiteľ nápady nekoriguje.

2. časť - prezentácia o zero waste princípoch

3. časť - správne priraď

1. Učiteľ zopakuje pravidlá zero waste.
2. Vyzve žiakov, aby určili, ktoré „nápady“ by mohli predstavovať jednotlivé pravidlá.
3. Žiaci diskutujú o jednotlivých možnostiach, porovnávajú svoje riešenia s princípmi zero waste

zero_waste_prezentacia.zip

zero_waste_prezentacia_ucitel.zip

pl_pre_ucitela_k_prezentacii.docx

identifikácia a popísanie problému
navrhovanie riešenia problémov
brainstorming
diskusia/diskusná aktivita
prezentácia pedagóga
minimalizácia odpadu

http://www.mladireporteri.sk/manual21/sites/default/files/files/zero_waste_prezentacia.zip
http://www.mladireporteri.sk/manual21/sites/default/files/files/zero_waste_prezentacia_ucitel.zip
http://www.mladireporteri.sk/manual21/sites/default/files/files/pl_pre_ucitela_k_prezentacii.docx


- 72 -
 

 www.mladireporteri.sk/manual21 

Metodický list k prezentácii Zero Waste 

Slide 2: 3 za sebou idúce obrázky – skládka pri Trenčíne, odpad v triede (po Halloweene) a smetný kôš 
v kine (po predstavení) 

Slide 3: Odpad na Slovensku – vyprodukujeme cca 1 kg odpadu denne na človeka. Z toho skončilo asi 
76,5% na skládkach, 8,8% v spaľovniach, 7,4% sa zrecyklovalo, 4,5% sa skompostovalo a 2,8% sa 
energeticky zhodnotilo. (rok 2017) Zdroj: www.priateliazeme.sk  

Slide 4: Odpad vo svete:  

 Hromada smetí v Tichom oceáne vytvorila ostrov 3x väčší ako Francúzsko. 
 V 80% vzoriek pitnej vody sa našli mikroplasty.  
 Do roku 2050 bude vo oceánoch viac plastov, ako rýb. 

Slide 5: Príklady zlého stavu životného prostredia. 

Slide 6: Kto je zodpovedný za náš odpad? My. 

   Aký je najlepší odpad? Taký, ktorý nevznikne. 

Slide 7: Porovnanie lineárnej a cirkulárnej ekonomiky: 

 Lineárna ekonomika čerpá prírodné zdroje, vyrába, distribuuje, používa a zahadzuje výrobky. 
„Začiatok“ a „koniec“ nie sú prepojené, nesúvisia spolu. Na jednej strane sa čerpá veľké 
množstvo zdrojov, na opačnom konci vzniká veľké množstvo odpadu. 

 Cirkulárna ekonomika sa snaží spojiť zdroje a odpady, t.j. predpokladá, že nie všetko, čo 
vyhadzujeme, je odpad. Je to druhotná surovina, ktorej spracovaním šetríme prírodné zdroje 
a energie. Cirkulárna ekonomika je založená na opakovanom používaní výrobkov, opravovaní, 
zdieľaní, výmene, požičiavaní a podobne. 

Slide 8: Ako mať menej odpadu? Súčasťou riešení je aj zero waste životný štýl. Riadi sa 5 pravidlami 
(refuse, reduce, reuse, recycle, rot). Na obrázku je ročný komunálny odpad propagátorky zero waste 
Bei Johnson (odpad 4-člennej rodiny). Adaptovala pre domácnosti spomínaných 5 pravidiel (pôvodne 
z komerčnej sféry) a ich dodržiavaním minimalizovala svoj odpad. 

Slide 9: Refuse – Odmietni, čo nepotrebuješ. Predovšetkým jednorazové veci, reklamné predmety, 
veci, ktoré už doma máš a podobne. 

Slide 10: Reduce – Zredukuj množstvo vecí, ktoré vlastníš, to čo nepotrebuješ môžeš venovať, predať, 
vymeniť... 

Slide 11: Reuse – Používaj opakovane. Vyberaj si veci určené na opakované používanie, keď doslúžia, 
skús im nájsť iný význam. 

Slide 12: Recycle – Recykluj dôsledne a správne. 

Slide 13: Rot – Kompostuj. 

Slide 14-16: Príklady vecí zo zero waste domácnosti. 

Slide 17: Príklady stránok, FB/IG profilov, bezobalových predajní, ktoré sa zaoberajú / uľahčujú život 
s menej odpadom. 
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Manuál21 / Zero Waste / Zero Waste - Otestuj sa! (Kvíz)

Žiaci si formou krátkeho kvízu preveria a utvrdia svoje vedomosti o správnom triedení a
minimalizácii zmesového odpadu. Materiál pre pedagógov aj so správnymi odpoveďami je v
prílohe. Aktivita sa dá realizovať aj ako home-schooling - kvíz je k dispozícii aj v online verzii.

Žiaci odpovedajú na 10 otázok kvízu, zameraného na správnu separáciu odpadu. Kvíz má formu
prezentácie, nie je potrebné ho tlačiť. Pre učiteľa je priložený dokument aj so správnymi
odpoveďami. 

1. Prehĺbiť vedomosti o triedení jednotlivých druhov materiálov
2. Poukázať na odpad, ktorý nepatrí do zmesového kontajnera

počítač, projektor 

15 minút

1. žiaci odpovedajú na otázky kvízu samostatne (odpovede si zapisujú na papier/do zošita)
2. učiteľ vyhodnotí správne odpovede spolu so žiakmi
3. jednotlivé otázky kvízu môžu byť doplnené o diskusiu
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kviz_material_pre_pedagogov.docx

kviz_prezentacia.pptx

online kvízprezentácia pedagógatest/kvíztriedenie odpaduenvironmentálna výchovaetická výchovaobčianska výchova12. Zodpovedná spotreba a výroba13. Ochrana klímy14. Život pod vodou15. Život na pevnine

Manuál21 / Zero Waste / Zero Waste - Otestuj sa! (Kvíz)

Žiaci si formou krátkeho kvízu preveria a utvrdia svoje vedomosti o správnom triedení a
minimalizácii zmesového odpadu. Materiál pre pedagógov aj so správnymi odpoveďami je v
prílohe. Aktivita sa dá realizovať aj ako home-schooling - kvíz je k dispozícii aj v online verzii.

Žiaci odpovedajú na 10 otázok kvízu, zameraného na správnu separáciu odpadu. Kvíz má formu
prezentácie, nie je potrebné ho tlačiť. Pre učiteľa je priložený dokument aj so správnymi
odpoveďami. 

1. Prehĺbiť vedomosti o triedení jednotlivých druhov materiálov
2. Poukázať na odpad, ktorý nepatrí do zmesového kontajnera

počítač, projektor 

15 minút

1. žiaci odpovedajú na otázky kvízu samostatne (odpovede si zapisujú na papier/do zošita)
2. učiteľ vyhodnotí správne odpovede spolu so žiakmi
3. jednotlivé otázky kvízu môžu byť doplnené o diskusiu

http://www.mladireporteri.sk/manual21/sites/default/files/files/kviz_material_pre_pedagogov.docx
http://www.mladireporteri.sk/manual21/sites/default/files/files/kviz_prezentacia_0.pptx
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KVÍZ 

1. Kam patrí použitý (mastný) kartón od pizze? 

A Zmesový odpad 

B Kompost 

C Papier 

Papierové obaly znečistené od jedla patria do zmesového odpadu, pretože by znehodnotili zvyšný materiál. (V 
malom množstve ich môžeme dať kompostu.) Rovnako aj použité servítky, papierové utierky či vreckovky. Do 
papiera nepatrí ani lepiaca páska, obaly od vajíčok, alobal, celofán ani použitý papier na pečenie. 

2. Kam patria lieky? 

A  Bioodpad 

B Lekáreň 

C Zmesový odpad 

Nespotrebované lieky odovzdáme do najbližšej lekárne. Spláchnuté do WC alebo odhodené do zmesového 
odpadu by mohli ohroziť životné prostredie alebo zdravie ľudí.  Samozrejme, papierové obaly, príbalové letáky, 
sklenené a plastové nádobky triedime podľa bežných pravidiel. 

3. Recyklovanie je lepšie ako opakované používanie výrobku. 

A  Áno 

B Nie  

C Sú rovnako dobré 

Recyklovanie je energeticky veľmi náročný technologický proces, takže sa snažíme najskôr opakovane používať 
výrobok. Po jeho doslúžení, ak sa dá, pretvoriť alebo využiť na niečo iné a až potom recyklujeme. 

4. Kam patria pokladničné bločky? 

A Papier 

B Kompost 

C Zmesový odpad 

Vo väčšine prípadov sú bločky vyrobené z tzv. termopapiera, ktorý obsahuje rôzne chemikálie a tiež látky, 
ktoré zabraňujú jeho rozkladu. Preto patrí do zmesového odpadu. 

5. Kam patria batérie?  

A  Zmesový odpad 

B Zberné dvory, špecializované miesta, elektropredajne 

C Kov 

Batérie okrem iného obsahujú olovo a mnohé chemické látky, takže rozhodne nepatria ani do voľnej prírody 
ani do zmesového odpadu. Rôzne zberné nádoby s označením batérie nájdete v obchodoch s elektronikou ale 
i v rôznych obchodných reťazcoch.  
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6. Čo nepatrí do skla? 

A   Rozbitá šálka  

B Zaváraninový pohár 

C Farebná sklenená fľaša 

Šálky sú vyrobené z porcelánu a nie zo skla, preto patria do zmesového odpadu. Podobne ako rozbité zrkadlo, 
autosklo, obrazovky, sklo znečistené chemikáliami či plexisklo. 

7. Musia sa kelímky od jogurtov oplachovať pred vyhodením do plastov? 

A  Nie, stačí dočista „vyčistiť“ lyžičkou  

B Nie, pokojne tam môže ostať časť obsahu  

C  Je bezpečnejšie ho opláchnuť 

Otázka kelímkov od jogurtov či smotany je trochu diskutabilná. Väčšina zdrojov uvádza, že stačí dočista vyčistiť 
lyžičkou. Samozrejme, v prípade malých detí napríklad, je možné že tam časť jedla ostane. Vtedy odporúčame 
kelímok opláchnuť. Do triedeného zberu by mal ísť iba taký, ktorý nemôže byť zdrojom nejakej nákazy, 
zápachu a podobne.  

8. Čo nepatrí do zbernej nádoby na kov? 

A  Plechovka od farby 

B Hliníkové obaly od čajových sviečok 

C Hliníkové viečko od jogurtu 

Do nádoby na kov nedávame nič, čo je znečistené od oleja, farby, chemikálií alebo jedla.  

9. Kam patrí použitý kuchynský olej: 

A  Výlevka / odtok  

B Čerpacia stanica  

C Kompost 

Použitý kuchynský olej sa následne ďalej spracuje, zhodnotí a využije ako biopalivová zložka do motorovej 
nafty. Ak kuchynský olej skončí po použití vo výlevke, zanesie kanalizáciu. Biopalivová zložka z použitého 
kuchynského oleja výrazne znižuje emisie skleníkových plynov. Ak nemáme možnosť zaniesť olej na čerpaciu 
stanicu, môžeme využiť zberný dvor. 

10. Dá sa sklo recyklovať donekonečna? 

A  nie 

B  áno, ale iba biele sklo 

C  áno 

Sklo je 100% recyklovateľné a môžeme ho recyklovať donekonečna bez straty kvality či čistoty. Je to výborný 
obalový materiál a na rozdiel od iných nevypúšťa žiadne chemikálie do jedla či pitia. 
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Manuál21 / Zero Waste / Mýty o živote bez odpadu

Úlohou žiakov je zaujať postoj, či je určité tvrdenie o zero waste živote pravda alebo nie a svoj
postoj obhájiť argumentmi.

Na začiatku aktivity učiteľ rozdelí žiakov do 4 skupín. Každá skupina dostane jeden mýtus o živote
bez odpadu. Úlohou skupiny je zaujať postoj, či je dané tvrdenie pravda alebo nie, svoj postoj
obhájiť argumentmi.

1. Na základe doterajších informácií vedieť zaujať postoj
2. Rozvíjať kritické myslenie
3. Vedieť obhájiť názor
4. Rozvíjať prezentačné schopnosti

Žiaci sú rozdelení do 4 skupín. Každá skupina dostane 1 mýtus:

1. Životný štýl zero waste je príliš drahý.
2. Životný štýl zero waste je časovo náročný.
3. Ľudia, ktorí znižujú svoj odpad, sú zdravší.
4. Jeden človek aj tak nič nezmení.

20 minút (5 minút diskusia v rámci skupiny, 15 minút prezentácia názoru, jeho obhajovanie)

1. Rozdelenie do 4 skupín, rozdelenie jednotlivých tvrdení
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2. Diskusia o tvrdení v rámci skupiny, príprava argumentov za/proti
3. Prezentácia postojov skupiny
4. Diskusia
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Mýty o odpade – metodický list 

 

Mýtus 1: Životný štýl zero waste je príliš drahý 

Práve naopak, na veľa veciach dokážeme ušetriť. Niektoré veci nakupujeme len veľmi výnimočne –  
oblečenie nosíme, čo máme, spotrebný tovar opravujeme, požičiavame si, vymieňame, kupujeme 
z druhej ruky, výrobky používame až do úplného konca. Tiež nekupujeme balenú vodu, jednorazové 
utierky, servítky, vreckovky či iné produkty. Viac môžu stáť potraviny, keďže bezobalové obchody sa 
snažia o lokálny a ekologický prístup. Tam ale ide zvýšená cena ruka v ruke s vyššou kvalitou. A to je 
tiež jedným z cieľov šetrného vzťahu s prírodou – podpora lokálnych pestovateľov a zlepšenie kvality 
stravovania. 

Mýtus 2: Životný štýl zero waste je časovo náročný 

Zero waste je tak časovo náročné, ako si ho kto spraví. Nejde iba o to, aby sme boli stopercentný 
v každej chvíli, ale aby sme spravili najviac, ako môžeme. Viac času môže zo začiatku zabrať 
plánovanie nákupu potravín (ak sa snažíme nakupovať čo najviac bez odpadu, môže to byť na 
viacerých miestach), no aj to je otázka zvyku. Zero waste nie je o tom, že si budeme všetci vyrábať 
mydlo, či prací prášok. Všetky tieto veci si už vo väčšine miest môžeme v pohode kúpiť bez obalu.  

Mýtus 3: Ľudia, ktorí znižujú svoj odpad, sú zdravší 

Myslím, že áno. Kupujú menej potravinových výrobkov a viac skutočných potravín. Predsa len, úplne 
bez obalu býva najčastejšie čerstvé ovocie a zelenina. Znižujú svoju spotrebu mäsa, snažia si niečo 
vlastné dopestovať, celkovo sa viac zamýšľajú nad tým, čo jedia – a to nielen z pohľadu odpadu.    

Mýtus 4: Jeden človek aj tak nič nezmení 

Nikto sám nezmení svet. Sme iba kvapkou v oceáne. Ale môžeme zmeniť seba, môžeme inšpirovať 
ostatných a môžeme nebyť ľahostajní. Voči sebe, ostatným a prostrediu. Ak si každý povie, že nič 
nedokáže, tak sa nespravíme nič. Ale ak dokážeme zmeniť vlastné postoje, myslenie či nároky, tak 
sme urobili veľký krok vpred. 
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Manuál21 / Zero Waste / Druhá šanca pre oblečenie - participatívno-reportérska aktivita

Žiaci majú za úlohu zistiť možnosti, kam môžu ľudia posunúť nenosené, no stále zachovalé
oblečenie. Urobia prieskum a svoje zistenia umiestnia na sociálne siete ako blogové príspevky, či
posty na Instagram a Facebook. Pri spracovaní prieskumu postupujú podľa metodiky programu
YRE 4 krokov:

1. prieskum terénu
2. konzultácie s odborníkmi / hľadanie riešenia
3. vytvorenie reportáže
4. šírenie príspevku - web školy, regionálne médiá, sociálne siete

Úlohou žiakov je zistiť aké máme možnosti, ako jednotlivci, keď nechceme vyhadzovať nechcené
oblečenie do komunálneho odpadu. Samotnej aktivite na hodine predchchádza domáca úloha -
prečítanie odporúčaných článkov a rozhovor s rodičmi. Prieskum môžu žiaci urobiť aj na
internete. Mali by tiež zisťovať, ktoré z týchto možností (charita, on-line bazáre, darovanie priamo
konkrétnej osobe/rodine, výmena medzi priateľmi, kontajnery na obnosené šatstvo...) už v tomto
smere existujú aj v mieste ich bydliska. V rámci tohto zadania žiaci oslovia mestský úrad, prípadne
úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, kde sa pokúsia získať ďalšie návrhy či stanovisko
k textilnému odpadu. Svoje zistenia spracujú vo forme krátkeho príspevku a publikujú na
sociálnych sieťach (Instagrm, Facebook) a na webe školy. Ak sa dá, zistenia z miesta bydliska
zdokumentujú aj fotografiami.

1. Uvedomiť si význam správneho nakladania s textilným odpadom
2. Poznať všetky možnosti zhodnotenia textilného odpadu
3. Pristupovať k textilnému odpadu ako k cennému zdroju materiálu
4. V rámci zdieľanej ekonomiky upozorniť na možnosti výmeny oblečenia

http://www.mladireporteri.sk/o-programe/metodiky/metodika-4-krokov
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5. Upozorniť na sociálny aspekt (darovanie oblečenia na charitu alebo priamo konkrétnej
rodine)

Na domácu úlohu si žiaci prečítajú článok Novovešťania žiadajú zlepšenie zberu starého
šatstva | Mladí reportéri pre životné prostredie (mladireporteri.sk), prípadne ďalšie
články (viď online zdroje) a pozhovárajú sa s rodičmi o možnostiach nakladania s textilným
odpadom v obci/meste.
Učiteľ zadá a vysvetlí úlohu. Žiaci môžu pracovať v menších skupinách.  
Okrem prístupu na internet nepotrebujú žiadne ďalšie pomôcky.

domáca úloha, 45 minút, 1-2 týždne na prieskum, 45 minút

1. Úvodné (motivačné) články (vhodné ako domáca úloha).
2. Zadanie a vysvetlenie úlohy, rozdelenie do skupín a online prieskum na hodine, prípadne

naplánovanie swapu.
3. Prieskum v teréne a spracovanie výsledkov prieskumu do príspevku na sociálne siete. Ak žiaci

zrealizujú swap, príspevok bude okrem prieskumu aj o realizácii podujatia.
4. Prezentovanie výstupov jednotlivých tímov alebo spoločného výstupu a porovnanie zistených

výsledkov s úvodnými informáciami (z článkov).

1. Zorganizovať swap oblečenia.

Zopár kúskov oblečenia môžu žiaci "pomôcť zachrániť" aj v rámci triedy či školy. Stačí nápad,
ochota a postupovať podľa týchto krokov. (Návod pre žiakov):

Oslov aspoň 2-3 spolužiakov alebo kamarátov zo školy, o ktorých vieš, že ti radi pomôžu.
Vysvetli im, čo to je swap - výmena oblečenia a ako funguje.
Nájdite ochotného učiteľa, ktorý vám pomôže so zabezpečením triedy alebo inej vhodnej
miestnosti.
Dohodnite si pravidlá výmeny - aké veci budete vymieňať (zimné, letné...), koľko kúskov max
môže každý priniesť, kto pomôže s prípravami, kto s propagáciu (napríklad cez školský
rozhlas). S detailami vám určite rád poradí učiteľ. Dohodnite vhodný dátum a hodinu výmeny.
Poraďte sa s učiteľom, komu by mohli ísť veci, ktoré po výmene ostanú. Určite spolu nájdete
rodinu, ktorej budete môcť pomôcť.
Je lepšie začať v malom - najprv to skúste v rámci triedy, až potom vo väčšom.
Vymieňať si môžete aj knihy, hračky či školské pomôcky.

2. Vložiť článok o swape aj 3 fotogriami na stránku Mladých reportérov prostredníctvom online
formulára.

http://www.mladireporteri.sk/node/add/clanok
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http://www.mladireporteri.sk/clanok/novovestania-ziadaju-zlepsenie-zberu...

http://www.mladireporteri.sk/clanok/ako-moda-nenici-nasu-planetu

https://ecohero.sk/swap-vymena-oblecenia/

http://www.nulaodpadu.sk/vymenna-burza-pomaha

navrhovanie riešenia problémov
žurnalistické zručnosti
oslovenie respondenta/úradu/organizácie
dištančné vzdelávanie/domáca úloha
prieskum v teréne
cirkulárna ekonomika
minimalizácia odpadu
triedenie odpadu
environmentálna výchova
etická výchova
občianska výchova
1. Žiadna chudoba
12. Zodpovedná spotreba a výroba
13. Ochrana klímy
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Úvod do problému

Pojmy

Aktivita 1- video s Martinou Paulíkovou

Aktivita 2 - Na čo je (dobrý) územný plán? - ppt

Aktivita 3 - Kde a ako hľadať územnoplánovacie informácie? - cvičenie

Aktivita 4 - Podnet na zmenu územného plánu - cvičenie

Aktivita 5 - Verejné prerokovanie Zmien a doplnkov územného plánu mesta - rolová hra

Pocitová mapa - participatívno-reportérska aktivita

učíme pre 21. storočie
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Manuál21 / Územné plánovanie – nástroj pre udržateľné komunity

I keď schopnosť čítať územný plán je v 21. storočí podobne dôležitá ako vedieť čítať mapu, do
školských osnov sa zatiaľ nedostala. Dôležitosť chápania procesu územného plánovania narastá so
súčasným tlakom na záber územia na strane developerov, ako aj klimatickú krízu a stratu
biodiverzity. Veríme, že aj vy osobne sa radi s touto problematikou oboznámite a nájdete priestor
vo výučbe, ako tam problematiku územného plánovania integrovať. 

Ak žiaci pochopia územné plánovanie, budú mať vyššiu motiváciu zvoliť si environmentálne-
zodpovedných poslancov v svojej obci/svojom meste. Kvalitné územné plány a ich dodržiavanie sú
základným predpokladom dlhodobého rozvoja našich obcí a miest v súlade s princípmi
udržateľného rozvoja, pre ekologickú stabilitu krajiny, šetrné využívanie prírodných zdrojov a
zachovanie kultúrneho a prírodného dedičstva.
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Manuál21 / Územné plánovanie / Územné plánovanie – úvod do problému

Čo by mal absolvent základnej školskej dochádzky vedieť o územnom pláne? Je to dôležité? Načo?
Čo sa o územnom pláne a možnostiach občanov na tvorbe a pripomienkovaní územného plánu
obce, mesta, kraja učí v škole? Je to dostatočné?

V bežnom živote sa už asi každý z nás stretol so situáciou, keď sa začalo kdesi čosi stavať, nad
čím sme sa pozastavili. Kto to dovolil? Je to "V SÚLADE S ÚZEMNÝM PLÁNOM"? Kde si to môže
obyčajný človek overiť, kde získa informácie?

Územný plán je právny dokument obsahujúci veľké množstvo užitočných informácií, ktoré sa treba
naučiť vyčítať. Nie je to však žiadna veda, podobne ako vieme čítať obyčajné mapy, naučíme sa
ľahko čítať aj územné plány, ktoré sú vlastne tiež mapami, mapami budúcnosti. Ak toto
zvládneme, získame náskok pred tými, ktorí to nevedia, územný plán sa totiž spracúva pre
pomerne veľké časové obdobie dopredu .

Dozvieme sa z neho napr.:

kde sa v budúcnosti bude umiestňovať výstavba rodinných, či bytových domov,
kde je naplánovaný priemyselný park, obchody, šport, …,
kadiaľ povedie nová trasa kanalizácie, plynovodu, elektrického vedenia, …,
kde budú vedené nové komunikácie, diaľnica, železnica, …

Územný plán je spracovaný v grafickej a textovej podobe. Jedna dopĺňa druhú. To čo nedokáže
vypovedať grafická časť sa dozvieme z textovej časti, a naopak.

Územný plán obce/mesta/kraja (a aj ich zmeny, doplnky) vzniká podľa stavebného zákona č.
50/1976 Zb., zadávateľom je obecná či krajská samospráva, spracovateľom odborná organizácia.
Čo je ale dôležité (a to je aj zmyslom tejto kapitoly): vedieť, ako, kedy, v akých štádiách prípravy
územného plánu (či jeho doplnkov) sa môže zapojiť laická verejnosť, občania, obyvatelia
riešeného územia obce, mesta, kraja.
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K téme začlenenia témy do školských osnov sa konal v januári 2020 v Púchove seminár pre
pedagógov zo základných a stredných škôl. Článok o tomto seminári a krátke video o ňom z
produkcie Mladých reportérov pre životné prostredie nájdete na tomto
odkaze: http://www.mladireporteri.sk/uzemny-plan-do-skol-seminar-v-puchove.
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Manuál21 / Územné plánovanie / Územné plánovanie - pojmy a zdroje

Územným plánovaním sa sústavne a komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné
využívanie územia, určujú sa jeho zásady, navrhuje sa vecná a časová koordinácia činností
ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno-historické hodnoty územia,
územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Územné
plánovanie vytvára predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území s osobitným zreteľom
na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenie trvalo
udržateľného rozvoja, na šetrné využívanie prírodných zdrojov a na zachovanie prírodných,
civilizačných a kultúrnych hodnôt. (§1 Zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) č. 50/1976 Zb.)

Je záväzný dokument, výsledok územného plánovania, schválený vo forme VZN (všeobecne
záväzného nariadenia) územne príslušnou samosprávou (obecným/mestským zastupiteľstvom,
zastupiteľstvom kraja). Územný plán je spracovaný v grafickej a textovej podobe. Jedna dopĺňa
druhú. To čo nedokáže vypovedať grafická časť sa dozvieme z textovej časti, a naopak. Podrobne
je obsah a rozsah územného plánu obce popísaný vo vykonávacej vyhláške k stavebnému zákonu –
vyhláška č.55/2001 MŽP SR.

Textová časť ÚP obsahuje väčšinou 3 samostatné časti:

sprievodnú správu, ktorá obsahuje podrobný popis a riešenie územného plánu obce (obsah v
zmysle vyhlášky č.55/2001 MŽP SR);
vyhodnotenie záberu poľnohospodárskej alebo lesnej pôdy;
regulatívy územného rozvoja obce = záväzné regulatívy územnoplánovacej dokumentácie

Grafická časť ÚP obsahuje väčšinou nasledovné výkresy:
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Širšie vzťahy, ktoré zobrazujú riešené územie v širšom kontexte v merítkach 1:10000 a
väčších, vrátane väzieb na okolie mimo katastra. Výkres zobrazuje hlavné rozvojové zámery,
hlavnú dopravnú kostru a jej napojenie na cesty vyšších kategórií, infraštruktúru vo vzťahu k
vyšším rozvodným rádom, a pod.
Komplexný urbanistický návrh (výkres obsahuje návrh funkčného využitia a priestorového
usporiadania územia).
Návrh verejnej dopravy (výkres obsahuje komplexný návrh dopravy, návrh diaľnic,
rýchlostných a ostatných komunikácií na katastrálnom území obce a dopravných zariadení a
služieb).
Návrh technickej infraštruktúry (výkres obsahuje stav a návrh technickej infraštruktúry
(vodovod, kanalizácia, zásobovanie zemným plynom, telekomunikácie, zásobovanie
elektrickou energiou). Výkres kvôli prehľadnosti môže byť rozdelený na viacero
samostatných výkresov, napr.: „Vodné hospodárstvo“ a „Energetika“.
Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny, ktorý obsahuje súčasný stav a návrh ochrany prírody
a krajiny, návrh prvkov kostry územného systému ekologickej stability (ÚSES) územia obce.
Výkres perspektívneho využívania PP a LP na nepoľnohospodárske účely - obsahuje
vyhodnotenie záberu poľnohospodárskej pôdy (PP) a lesnej pôdy (LP).

Proces spracovania územného plánu (rovnako aj Zmien a doplnkov ÚP):

Prieskumy a rozbory obce. V tejto etape spracovávania sa komplexne mapuje jestvujúci stav
územia obce a plánované zámery a investície. Výsledkom prieskumov a rozborov je výkres
hlavných stretov záujmov v území (problémový výkres) vyjadrujúci najmä limity využitia
územia vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov, správnych rozhodnutí, z
rozvojových zámerov a z najdôležitejších problémov, ktoré treba v území riešiť. Prieskumy a
rozbory tvoria podklad na spracovanie Zadania a na riešenie územnoplánovacej
dokumentácie.
Zadanie pre spracovanie územného plánu. Zadanie obsahuje dôvody na obstaranie územného
plánu, určuje hlavné ciele rozvoja územia vyjadrujúcich rozvojový program obstarávateľa a
varianty a alternatívy rozvoja územia, určuje základné úlohy, ktoré je potrebné riešiť v
územnom pláne obce na základe podkladov získaných v prieskumoch a rozboroch obce.
Koncept územného plánu obce. Variantne a alternatívne rieši úlohy definované v Zadaní.
Návrh územného plánu obce. Návrh obsahuje výsledok prerokovaní konceptu ÚPN
obce. Obsahuje smernú časť a záväznú časť. Záväzná časť obsahuje návrh regulatívov
územného rozvoja s presne formulovanými zásadami priestorového usporiadania a
funkčného využívania územia vyjadrených vo forme regulatívov obsahujúcich záväzné
pravidlá, ktoré stanovujú opatrenia v území, podmienky využitia územia a umiestňovania
stavieb.
Čistopis územného plánu obce. Obsahuje konečný návrh územného plánu obce a základnú
koncepciu rozvoja obce ako ho schválilo obecné zastupiteľstvo so zapracovaním
pripomienok a požiadaviek Krajského stavebného úradu a záverov z prerokovania návrhu
ÚPN obce.

Každý občan má právo navrhnúť podnety k novému ÚP alebo k zmenám a doplnkom už
schváleného, platného ÚP.
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V procese spracovania ÚP podľa §21, odsek 3: Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva
územnoplánovaciu dokumentáciu, prerokuje koncept s obcami, ktorých územia sa týka, s
dotknutými samosprávnymi krajmi, s dotknutými orgánmi, s dotknutými fyzickými osobami a
dotknutými právnickými osobami; toto prerokovanie je verejné. Orgán územného plánovania,
ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu, oznámi uskutočnenie verejného prerokovania
konceptu spôsobom v mieste obvyklým, zabezpečí, aby odo dňa oznámenia bol koncept vystavený
na verejné nahliadnutie, a stanoví lehotu najmenej 30 dní, v ktorej sa verejnosť môže ku
konceptu vyjadriť. Pred uplynutím lehoty zvolá verejné prerokovanie a zabezpečí na ňom
všeobecne zrozumiteľný výklad...

a podľa §22, odsek 1 Stavebného zákona: Prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie
oznámi orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu, verejnosti
spôsobom v mieste obvyklým. Návrh územnoplánovacej dokumentácie musí byť vystavený počas
30 dní na verejné nahliadnutie. Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k návrhu
územnoplánovacej dokumentácie do 30 dní odo dňa oznámenia.

V procese schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie je už možné sa zúčastniť iba
prostredníctvom volených zástupcov obce/mesta/kraja.

Z dôvodu jednoznačnosti a čitateľnosti obsahuje každý výkres Legendu (grafický kľúč) s
označením a vysvetlením každej farebnej plochy, čiary, javu, ktorá je obsiahnutá v predmetnom
výkrese. Každý výkres by mal obsahovať svoju vlastnú legendu, ktorá vysvetľuje jednotlivé grafické
prvky obsiahnuté v danom výkrese.

Jednotlivé položky legendy by mali byť rozdelené na:

Stav – zachytáva súčasný stav územia

Návrh – zachytáva navrhované riešenie v horizonte 10 rokov. Navrhované Funkčné plochy definujú
aktuálne možné využitie územia.

Výhľad – zachytáva výhľadové riešenie využitia územia v horizonte 20 rokov. Takto definované
plochy však nie sú záväzné Aby mohli byť tieto výhľadovo riešené plochy reálne využité na dané
funkčné využitie, je potrebné ich prekvalifikovanie na Návrh. Tento proces sa udeje pomocou tzv.
Zmien a doplnkov ÚPN.

Stavebný zákon pozná dva druhy aktualizácie územného plánu: doplnok územného plánu a zmenu
územného plánu. Doplnok územného plánu sa obstaráva vtedy, keď je potrebné do existujúceho
územného plánu niečo nové doplniť (napr. do záväznej časti potrebu spracovania urbanistickej
štúdie v určitej lokalite, doplniť ďalší druh stavieb a pod.). Zmena územného plánu sa obstaráva
vtedy, keď je potrebné nejakú časť existujúceho územného plánu zmeniť (napr. zmeniť funkčnú
plochu alebo opraviť existujúce chyby).
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Viac info na  

https://viaiuris.sk/wp-content/uploads/2017/08/publikacia-2011-ucast-na-uzemnom-
planovani.pdf

http://www.uzemneplany.sk/co-je-to-uzemny-plan

http://www.uzemneplany.sk/ako-citat-uzemny-plan

https://www.vssr.sk/clanok-z-titulky/ako-zmenit-ci-doplnit-uzemny-plan.htm

http://www.cpf.sk/files/files/Verejne_priestory.pdf

Príklady zo samospráv:

http://www.uzemneplany.sk/

https://www.chorvatskygrob.sk/oznamy/mate-zaujem-o-zmenu-uzemneho-planu-zaslite-
ziadost-do-31-12-2019.html

https://trencin.sk/samosprava/uzemne-planovanie/uzemny-plan/

občianska výchova
územné plánovanie
environmentálna výchova
geografia
11. Udržateľné mestá a komunity
občianska participácia/účasť verejnosti
verejná správa
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Manuál21 / Územné plánovanie / Územné plánovanie s Martinou Paulíkovou - video

Video je koncipované ako vstup do problematiky územného plánovania s cieľom ukázať, že každý
z nás by mal mať základné zručnosti o procese územného plánovania a vedieť, ako môže byť jeho
súčasťou. Protagonistkou videa je environmentálna aktivistka z o.z. Slatinka Martina Paulíková.

Zhliadnutie videa o procese územného plánovania s Martinou Paulíková (cca 7 minút) a následna
práca v triede/online.

1. Pochopiť význam územného plánu pre rozvoj obce.
2. Poznať, že územné plánovanie môže ovplyvniť „každý“ občan.

OBJEKTív 21 – Kapitola II. – Územné plánovanie s MartinoOBJEKTív 21 – Kapitola II. – Územné plánovanie s Martino……

https://youtu.be/lw8Lftp606w
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3. Predstaviť aktivistku a príbeh mestského parku Lanice.

 projektor, wifi

20-45min

1. Učiteľ začne hodinu motivačnou otázkou
2. Pracuje s videom podľa metodického listu ML_k_videu_Uzemny_plan
3. Záverečná diskusia po zhliadnutí videa.

https://www.youtube.com/watch?v=lw8Lftp606w&list=PLnXS-auB8X596wZSazUmxW...

uzemne_planovanie_-_video_-_metodicky_list.docx

občianska výchova
environmentálna výchova
geografia
test/kvíz
videoaktivita
diskusia/diskusná aktivita
11. Udržateľné mestá a komunity
občianska participácia/účasť verejnosti
kvalita života

http://www.mladireporteri.sk/manual21/sites/default/files/files/ml_k_videu_uzemne_planovanie.docx
http://www.mladireporteri.sk/manual21/sites/default/files/files/ml_k_videu_uzemne_planovanie.pdf


- 93 -
 

 www.mladireporteri.sk/manual21 

Územné plánovanie – metodický list k videu 
 
Video je rozdelené na 4 časti a pedagóg postupuje tak, že v daných časoch video zastaví a pracuje 
podľa nasledujúcich bodov. 
 

 1. Učiteľ položí motivačnú otázku: Aký máš výhľad z okna svojej izby? Alternatíva/ Stalo sa vám 
niekedy, že sa niekde postavila budova alebo nejaký objekt na mieste, kde sa vám to nepáči? 

 
2. Pustí video do 2:45, zastaví ho a položí žiakom otázky: 
 Ako sa volá dokument, kde sú vyznačené budovy a plochy v meste? 
 Ako sa volá dokument, ktorý vymedzuje, kde čo môže v meste stáť alebo na aký účel sa  
 môžu plochy v meste využiť? 
 Čo znamenajú farby v územnom pláne? 
 Ako alebo čím vzniká? (Verejnou diskusiou) 
 
3. Pustí video ďalej a zastaví ho v 4:19 a položí otázky: 
 Kto je zodpovedný za územný plán? 
 Môže prispieť verejnosť pripomienkami k územnému plánu? 
 Komu všetkému mesto ohlasuje, že sa ide meniť územný plán? 
 
4. Pustí video do konca a položí otázky: 
 Kde by ste hľadali informáciu o tom, že sa ide meniť územný plán?  
 (napr. Mestské/obecné noviny, mestský/obecný web, úradná tabuľa) 
 Prečo je dôležité, aby sa mladí zaujímali o Územný plán?   
 Akým spôsobom sa oň môžu zaujímať? 
 Čo sa môže stať, ak sa začneme o Územný plán zaujímať príliš neskoro?  
 Čo by ste chceli, aby sa vo vašom meste zahrnulo do Územného plánu? Je nejaké miesto,  
 ktoré by ste pomocou neho chceli ochrániť?  
 
5. Video pustí ešte raz na rekapituláciu: 
 Aký názov by ste dali videu do 2-3 slov? 
 Čo si si z videa odniesol?  
 Čo najzaujímavejšie by si z videa vybral a povedal rodičom? 
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Manuál21 / Územné plánovanie / Na čo je (dobrý) územný plán?

Aktivita na jednu vyučovaciu hodinu s využitím PowerPoint prezentácie, výkladu a využitia súboru
otázok k záverečnej diskusii a zopakovaniu termínov potrebných pre nasledujúce aktivity.

Pedagóg prevedie žiakov pripojenou PowerPoint prezentáciou s názvom "Na čo je (dobrý) územný
plán?", počas prezentácie odkazuje na príklady z obce, regiónu, podnecuje žiakov k uvádzaniu
ďalších podobných príkladov k prezentovaným témam (napr. kde sa z parku stalo parkovisko či
naopak, kde sú budované cyklotrasy, poznáte príklad nejakej čiernej stavby?...). Priložený súbor
otázok je inšpiráciou pre záverečnú diskusiu a zopakovanie v téme podstatných termínov,
informácií.

Spolu s videom s Martinou Paulíkovou má táto aktivita za cieľ:

uviesť žiakov do problematiky územného plánovania,
vysvetliť dôležité termíny (aj formou príkladov z bežného života),
žiaci pochopia význam územného plánovania,
žiaci poznajú proces vzniku územného plánu,
žiaci poznajú možnosti, ako sa do procesu územného plánovania môže zapojiť každý občan.

počítač, projektor, (wifi - nie je nutné pripojenie na Internet, ale je to vhodné - pre premietnutie
prípadných pedagógom vopred pripravených doplnkových príkladov) + stiahnutá PPT "Na čo je
(dobrý) územný plán + pripravený súbor otázok (viď príloha)

1 vyučovacia hodina
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1. úvod (odkaz na predchádzajúcu aktivitu - video s Martinou Paulíkovou)
2. výklad formou premietnutia a komentovania PowerPoint prezentácie s názvom "Na čo je

(dobrý) územný plán?" (pedagóg počas prezentácie odkazuje na príklady z obce, regiónu,
podnecuje žiakov k uvádzaniu ďalších podobných príkladov k prezentovaným témam - napr.
kde sa z parku stalo parkovisko či naopak, kde sú budované cyklotrasy, poznáte príklad
nejakej čiernej stavby?...)

3. diskusia s využitím priloženého súboru otázok, za účelom zopakovania v téme podstatných
termínov, informácií, ale aj za účelom vyprovokovania ďalšej debaty k téme

4. záver - pozvánka k ďalším aktivitám v téme Územné plánovanie

Priložený súbor otázok je možné využiť na začiatku hodiny, ešte pred samotnou prezentáciou PPT,
ako motivačný úvod.

Súbor možných otázok k téme územného plánovania.

PowerPoint prezentácia Na čo je (dobrý) územný plán?

Sprievodný text k PPT Na čo je (dobrý) územný plán pre pedagógov

kritické myslenie
diskusia/diskusná aktivita
prezentácia pedagóga
test/kvíz
adaptačné opatrenia
kvalita života
občianska participácia/účasť verejnosti
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Otázky k téme územného plánovania – pracovný list 

 

Čo je to čierna stavba? 

 

 

Čo to znamená, keď sa napíše “Zámer/stavba nie je v súlade s 
územným plánom?” 

 

 

Kto schvaľuje územný plán obce? 

 

 

Kto obstaráva územný plán obce? 

 

 

Kto spracováva územný plán obce? 

 

 

Kedy sa môžu dávať podnety na zmeny a doplnky územného plánu 
obce? 

 

 

Kto môže dávať podnety na zmeny a doplnky územného plánu obce? 

 

 

Ako sa môže bežný občan zapojiť do procesu  

tvorby a/alebo pripomienkovania územného plánu obce? 
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Poznáte nejakú čiernu stavbu? 

 

 

Čo je to regulatív? 

 

 

Čo sa myslí funkčným využitím územia? 

 

 

Nadávali ste niekedy na územný plán? Kedy/prečo?  
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Sprievodný text pre pedagógov k PPT Na čo je (dobrý) územný plán? 

 

1. slide: logo Objektív 21 – logo projektu Centra environmentálnych aktivít z Trenčína, v  rámci ktorého vznikol 
tento výučbový program 

 

2. – 8. vysvetľujúce texty, nie je potrebné nutne tieto snímky použiť 

 

9. obrázok najznámejšej „čiernej“ stavby na Slovensku, ktorá bola postavená bez stavebného povolenia, na 
pozemku Železníc SR bez platnej nájomnej zmluvy na pozemok... stavba sa nachádza pri Senci 

 

10. – 11. územný plán stanovuje funkciu konkrétnych plôch a zón – veľmi častým sporným bodom je využitie 
verejných plôch v obytných zónach – budú využité na parkovanie? či prevládne verejný záujem požadujúci 
park/verejnou zeleň či detské ihrisko? 

 

12. – 14. regulatívmi je možné zadefinovať parametre využitia jednotlivých funkčných plôch – napríklad 
výstavbu parkovísk je možné nechať bez regulácie alebo ju regulovať podmienkou výsadby stromov a/alebo 
podmienkou použitia priepustného povrchu parkovísk (napr. použitím zatrávňovacích tvárnic) a pod. 

 

15. podobne je možné regulatívmi predpísať podiel zelene v  zastavaných zónach či povinný podiel zelených 
striech či zelených fasád... 

 

16. – 17. výsledkom nesprávneho a nekoncepčného územného plánovania môže byť výstavba mostov, 
nadjazdov cez jestvujúcu obytnú zónu... 

 

18. – 19. ...alebo bezprostredné susedstvo obytnej zóny s výrobnou zónou (s rizikom hlukovej záťaže, záťaží zo 
znečistenia ovzdušia a iných záťaží pochádzajúcich z výroby) – na snímke 19 je ukážka, ako vyzerá výkresová 
časť územného plánu, konkrétne je tam vidieť priame susedstvo zóny bývania (plochy znázornené červene či 
na ružovo) a zóny výrobnej (sivé plochy) 

 

20. – 21. územný plán môže reguláciami zamedziť napríklad aj architektonicky nevhodnej zástavbe 
v historických centrách miest  

 

22. zaujímavým prípadom je námestie v Partizánskom, pôvodne, v 30. rokoch 20. storočia veľkoryso 
naplánované s veľkou plochou zelene, stromov a s perspektívou ukončenou architektonicky vhodnou stavbou 
kostola; v období socializmu – v druhej polovici 20. storočia – boli však cieľavedomo obmedzované výhľady na 
cirkevné stavby (je to aj prípad snímku 21 – obchodný dom pred kostolom na námestí v Znojme) – 
v Partizánskom bol účelovo prispôsobený územný plán a pred kostolom vznikla robustná 14-poschodová 
bytovka, ktorá úplne výhľad na kostol zakryla... v r. 2020 bola nevhodne umiestnená bytovka odstránená 
a námestiu v Partizánskom bola vrátená pôvodná podoba 
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23. najmä v súvislosti s adaptáciou na klimatické zmeny by v územnom pláne mali byť plánované rôzne vodné 
plochy či iné vodné prvky, ktoré zlepšujú mikroklimatické podmienky v  obci/meste 

 

24. územné plánovanie samozrejme stanovuje aj koridory pre rôzne líniové stavby, ako sú napríklad cesty , 
chodníky, cyklotrasy... 

 

25. líniové stavby typu elektrických vedené (ktoré sú verejne-prospešnou stavbou) sa často dostávajú do 
konfliktu s obývanými zónami... to je ďalší dôvod k ostražitosti pri tvorbe územno-plánovacej dokumentácie 

 

26. vizuálny smog – reklamné nosiče, billboardy... – môžu byť územným plánom regulované napr. tak, že sú 
v územnom pláne jasne stanovené zóny, kde reklamné stavby byť môžu (a s  akými podmienkami – veľkosti, 
odstupu od ciest, objektov...) a kde byť nemôžu vôbec 

 

27. podiel zelene v rôznych mestských zónach je v územnom pláne zadefinovaný – napríklad v obytných 
zónach rodinných domov to býva 50% celej plochy, v prípade centra mesta to žiaľ býva aj 0% 

 

28. – 29. príklad tzv. Zátoky pokoja v Trenčíne, plochy polodivokej prírody v širšom centre mesta pri rieke Váh, 
kde sa podarilo v novom územnom pláne mesta zachovať jeho prírodný charakter s  rekreačnou funkciou, 
napriek investorským zámerom a návrhom zmeniť funkciu tohoto územia na komerčné využitie – viac 
informácií aj vo videu v kapitole Občianska participácia (aktivita 1)  
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Manuál21 / Územné plánovanie / Kde a ako hľadať územnoplánovacie informácie? - cvičenie

Jednohodinová aktivita (dá sa zadať aj ako dištančná úloha) - cvičenie na orientáciu v územnom
pláne, na overenie informácií o funkcii územia a o možnostiach rozvoja územia v súlade s
územným plánom (napr. čo sa v danom území môže/nemôže stavať).

Pedagóg uvedie žiakom zadanie úlohy - konkrétnu "kauzu":

V Trenčíne pri Váhu máte obľúbené zákutie, tzv. Zátoku pokoja aj s priľahlým ihriskom, atletickým
oválom - kam radi chodíte opekať, so psom na prechádzku, zabehať si, na jeseň púšťať šarkany
či iba si odpočinúť k rieke. Dopočuli ste sa ale o developerskom projekte - vraj sa majú pri Váhu
stavať bytovky či nejaké polyfunkčné budovy… Chcete si overiť, akú funkciu má toto záujmové
územie v územnom pláne a či sa tam dajú podľa platného územného plánu stavať bytovky či iné
budovy.

Pedagóg zadá úlohy formou skupinovej práce (každá skupina potrebuje počítač s pripojením na
internet, alebo aspoň smartphone s mobilným pripojením):

1. Nájdite dané územie na mape. (Pozn. pre pedagóga v riešenom prípade: indície - hľadajte na
ľavom brehu Váhu v centre Trenčína, územie zátoky pod cestným mostom, pri znázornenom
atletickom ováli - viď aj foto v prílohe - snímok zo satelitnej google maps.)

2. Nájdite dané územie na katastrálnej mape (použite napr. https://zbgis.skgeodesy.sk), zistite, v
akom katastrálnom území, zistite (a príp. vypíšte) parcelné čísla predmetnej lokality a zistite
majiteľov pozemkov (ak sú známi). (Pozn. pre pedagóga: v prípade zadanej cvičnej plochy:
katastrálne územie Trenčín, čísla pozemkov 3484/2, 3484/104 (vlastník Slovenský
vodohospodársky podnik, štátny podnik) a 3484/90-96 (vlastník mesto Trenčín) - viď aj foto v
prílohe - snímok z katastrálnej mapy.)
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3. Zistite, či je dané územie spracované/riešené v územnom pláne (nie každá obec má územný
plán spracovaný - podľa zákona majú povinnosť mať spracovaný územný plán obce nad 2000
obyvateľov). Nájdite link na územný plán danej obce. (Pozn. pre pedagóga: v riešenom prípade -
áno, obec Trenčín má spracovaný územný plán: https://trencin.sk/samosprava/uzemne-
planovanie/uzemny-plan/.) Všeobecne - treba v prvom rade hľadať na webstránkach danej obce,
prípadne na stránke https://www.uzemneplany.sk.

4. Nájdite záujmové územie na komplexnom výkrese priestorového usporiadania a funkčného
využitia územia ÚP. (Pozn. pre pedagóga: v riešenom prípade na tomto odkaze. Viď aj foto v
prílohe - snímok z mapy Návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia.)

5. Zistite, akou farbou + šrafovaním je toto územie vyznačené? (Pozn. pre pedagóga: viď aj foto v
prílohe - legenda z mapy Návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia.)

6. Nájdite v legende, akej funkcii daná farba a šrafáž zodpovedá. (Pozn. pre pedagóga: v riešenom
prípade: funkčná plocha s názvom "verejná zeleň s vyšším zastúpením športovo-rekreačných
funkcií".)

7. V textovej časti ÚP vyhľadajte popis daného funkčného regulatívu (regulačný list), kde je
podrobne popísané, čo sa v takto vyznačenom území smie a čo nie. (Pozn. pre pedagóga: v
riešenom prípade je cieľový materiál na tomto linku, str. 73. Viď aj foto v prílohe - snímok z
textovej časti ÚP Trenčín).

8. Po vyriešení všetkých úloh odpovedzte na otázky: 

- dajú sa v tomto území stavať bytovky? či iné budovy?

- je informácia z úvodu o možnej zástavbe územia opodstatnená?

Na záver aktivity si samostatne pracujúce skupiny žiakov porovnajú svoje zistenia a diskutujú o
výsledku. Pedagóg sa pýta aj na potiaže, ktoré žiaci pri skupinovej práci riešili, zodpovedá otázky,
vysvetľuje súvislosti. Nakoniec zhrnie výsledky a pripomenie podstatu aktivity - orientáciu v téme
územného plánu, cieľavedomé hľadanie na internete, v dokumentoch.

1. pochopiť, aké zručnosti sú potrebné pre orientáciu a čítanie v územných plánoch obcí a
miest

2. získať zručnosti pri vyhľadávaní v katastrálnych mapách
3. získať zručnosti pri vyhľadávaní v mapách a dokumentoch územných plánov
4. rozumieť informáciám na mapách a v textovej časti ÚP (vedieť ich čítať)

počítače s pripojením na Internet do každej skupiny žiakov (v núdzovom režime postačí v každej
skupine aspoň jeden smartphone s mobilným pripojením)
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1 vyučovacia hodina

1. uvedenie žiakov do konkrétnej "kauzy
2. zadanie úloh formou skupinovej práce
3. úloha 1 - nájdite dané "kauzálne" územie na mape
4. úloha 2 - nájdite dané územie na katastrálnej mape
5. úloha 3 - zistite, či je dané územie spracované/riešené v územnom pláne
6. úloha 4 - nájdite záujmové územie na komplexnom výkrese priestorového usporiadania a

funkčného využitia územia ÚP
7. úloha 5 - zistite, akou farbou + šrafovaním je toto územie vyznačené
8. úloha 6 - nájdite v legende, akej funkcii daná farba a šrafáž zodpovedá
9. úloha 7 - v textovej časti ÚP vyhľadajte popis daného funkčného regulatívu

10. úloha 8 - po vyriešení všetkých úloh zodpovedanie otázok úlohy
11. záverečná diskusia a zhrnutie

V každej obci sa dá nájsť podobný popísanej kauze z Trenčína. Je na iniciatíve pedagóga, či
nahradí "trenčiansku kauzu" iným miestne ukotveným prípadom, s prípravou analogických
podkladov.

Nadstavba: kde sa dá dozvedieť viac o údajnom developerskom zámere a o tom, či sa chystá
zmena územného plánu, umožňujúca takúto zástavbu?
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Manuál21 / Územné plánovanie / Podnet na zmenu územného plánu - cvičenie

Aktivita (možná aj ako zadanie dištančnej úlohy) - cvičenie na vypracovanie podnetu na zmenu
územného plánu.

Pedagóg rozdá žiakom (alebo sprístupní v elektronickej forme) do skupín Príklad – podanie
podnetu na zmenu územného plánu (viď súbor v prílohe) so zadaním, aby si žiaci tento materiál
preštudovali.

Následne zadá žiakom (jednotlivo či do skupín) domácu úlohu: 

- vytipovať v svojej obci (kľudne aj za pomoci rodičov, prarodičov, priateľov, známych...) verejne
známy príklad miesta, verejného priestoru, kde má význam podať podnet na zmenu územného
plánu. Môže ísť napríklad o park, detské ihrisko, verejnú zeleň..., kde je v aktuálne platnom
územnom pláne naplánovaná výstavba možno parkoviska, možno výstavby bytových či
polyfunkčných domov. Alebo môže ísť napríklad o málo využívané parkovisko, či brownfield, kde
by bolo vhodné naplánovať športovisko, park, detské ihrisko či inú funkciu vo verejnom záujme.
Alebo môže ísť o naplánovanie cyklotrasy na trase, na ktorej je veľká frekvencia cyklistov;

Na nasledujúcej hodine žiaci predstavia svoje námety na podnety, prípady, ktoré vytipovali.

Pedagóg následne zadá úlohy na samostatnú (skupinovú) prácu:

1. Zistiť o vytipovanom prípade všetky potrebné informácie (katastrálne územie, číslo parcely,
vlastník parcely, funkcia predmetného územia v platnom územnom pláne);

2. Navrhnúť inú funkciu predmetného územia a vyplniť podnet na zmenu územného plánu
podľa vzoru;

3. Zistiť adresu, kam treba podnet podať.
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Na záver hodiny žiaci navzájom prezentujú výsledky svojej práce. Pedagóg komentuje, hodnotí a
prípadne (ak je to vhodné) nechá hlasovať celú triedu o tom, ktoré z podnetov sú natoľko dobre
spracované, dôležité a podporyhodné, aby boli aj naozaj odoslané na kompetentný
(obecný/mestský) úrad.

1. pochopiť/predstaviť si možnosti zmien územného plánu
2. získať zručnosti prípravy podnetu na zmenu územného plánu
3. poznať adresu kompetentného úradu na podanie zmeny ÚP

sprístupnenie "Príkladu – podania podnetu na zmenu územného plánu" (v papierovej, resp.
elektronickej verzii)

počítače s pripojením na Internet (príp. smartphone s mobilným či iným pripojením)

15 + 45 minút

V prvej vyučovacej hodine (15 minút)

1. pedagóg rozdá žiakom do skupín Príklad – podanie podnetu na zmenu územného plánu
2. žiaci si tento materiál preštudujú
3. pedagóg zadá žiakom domácu úlohu - vytipovanie vlastného námetu na podnet k zmene ÚP

Na nasledujúcej vyučovacej hodine (45 minút)

1. predstavenie žiackych námetov, tipov na podnety k zmene ÚP
2. zadanie samostatnej skupinovej práce:
3. zistenie všetkých potrebných materiálov o vytipovanom prípade;
4. návrh inej funkcie predmetného územia;
5. vyplnenie podnetu na zmenu územného plánu podľa vzoru;
6. zistenie adresy, kam treba podnet podať;
7. prezentácia výsledkov práce žiakov;
8. záverečné vyhodnotenie.

Aktivitu je možné zadať aj ako dištančnú/domácu úlohu.

Výsledok aktivity - vypracované podnety na zmenu ÚP - je možné (a vhodné) odprezentovať
miestnym/mestským poslancom a požiadať ich o pomoc pri prerokovávaní týchto podnetov.
Najbližšie škole sú poslanci - členovia školskej rady.
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Príklad – podanie podnetu na zmenu územného plánu 

 

Ako spoločenstvo farníkov z kaplnky Sv. Anny na nám. Sv. Anny v Trenčíne chcete zväčšiť plochu 
zelene v bezprostrednej blízkosti kaplnky; v súčasnosti je na ploche pri kostole parkovisko, ako farníci 
by ste radi aspoň na časti tejto plochy zriadili zeleň s parkovou úpravou. 

č. parcely: 1050/1, k. ú. Trenčín 

 

Rozhodli ste sa preto vypracovať 

 

PODNET za zmenu Územného plánu 

 

Podávame podnet na zmenu územného plánu 

obec: Trenčín 

mestská časť/časť obce: mestká časť Stred, nám. Sv. Anny 

popis územia: bezprostredné okolie pred kaplnkou Sv. Anny, aktuálne využívané ako parkovisko 

parcela/y č.: 1050/1, katastrálne územie Trenčín 

vlastník pozemku: mesto Trenčín 

doterajšia funkcia: UB/O - polyfunkčná zóna bývania a občianskeho vybavenia 

navrhovaná funkcia: UZ 01 B - verejné parky a parkové úpravy 

zdôvodnenie: daná lokalita je bez verejnej zelene, pre spoločenstvo farníkov je neprípustná 
myšlienka, aby v bezprostrednej blízkosti kaplnky vyrástla polyfunkčná budova – vznik parkovej zóny 
v tejto lokalite podporujú aj obyvatelia okolitých bytových domov aj návštevníci/klienti inštitúcií na 
Nám. Sv. Anny 

 

 

 

 

návrh podal: 

meno + priezvisko, adresa, e-mail 

 

 

potvrdenie o prevzatí: 
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Manuál21 / Územné plánovanie / Rolová hra - Verejné prerokovanie Zmien a doplnkov
územného plánu mesta

Triedna aktivita na 1 - 2 vyučovacie hodiny: rolová hra, inscenácia verejného prerokovania Zmien a
doplnkov územného plánu fiktívneho mesta s úvodom do problematiky, zadaním jednotlivých rolí a
so záverečnou diskusiou po ukončení samotnej hry.

Pedagóg uvedie žiakov do problematiky procesu územného plánovania, vzniku územného plánu
mesta/obce (prípadne zopakuje potrebné informácie z predchádzajúcich aktivít modulu Územné
plánovanie).

Následne sprístupní žiakom pracovný list OZNÁMENIE o verejnom prerokovaní Zmien a doplnkov
územného plánu mesta XY (v prílohe). Vyzve žiakov, aby si podklad preštudovali.

Vysvetlí žiakom, ako takýto proces prebieha – je to verejné prerokovanie, čiže môže sa zúčastniť
ktokoľvek, osobitne pozvané su tzv. dotknuté organizácie (zo zákona), tj. napríklad štátni
ochranári, správcovia sietí (plyn, elektrina, voda…), zástupcovia vlastníkov pozemkov… Na začiatok
je predstavená podstata, účel a dôvod zmeny územného plánu a následne je otvorená diskusia, v
ktorej môže vystúpiť každý prítomný. Výsledky verejného prerokovania – a najmä konkrétne
sformulované stanoviská – sa ďalej v procese územného plánovania posudzujú, sú akceptované
alebo neakceptované. Finálny návrh Zmien a doplnkov musí byť potvrdený (čo do správnosti
procesu v súlade so zákonom) príslušným Okresným úradom a je predložený na hlasovanie
poslancom Mestského/Obecného zastupiteľstva.

Následne pedagóg rozdelí žiakom lístočky s popisom jednotlivých rolí (PL_roly). Môže tak učiniť
náhodne alebo im jednotlivé roly rozdá cielene, nakoľko na niektoré sú kladené vyššie nároky (a
teda sú vhodnejšie pre extrovertnejšie povahy) – najmä zástupca útvaru územného plánovania –
moderátor, ale napr. tiež investor, mestský architekt, poslanec 1, zástupca petičnej iniciatívy… Po
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rozdelení základných rolí pridelí ostatným žiakom rolu občanov – tak, aby každý žiak mal v tejto
hre svoju úlohu a aj keď sa nezapojí do diskusie na jednej či druhej strane, snaží sa aspoň sám pre
seba sformulovať svoj názor – v záverečnej diskusii bude mať možnosť ho vysloviť.

Nasleduje samotná diskusná hra, ideálne je zinscenovať aj prostredie, aby vyzeralo ako na úrade, v
rokovacej miestnosti (za predsedníckym stolom sedí spracovateľ zmien a doplnkov, mestský
architekt, zástupca útvaru územného plánovania – moderátor, ostatní sedia “v pléne”). Je na
zváženie (podľa veku žiakov, akcieschopnosti skupiny), či rolu moderátora nezahrá sám pedagóg.

Po ukončení samotnej hry pedagóg otvorí diskusiu o priebehu hry, o pocitoch jednotlivých
“hercov”, kto sa so svojou rolou stotožnil, kto nie a prečo, k akému názoru sa priklonili “občania”…
Celkom na záver môže pedagóg vyzvať žiakov, aby napodobnili hlasovanie Mestského
zastupiteľstva mesta XY – každý žiak je poslanec s jedným hlasom – a hlasovali za/proti
navrhnutým Zmenám a doplnkom Územného plánu v predloženej verzii.

prebudiť záujem žiakov o problematiku územného plánovania,
vysvetliť a precvičiť dôležité termíny (formou identifikácie s osobami - hráčmi rolovej hry),
žiaci pochopia význam územného plánovania,
žiaci poznajú proces vzniku územného plánu,
žiaci poznajú možnosti, ako sa do procesu územného plánovania môže zapojiť každý občan.

vytlačenie (či iné sprístupnenie) pracovných listov žiakom
príprava miestnosti
ak je to vhodné a potrebné, vopred príprava rolí s jednotlivými jej kľúčovými protagonistami
(najmä moderátor, ďalej investor, architekt, poslanec 1, príp. aj ďalší)

1 - 2 vyučovacie hodiny

1. úvod do problematiky, zopakovanie dôležitých termínov, zmyslu územného plánovania
2. sprístupnenie pracovného listu OZNÁMENIE... + vysvetlenie procesu verejného

prerokovávania zmien a doplnkov územného plánu - žiaci si PL preštudujú
3. rozdelenie rolí (rozdanie rozstrihaného PL_roly)
4. samotný priebeh hry
5. záverečná diskusia o priebehu hry, príp. aj záverečné hlasovanie o prijatí/neprijatí

predloženého návrhu zmien a doplnkov ÚP mesta XY
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Rolová hra – PREROKOVANIE ÚZEMNÉHO PLÁNU – ZMIEN A DOPLNKOV 

 

Prebieha verejné prerokovanie Územného plánu mesta XY – zmien a doplnkov č. Z.  

Na úradnej tabuli mesta bolo vyvesené toto oznámenie: 

 

 
 

Podstatou návrhu Zmien a doplnkov územného plánu je zmena funkcie zelene v časti mestského parku do 
funkcie občianskej vybavenosti. Dôvodom je radnicou podporovaný investorský zámer na výstavbu 
obchodného domu a veľkokapacitného viacúrovňového parkoviska, sčasti na voľnej ploche vedľa súčasného 
mestského parku, sčasti zasahujúceho do plochy mestského parku (mestský park ma rozlohu cca 3 ha, zmena 
funkcie, tj. plán zástavby sa týka 4500 m2, tj. cca 15% z terajšej rozlohy parku). Mestský park priamo susedí s 
historickým centrom mesta, kde sú veľmi obmedzené parkovacie kapacity. Plánovaný objekt má stáť (čiastočne 
pri parku a čiastočne v parku) v priamom susedstve s železničnou  stanicou, ktorá je nerekonštruovaná a 
nemodernizovaná od 60. rokov 20. storočia, bez vyhovujúcej občianskej vybavenosti.  

OZNÁMENIE 
o verejnom prerokovaní 

„ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA XY - ZMENY A DOPLNKY č. Z“ 

Mesto XY ako obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie oznamuje dotknutým orgánom, 
organizáciám, fyzickým aj právnickým osobám, ako aj ostatnej verejnosti začatie verejného 

prerokovania „Územného plánu mesta XY - zmeny a doplnky č. Z“.  

Prerokovanie dokumentácie, s odborným výkladom spracovateľa, sa uskutoční  

dňa 11. marca 2021 o 14,00 hod. v zasadačke Mestského úradu v XY. 

Zmeny a doplnky sa týkajú nasledovnej lokality/problematiky: 

Lokalita: mestský park. 

Popis: návrh komerčnej a občianskej vybavenosti (funkcia územia: plocha zmiešanej občianskej 

vybavenosti s prevahou komerčných zariadení). 
Pôvodná funkcia lokality: verejné parky. 

Dokumentácia „Územného plánu mesta XY - zmeny a doplnky č. Z“ je vystavená na verejné 

nahliadnutie v pracovných dňoch, počas úradných hodín na Mestskom úrade XY:  •�v podateľni (prízemie, vľavo) •�na Odbore výstavby, územného plánovania, životného prostredia a pozemných komunikácií, 3. 

poschodie kancelária č. 308.  

Kompletná dokumentácia je vystavená aj na internete, na web stránke mesta www.xyz.sk a na 

www.uzemneplany.sk. 

Písomné stanoviská a pripomienky k riešeniu zmien a doplnkov č. Z Územného plánu mesta XY 

možno uplatniť na adrese:  

Mestský úrad XY, Odbor výstavby, územného plánovania, ŽP a pozemných komunikácií, 
Plánovací 1, 111 01 XY do 30 dní od dňa vyvesenia oznámenia, t.j.  

najneskôr do 22. 03. 2021, 

kedy končí lehota verejného prerokovania stanovená v zmysle §22 stavebného zákona. Na 

stanoviská uplatnené po tejto lehote sa neprihliada.  

 

V XY, 20. 02. 2021  

 

.................................................  

primátor mesta XY  
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POPIS JEDNOTLIVÝCH ROLÍ 

 

Zástupca útvaru územného plánovania mesta XY 

Zastupuje Mestský úrad, organizuje toto verejné prerokovanie. Je v úlohe nestranného moderátora. Na 
začiatku privíta prítomných  a prideľuje slovo (podľa poradia prihlásených), riadi diskusiu (tj. napr. ak niekto 
nehovorí k veci, požiada ho, aby sa držal témy). Uvedie, že sa stretnutie nahráva kvôli vyhotoveniu zápisu. Ako 
prvého požiada o vysvetlenie témy Spracovateľa zmeny územného plánu. Následne otvorí diskusiu a požiada, 
aby sa každý do diskusie prihlásený diskutujúci na začiatok predstavil a uviedol, akú inštitúciu/koho zastupuje. 
Na záver ukončí diskusiu, poďakuje všetkým za účasť a pripomenie, že písomné pripomienky k návrhu Zmien a 
doplnkov Z je možné predkladať do daného dátumu.  

 

Spracovateľ zmeny územného plánu 

Zastupuje firmu, ktorá spracováva územne-plánovaciu dokumentáciu pre množstvo miest a obcí. Predstaví 
túto konkrétnu zmenu územného plánu, ktorú pripravili vo firme na základe objednávky – zadania zmeny od 
mesta XY. K veci samotnej vystupuje nestranne, oni si urobili svoju robotu.  

 

Hlavný architekt mesta XY 

Obhajuje predkladanú zmenu. Argumentuje potrebou vybudovania kapacít občianskeho vybavenia a  
parkoviska pri železničnej stanici. A nielen pri železničnej stanici – parkovisko bude mať význam aj pre zvýšenie 
komfortu návštevníkov blízkeho historického centra mesta. Plánovaný investorský zámer prinesie rozvoj do 
tejto lokality. 

 

Zástupca investora 

Obhajuje predkladanú zmenu. Argumentuje tiež tým, že “jeho” obchodné centrum priláka do mesta aj 
návštevníkov z okolia a že vytvorí v meste nové pracovné miesta. Na každú pripomienku voči výstavbe 
obchodného domu, voči záberu parku sa snaží odpovedať konštruktívne. Napríklad na zásadný nesúhlas so 
záberom zelene sľubuje, že celú fasádu obchodného domu zazelenia vertikálnou zeleňou.  

 

Poslanec Mestského zastupiteľstva 1 

Vystupuje proti navrhovanému zámeru. Nespochybňuje síce potrebu občianskeho vybavenia pri železničnej 
stanici, ale upozorňuje, že sa to nemusí riešiť výstavbou obrovského obchodného centra, ktorý zasahuje ešte aj 
do historického parku a zaberá zeleň. Verejne vyhlasuje, že bude hlasovať proti prijatiu tejto Zmeny a doplnku 
Z. 

 

Poslanec Mestského zastupiteľstva 2 

Zo začiatku vystupuje nestranne. Prišiel sa zorientovať v téme, zistiť názory občanov a podľa toho sa rozhodne, 
ako bude hlasovať. V priebehu diskusie sa môže pridať na ktorú stranu chce.  

 

Zástupca Železníc Slovenskej republiky 
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Zámer podporuje, zvýši sa tým komfort cestujúcich železničnou dopravou, ktorí si budú môcť v obchodnom 
centre nakúpiť či sa tam občerstviť. 

 

Zástupca Štátnej ochrany prírody 

Predkladá stanovisko Štátnej ochrany prírody, ktoré neodporúča túto zmenu územného plánu . Argumentuje 
potrebou zachovania (či dokonca rozširovania) zelene, aj v súvislosti s prebiehajúcou zmenou klímy. 
Upozorňuje, že výstavba obchodného centra si vyžiada výrub  niekoľkých desiatok stromov, síce nie zákonom 
chránených, ale s vysokou spoločenskou hodnotou. 

 

Zástupca Krajského pamiatkového úradu 

Osobne sa mu tiež nepáči, že sa má narušiť historická štruktúra (park je viac ako 100 rokov starý). Za úrad, 
ktorý zastupuje, ale predkladá odporúčacie stanovisko k zámeru s podmienkou výšky zástavby obch odného 
centra, ktoré svojou výškou nesmie narušiť pohľad na historické centrum mesta.  

 

Zástupca Okresného úradu, odboru výstavby 

Ako zástupca štátnej správy sleduje, či je dodržaný process prerokovávania územno -plánovacej dokumentácie, 
či boli oslovené všetky dotknuté inštitúcie… K samotnej veci sa nevyjadruje.  

 

Zástupca Slovenského vodohospodárskeho podniku 

Upozorňuje, že v časti parku, ktorej sa má dotknúť zmena územného plánu  a kde sa predpokladá výstavba 
obchodného centra, vedie zatrubnený potok a nebude teda možné bez jeho preloženia (nie je ani kam) 
budovať podzemné parkovacie plochy.  

 

Zástupca Slovenského plynárenského podniku 

Pripája sa ku kolegovi od vody – aj Slovenský plynárenský podnik eviduje v tejto časti parku vysokotlaké 
vedenie plynu, ktoré je treba pri budúcej výstavbe rešpektovať aj s ochranným pásmom. Alebo preložiť. Čo si 
vyžiada vysoké náklady na účet mesta XY alebo na účet investora.  

 

Zástupca petičného výboru Za zachovanie parku 

Reprezentuje petíciu Za zachovanie parku, ktorú doteraz podpísalo niekoľko stoviek ľudí. Je zásadne proti 
záberu parku. Argumentuje jeho historickou hodnotou a taktiež potrebou zachovania jedinej plochy zelene v 
centre mesta. 

 

Manažér blízkeho obchodného centra 

Je proti navrhovanému zámeru. Je manažérom obchodného centra vzdialeného len niekoľko sto metrov. 
Otvorene komunikuje, že mu týmto zámerom vyrastie konkurencia, ktorá môže “jeho” obchodný dom 
zlikvidovať a mnoho zamestnancov príde o prácu. Navyše argumentuje, že parkovisko pri “jeho” obchodnom 
dome je k dispozícii aj pre návštevníkov centra mesta, je to iba jednu zastávku MHD a autobusy MHD chodia 
každých 10 minút. 
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Občania  

Občania sa môžu prikloniť k jednej či druhej strane.  

Zástancovia zachovania parku argumentujú v prospech (a potrebu) zachovania zel ene, proti potrebe veľkého 
obchodného centra, ktoré do lokality privedie aj vyššiu intenzitu osobnej automobilovej dopravy. Dôvodia, že 
obchodných centier je už v meste XY dostatok, aj v blízkosti lokality. Že zabezpečenie občianskej vybavenosti 
cestujúcich železničnou dopravou je možné aj menším objektom, kvôli ktorému nebude potrebný záber 
zelene… Naopak, zelene je v meste málo, bolo by potrebné jej rozširovanie, nie znižovanie jej plochy. Zeleň je 
najmä v centre mesta dôležitá, čistí vzduch, zachytáva vodu, znižuje teplotu, poskytuje tieň, zlepšuje 
mikroklimatické pomery v meste… 

Zástancovia zmeny a výstavby obchodného centra argumentujú potrebou rozvoja mesta, zvýšením kvality 
služieb pre cestujúcich aj pre turistov – návštevníkov mesta. Stromy v parku sú už aj tak prestarnuté a budú sa 
musieť vyrúbať. A však ide iba o 15% parku – väčšina parku zostane, ani ten úbytok zelene nebude poznať. 
Pokrok sa nedá zastaviť. Nové pracovné miesta v obchodnom centre. Parkovacie kapacity pre návštevníkov 
historického centra (konečne bude kde parkovať). A my teda tiež urobíme petíciu Za výstavbu nového 
obchodného centra… 
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Zapájanie verejnosti do tvorby verejných priestorov, postavené na iniciatíve Pocitová
mapa, s terénnou aktivitou - mapovaním pocitov v mieste bydliska žiakov (anketa) a spracovaním
reportážneho článku.

V úvodnej hodine pedagóg uvedie žiakov do problematiky – vysvetlí, ukáže, čo je pocitová mapa
a na čo je dobré mapovanie dobrých a zlých pocitov obyvateľmi obcí a miest: napr. pomocou
reportáže RTVS o pocitových mapách. Nasleduje práca s Pracovným listom Pocitová mapa (v
prílohe): žiaci si prečítajú článok Ľudia ukazujú, kde v Trenčíne sú lepšie a horšie miesta, vďaka
čomu sa môžu bližšie oboznámiť s pocitovou mapou a s prvkami reportážneho článku (text
kurzívou v zátvorkách červenou farbou). Na záver hodiny diskusia v triede. V príprave na ďalšie
pokračovanie aktivity (v teréne) učiteľ rozdá žiakom Pracovný list - reportérska aktivita v teréne k
Pocitovej mape a vyzve ich, aby si ho na domácu úlohu preštudovali a rozdelili sa do skupín po 3 -
5 žiakoch.

Aktivita v teréne začína diskusiou nad Pracovným listom - reportérska aktivita v teréne k Pocitovej
mape - je všetko žiakom jasné? Učiteľ znovu zadá základnú úlohu - zber materiálu a tvorba
reportáže, dovysvetlí ďalšie potrebné informácie a súvislosti podľa potreby. Následne žiaci
samostatne pracujú v skupinách. Po zozbieraní materiálu sa žiaci s pedagógom opäť stretnú a
dohodnú ďalší postup: alebo dokončenie reportáží v triede na ďalšej hodine alebo ich
rozpracovanie v skupinách zadá ako domácu úlohu.

Na nasledujúcej hodine jednotlivé skupiny žiakov prezentujú svoje reportáže - formou PPT alebo
formou posterov. V diskusii nad výsledkami práce žiaci s pedagógom dohodnú, ktoré poznatky a
ako odovzdajú obecným/mestským autoritám (starostovi/primátorovi, obecným poslancom ap.).

Čo je pocitová mapa?
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Pocitová mapa je nástroj, ktorý ponúka možnosť aktívneho zapojenia občanov do zberu informácií
a názorov na verejné priestory vybraných slovenských miest. Vychádza zo situácie, že úradníci zo
samospráv často robia rozhodnutia, akoby žili  v inom meste, akoby nepoznali potreby ľudí, ktorí
tam žijú.  Projekt Pocitové mapy beží na Slovensku od marca 2018, kedy ho skupina architektov
a aktivistov úspešne odštartovala v Prešove, v spolupráci s vedením mesta. Do týždňa spustili
mapu pre všetky krajské a pár okresných miest, spolu 19 samospráv. Zber dát sa uskutočňuje
online. Samotní obyvatelia môžu do mapy vyznačiť dobré alebo zlé miesta a tiež pridať svoj
komentár. Viac info na www.pocitovamapa.sk.

poznať príklad občianskej aktivity pre lepšie územné plánovanie;
pochopiť potrebu kultivovania verejných priestorov;
poznať prvky reportážneho článku;
získať zručnosti pri zbere materiálu, formou ankety medzi ľuďmi;
získať zručnosti, potrebné k tvorbe a prezentácii reportážneho článku.

prezentačná technika, vytlačenie pracovných listov na rozdanie do skupín žiakov

3 - 4 vyučovacie hodiny

1. Úvod do problematiky – čo je pocitová mapa a na čo je dobré mapovanie dobrých a zlých
pocitov obyvateľmi obcí a miest: reportáž RTVS o pocitových mapách.

2. Práca s Pracovným listom Pocitová mapa (v prílohe): žiaci si prečítajú článok Ľudia ukazujú,
kde v Trenčíne sú lepšie a horšie miesta, vďaka čomu sa môžu bližšie oboznámiť
s pocitovou mapou a s prvkami reportážneho článku (text kurzívou v zátvorkách červenou
farbou). Na záver diskusia v triede.

3. Praktická aktivita v teréne spojená s mapovaním pocitov obyvateľov obce/mesta formou
ankety v štyroch oblastiach: kvalita verejných priestorov, zeleň, doprava a klimatická pohoda.
Práca s Pracovným listom - reportérska aktivita v teréne k Pocitovej mape (v prílohe).

4. Spracovanie reportérskeho výstupu formou reportážneho článku a jeho publikovanie
na www.mladireporteri.sk a sociálnych sieťach, prípadne doručenie poslancom alebo vedeniu
mesta.

Rozhovory - praktická aktivita v teréne s rozhovormi s obyvateľmi obce - je možné zameniť za
prieskum medzi rodinnými príslušníkmi žiakov (napr. v prípade dištančného vzdelávania).

https://www.youtube.com/watch%3Ftime_continue%3D10%26v%3DSS4xZyGNjeE%26feature%3Demb_title
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Pracovný list Pocitová mapa  

Všetci spolu si v triede prečítajte článok s anketou o realizáciu projektu pocitová mapa v Trenčíne (zdroj: 
https://mytrencin.sme.sk/c/20805345/ludia-ukazuju-kde-v-trencine-su-najlepsie-aj-najhorsie-miesta.html) 
a venujte pozornosť zátvorkám, ktoré upozorňujú na prvky reportážneho článku (článok i  anketa sú krátené). 
Vašou úlohou bude pýtať sa na pocity obyvateľov vo vašej obci/vašom meste a  spracovať reportážny článok. 

Ľudia ukazujú, kde v Trenčíne sú najlepšie aj najhoršie miesta (názov reportážneho článku 
často spomína názov obce/mesta/lokality, aby zaujal čitateľa regionálneho média, pre ktorého je určený)  

Ľudia sa môžu prostredníctvom internetovej pocitovej mapy vyjadriť k zeleni, doprave i bezpečnosti vo 
svojom meste. Kde sa dobre cítia? V ankete odpovedali aj Vlado Kulíšek, Ivan Ježík, Palo Seriš a Ján Babič. 
(zhrnutie článku je typické pre online formáty)  

TRENČÍN. Obyvatelia Trenčína sa môžu zapojiť do unikátneho projektu a povedať, ako sa cítia v uliciach, kde 
žijú a kadiaľ denne prechádzajú. (reportážny článok sa viaže ku konkrétnemu miestu a (týka sa aktuálneho 
diania v obci/meste, ktoré sa týkajú širšej verejnosti)  

Architekti spustili približne pred mesiacom internetovú stránku pocitové mapy, kde ľudia priamo do mapy 
vyznačia svoje názory na atraktívnosť priestorov, dopravu, bezpečnosť alebo zeleň v meste. (úvod do 
problematiky) 

Autor projektu Michal Burák považuje pocitovú mapu za nástroj, ktorým sa ľudia môžu aktívne zapojiť do 
tvorby verejného priestoru. (priblíženie myšlienky pocitovej mapy)  

„Vytvárajú jeden z podporných podkladov pre plánovanie investičných akcií, tvorbu koncepcií dopravy či 
zelene. Ide vlastne o prostriedok participatívnej tvorby verejného priestoru,“ povedal Burák. (autentické výroky 
respondentov tvoria základnú esenciu reportážneho článku) 

 

Pocitová mapa Trenčína.(Zdroj: www.pocitovamapa.sk) 
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Mestám často chýba ucelená vízia (medzititulky v reportážnom článku pomáhajú čitateľom ľahšie 
sledovať obsah) 

Pocitové mapy vznikli najskôr ako podporný projekt pri tvorbe manuálu verejného priestoru pre 
Prešov, do ktorého chceli autori zapojiť verejnosť. Nápad sa podľa neho osvedčil a projekt rozšírili aj 
do ďalších slovenských miest. (prepojenie lokálnej na celoslovenskú iniciatívu, širší rámec 
problematiky) 

V projekte pocitových máp je zapojených zatiaľ 19 slovenských miest a pribúdajú ďalšie.  

„Verejnosť aktívne vníma a vyjadruje svoje pocity z verejného priestoru, spoločne sme prekročili 30 
000 „pocitov“, chuť participovať prejavili aj ďalšie slovenské mestá,“ povedal Burák. (reportážny 
charakter článku podčiarkujú číselné dáta)  

V Trenčíne vedie podhradie a centrum 

Ktoré miesta v Trenčíne vnímajú ľudia pozitívne, ktoré negatívne?  

„Pozitívne je vnímané podhradie a centrum mesta, na tom treba stavať aj do budúcnosti. Negatívne je vnímaný 
Park Milana Rastislava Štefánika a železničná stanica,“ povedal Burák s tým, že projekt naplní svoj význam, ak 
sa doň aktívne zapojí samospráva. 

Podľa hlavného architekta mesta Martina Beďatša sa mesto zatiaľ do projektu nezapojí, pretože na to nemá 
časové ani personálne kapacity, ale plánuje zapojiť sa neskôr. (výrok je krátený, jeho autor oslovil aj Mesto 
Trenčín, vyjadrenie nájdete v pôvodnom článku, reportážny článok by mal byť objektívny a  nestranný – autor 
nevyjadruje vlastný názor, ale prináša vyjadrenia min od 2-3 rôznych strán/respondentov, ktorých sa 
problematika týka) 

ANKETA: Ktoré miesta v Trenčíne obľubujete? Ktoré sú podľa vás najhoršie? (súčasťou reportáží 
môže byť aj anketa, ktorá zisťuje názory širšej verejnosti) 

Ivan Ježík, riaditeľ neziskovej organizácie Voices (krátené)  

„Mám rád Lesopark Brezina, hrádzu s oddychom v Zátoke pokoja aj tichšie časti Ostrova.  

Nie som fanúšikom nákupných centier, ale rešpektujem, že ich druhí ľudia potrebujú. Radosť mi nerobia 
zanedbané parky, staršie budovy či podchody. 

Páči sa mi, ak sa v mestách nerozmýšľa len moderne a trendovo, ale predovšetkým férovo a ohľaduplne. Nie je 
ľahké zladiť záujmy rôznych skupín mladí - starší, chodci - vodiči, turisti - domáci, ale treba sa o to čo najviac a 
úprimne usilovať. Ak by sme vedeli dať dokopy samosprávu, investorov a občianske iniciatívy , myslím, že by 
nám pomohol manuál tvorby verejných priestorov – dokument presne a záväzne definujúci, ako sa má verejný 
priestor v meste rozvíjať.“ 

O čom je iniciatíva Pocitová mapa? Čo jej cieľom? 

 

___________________________________________________________________________ 

Aké sú prvky reportážneho článku? Vymenuj aspoň tri.  
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Pracovný list – reportérska práca v teréne k pocitovej mape 

 

Príprava na aktivitu v teréne 

Žiaci sa rozdelia do štyroch skupín – atraktívnosť priestorov, doprava, zeleň a klimatická pohoda.  

A) Atraktívnosť verejných priestorov 

Ktoré verejné priestory radi navštevujete vzhľadom na celkovú kvalitu priestoru? Ktoré sa vám nepáčia kvôli 
celkovému zanedbaniu (povrchy, lavičky, koše, funkcie, iné). 

B) Pešia a cyklo-doprava 

V ktorých miestach sa vám dobre pohybuje pešo a na bicykli? Kde vnímate dopravné obmedzenie alebo 
bariéry v pohybe (priechody, parkovanie, cyklotrasy, chodníky, iné)? 

C) Zeleň 

V ktorých miestach pociťujete dostatok kvalitnej a upravenej zelene? A kde jej nedostatok, alebo jej 
nedostatočnú údržbu? (stromy a stromoradia, záhrady a zelené plochy, parky). 

D) Klimatická pocitová mapa 

Kde sa kvôli nadmernému teplu počas horúčav cítite v lete príjemne/ nepríjemne a prečo? (nedostatočne 
zatienené priestranstvá, zlé prevetrávanie, nemožnosť osviežiť sa, plochy sálajúce teplo a pod.). 

***** 

Na začiatku si žiaci v skupine rozdelia role a pripravia si otázky pre respondentov: 1 reportér (má diktafón 
alebo mobil, oslovuje respondentov a zaznamenáva ich odpovede), 1-2 fotografi, 2 čo napíšu článok, 2 čo ho 
uverejnia na sociálnych médiách.  

***** 

Aktivita v teréne – v okolí školy alebo vo verejnom priestore, kde ľudia radi trávia čas 

Žiaci potrebujú pre reportážny článok získať suroviny – zaznamenať pocity obyvateľov na mobil a fotografie, 
osloviť občanov – obyvateľov či návštevníkov mesta/obce. 

Tipy: 

- Nadviazanie kontaktu s respondentom/respondentkou 

Práca v teréne prebieha tak, že reportéri sa potenciálnemu respondentovi predstavia (my sme žiaci zo 
školy XY a máme za úlohu urobiť anketu na tému spokojnosti s verejnými priestormi, dopravou, 
zeleňou a klimatickou pohodou v našej v obci/našom meste). Môžete povedať, že odpovede budú 
spracované do článku a ten bude publikovaný na stránke programu Mladí reportéri pre životné 
prostredie a doručený predstaviteľom obce/mesta. Cieľom je získať odpovede minimálne od 3 
respondentov, ideálne rôzneho pohlavia, veku..., aby bola vzorka čo najreprezentatívnejšia (možností 
je veľa, napríklad osloviť cyklistu, mamičku s kočíkom, seniora a pod.).  

Oslovovanie respondentov nie je jednoduché, lebo ľudia sa často niekam ponáhľajú. Skúste byť 
milí, slušní a netlačte :) Je fajn najskôr nadviazať komunikáciu na bežnú tému a až po chvíli povedať, 
že ide o školskú aktivitu, kde zberáte žurnalistické zručnosti a že by ste sa chceli niečo opýtať.  
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- Meno respondenta 

Ak respondent(ka) súhlasí, že vám na otázky odpovie, požiadate o krátke predstavenie sa - meno 
a priezvisko a odkiaľ je (obec, mesto). Ak respondent nesúhlasí s uvedením celého mena, poprosíte 
o možnosť uviesť aspoň krstné meno +prípadne  bližšiu info ako napríklad mamička na materskej, pán, 
ktorý denne chodí do práce na bicykli a pod.  

- Ako sa pýtať 

Typy otázok: Ktoré priestory sa Vám páčia a prečo? Kde máte problémy s bicyklovaním a čo by 
pomohlo? V ktorej oblasti je nedostatok kvalitnej zelene? Kde sa v lete cítite príjemne a vďaka 
čomu? Čo vám tu chýba preto, aby ste sa tu cítili lepšie?  

Môžete sa opýtať aj na pocitovú mapu ako takú. 

Počuli ste o projekte Pocitová mapa? (vysvetlíte) Prečo si myslíte, že je  takýto nástroj dobrý?  

Pokúste sa klásť otvorené otázky typu (také, na ktoré sa nedá odpovedať áno alebo nie). Pri 
jednotlivých odpovediach sa snažíte získať čo najpresnejšie údaje (názov ulice, časť parku a pod. a 
stručný popis, prečo sa respondentom dané miesto páči, alebo nepáči a tipy na vylepšenie). 

- Fotografie k článku 

Do reportážneho článku budete potrebovať 2-4 fotografie. Dokumentujte miesto a typ problematiky, o ktorej 
sa hovorí – problém so zeleňou, nevyhovujúci stojan na bicykel a pod. Je fajn mať na fotkách ľudí, ale ak fotíte 
spredu alebo zblízka, mali by k tomu dať súhlas. 

***** 

Tvorba reportážneho článku 

Reportáž je útvar publicistického štýlu s prvkami spravodajstva. Reportér je nestranný, nehodnotí a nepodsúva 
svoje názory. Reportáž hneď v úvode odpovedá na otázky Čo? Kde? Kto? Ako? Prečo?  

Vašim cieľom je zoznámiť čitateľa s uskutočneným prieskumom na tému pocitovej mapy. Kto ho robil? (žiaci 9. 
ročníka zo ZŠ ....) Ako ho robil? (žiaci oslovovali respondentov na verejných priestoroch a pýtali sa na dobré 
alebo zlé pocity v oblasti... ) Prečo ho robil (pocitové mapy sú spôsob, ako zapájať verejnosť do plánovania 
lepších miest pre život a komunikovať so samosprávami) S akým výsledkom? (Čo si myslia obyvatelia o zeleni, 
verejných priestoroch, pešej a cyklo-doprave a klimatickej pohode? Čo bude ďalej so zisteniami? Plánujú ich 
žiaci doručiť vedeniu mesta?) 

Aby bol článok dôveryhodný, potrebujete uviesť fakty (napríklad, že projekt Pocitová mapa beží na Slovensku 
od roku 2018) a autentické vyjadrenia respondentov (aspoň 2, ale ideálne 3-4). 

Pri tvorbe článku sa môžete inšpirovať tvorbou žiačok zo Súkromnej základnej školy v Novej Dubnici,  Zeleň na 
betóne. 

Výsledný článok alebo články môžete dať na nástenku v triede, alebo nahrať na stránku Mladí reportéri pre 
životné prostredie http://www.mladireporteri.sk/node/add/clanok. Článok pred publikovaním prejde 
schválením administrátora stránky. Po publikovaní článok zdieľajte na sociálnych médiách. 

 

TIP: Ak získate zaujímavé vyjadrenia od respondentov, môžete článok poslať aj poslancom a vedeniu mesta. 
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Úvod do problému

Pojmy a zdroje

Aktivita 1- video so žiakmi z Kláštora pod Znievom

Aktivita 2 - O všímavosti - ppt

Aktivita 3 - Odkaz pre starostu

Aktivita 4 - Infožiadosť

Aktivita 5 - Ekomapy a ekoporadne

Noviny všímavých občanov - participatívno-reportérska aktivita

učíme pre 21. storočie
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Manuál21 / Všímavý občan – otvorme si oči pre svoje okolie

Všímaví alebo ostražití občania sú pri ochrane životného prostredia dôležitým partnerom štátu.

Michal Kiča, štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR na webinári pre Mladých
reportérov (December 2020):

"Je fajn sledovať život okolo seba. Sledovať si svoju komunitu, či sa tam nechce postaviť
problematická stavba, poznať svoju obec, aké sú tam hodnotné časti životného prostredia
- chránený strom, dôležitá mokraď, chránené územie.., mať okolie zmapované, poznať ho, vedieť
o ňom rozprávať, vedieť ho ukázať, prezentovať takúto hodnotu a potom žiarlivo strážiť tieto
hodnoty,"
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Manuál21 / Všímavý občan / Všímavý občan – úvod do problému

Čo ťa nepáli - nehas… 
Hľaď si svojho… 
Najhorší je iniciatívny … 
Svet okolo nás (a možno aj naši rodičia - v dobrej viere) nám dosť často vštepuje (vštepujú), že
dôležité je hľadieť si iba svojho, starať sa o seba, o svoju rodinu, nestrkať nos do cudzích vecí,
neriešiť, čo sa nás netýka.  
Ale kde je hranica medzi tým cudzím a naším či mojím? Ak sa napríklad zlý stav životného
prostredia, ktorého zhoršovanie som si nevšímal/a (však sa mňa to netýka) zrazu začne
podpisovať na zhoršovaní môjho zdravia či zdravia mojich blízkych? Ak sa v priamom susedstve
môjho bývania vyrúbe les a postaví sa tam … v lepšom prípade domy na bývanie, v horšom prípade
nejaká výrobná prevádzka či sklad či parkovisko? Týka sa ma to, či nie?

Táto kapitola je určená tým, ktorí hasia, aj čo ich (zdanlivo) nepáli. VŠÍMAVÝM, aktívnym občanom.
Pokúsime sa v nej predstaviť nástroje, ktoré už iní všímaví a aktívni občania vymysleli, vyskúšali a
používajú ich na zlepšenie kvality žiivota a životného prostredia - nielen toho svojho.

A na záver ešte úvaha reportérska. Vďaka sociálnym sieťam je dnes takmer každý z nás
reportérom - dovolím si tvrdiť, že na veľkom počte osobných napr. Facebook-ových profilov sa dá
nájsť nejaká fotografia niečoho (problému, znečistenia, vyrúbaného stromu/stromov…, alebo
riešenia, nového cyklochodníka, vysadených nových stromov…), čo nás v našej obci/našom meste
či na našich cestách zaujalo, prekvapilo, naštvalo, niečoho, čoho sme si všimli a zdieľali na FB s
upozornením, s otázkou, kto je za to zodpovedný a kto by to mal riešiť či naopak s
poďakovaním… Takže - ak sme všetci reportérmi, všetkým sa nám zíde rozšírenie obzorov, čoho
všetkého a ako sa dá všímať. A ako sa dá konštruktívne naložiť s tým, čoho sme si všimli.

Do všímavosti, priatelia :)
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Manuál21 / Všímavý občan / Pojmy a zdroje

Nie je oficiálne nikde definované, ale je dané záujmom o svoje okolie, o svoju obec/komunitu,
zvedavosťou/všímavosťou, orientáciou v environmentálnom a občiansko-správnom práve,
odvahou konať v prospech zlepšovania životného prostredia a kvality života. Bez všímavých
občanov nie je možné budovať udržateľnú občiansku spoločnosť.

Činnosť vykonávaná orgánmi štátnej správy, samosprávy a verejnoprávnymi inštitúciami pri
zabezpečovaní verejných úloh. Na Slovensku existuje takzvaný paralelný model, v ktorom je štátna
správa úplne oddelenou, samostatnou zložkou verejnej správy. Druhou samostatnou zložkou
verejnej správy je územná (krajská a obecná) samospráva.

Úrad verejnej správy, ktorý je odborne či právne príslušný k riešeniu konkrétneho problému,
oprávnený k sprístupneniu relevantnej informácie a pod.

Občan má právo na priaznivé životné prostredie, ktorého kvalita spĺňa ustanovené limity. Základné
práva a slobody občanov sú upravené Ústave SR v jej druhej hlave a zaručujú okrem iného aj právo
na priaznivé životné prostredie (čl. 41) a právo na včasné a úplné informácie o stave životného
prostredia a o príčinách a následkoch tohto stavu.

Nástroj, ktorým si občania môžu uplatňovať svoje právo na informácie prostredníctvom zákona č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.
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V zmysle geologického zákona zadefinovaná ako znečistenie územia spôsobené činnosťou
človeka, ktoré predstavuje závažné riziko pre ľudské zdravie alebo horninové prostredie,
podzemnú vodu a pôdu s výnimkou environmentálnej škody. Ide o široké spektrum území
kontaminovaných priemyselnou, vojenskou, banskou, dopravnou a poľnohospodárskou činnosťou,
ale aj  nesprávnym nakladaním s odpadom.

Znamená uvoľnenie environmentálnych kontaminantov do životného prostredia resp. ich
prítomnosť v životnom prostredí. Znečistenie vzniká ak sa škodlivé látky dostávajú do životného
prostredia v takých veľkých množstvách, že škodia ľudom, živočíchom, rastlinám i prírodnému
prostrediu. Medzi hlavné typy znečistenia patria hlavne:

Znečistenie vzduchu, vypúšťanie častíc chemikálií do ovzdušia, napr. oxid\ uhlíku, síry,
dusíku, freóny... Medzi producentov patria priemysel (bodové zdroje), ľudské sídla (plošné
zdroje) a dopravné prostriedky (líniové zdroje).
Znečistenie vody povrchovým odtokom a presakovaním do podzemnej vody.
Kontaminácia pôdy vzniká buď znečistením povrchu pôdy, alebo porušením podzemných
nádrží. Príkladmi znečisťujúcich látok sú ťažké kovy, uhľovodíky, agrochemikálie (herbicídy,
pesticídy)...
Rádioaktívne znečistenie - bolo zistené vďaka pokrokom atómovej fyziky a chémie.
Hlukové znečistenie, ktoré zahrňuje hluk z podzemných komunikácií, hluk lietadiel a hluk
priemyslu.
Svetelné znečistenie, zahrňujúce nadužívanie svetelných zdrojov a presvetľovanie interiérov.
Zníženie estetickej hodnoty, zaň je obvykle považovaný výskyt objektov, ako sú: vedenie
vysokého napätia, bilboardy pozdĺž ciest, narušený reliéf (pozostatky povrchovej ťažby),
povrchové skládky odpadu, a pod.
Tepelné znečistenie, ktoré zahŕňa všetky zmeny teploty vodných telies, spôsobené ľudským
vplyvom.

Skládka odpadov je podľa zákona 223/2001 Z. z. o odpadoch miesto so zariadením na
zneškodňovanie odpadov, miesto kde sa odpad ukladá trvalo, dlhšie ako 1 rok. Zákon zakazuje
uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom a zneškodniť alebo
zhodnotiť odpad inak ako v súlade s týmto zákonom. Pojem nelegálna skládka odpadov zákon
nepozná, preto skládka odpadov, ktorá nespĺňa všetky vyššie uvedené podmienky, ktoré uvádza
zákon môžeme označiť za nelegálnu. Nelegálne skládky svojou prítomnosťou negatívne pôsobia
na krajinu a jej zložky. Uložené odpady majú rôzne zloženie a obsahujú látky, ktoré sa buď dlho
rozkladajú alebo rozkladom uvoľňujú nebezpečné látky do pôdy, povrchovej či spodnej vody a
prostredníctvom rastlín sa dostavajú do potravinového reťazca.
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Sú zaradené v nariadení vlády SR č. 449/2019 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam inváznych
nepôvodných druhov. Sú tu zaradené druhy, ktoré spôsobujú najväčšie problémy, resp. ktoré majú
najväčší negatívny vplyv na naše pôvodné druhy a ich biotopy a najviac menia krajinu.

https://www.aktivniobcanstvi.cz

https://www.veronica.cz/ekomapa/

https://www.incien.sk/publikacie/

https://www.enviroportal.sk/pytate-sa

http://www.priateliazeme.sk/spz/ekoporadna

https://www.facebook.com/EkoporadnaCEEVZivica/

http://www.ekoporadna.cz/

https://www.ekoporadny.cz/

https://www.konspiratori.sk/

https://www.veronica.cz/aktivni-obcan

https://edu.ceskatelevize.cz

https://www.nazemi.cz/cs/aktivni-obcanstvi

https://www.clovekvtisni.cz/co-delame/vzdelavaci-program-varianty/rozvoj...

https://umenizit.hnutiduha.cz/aktivni-obcan/

https://umenizit.hnutiduha.cz/aktivni-obcan/uzitecne-kontakty/

https://dnesdycham.populair.sk

https://www.odkazprestarostu.sk

https://www.abicko.cz/clanek/precti-si-technika/25253/pozorujte-ptaky-ap...

https://www.enviroportal.sk/environmentalne-zataze/zoznam-environmentaln...

http://www.naskladkyniesmekratki.sk
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http://bit.ly/TrashOut_obce_navod

https://www.pocitovemapy.sk/

http://www.sopsr.sk/web/?cl=112

http://www.ekoporadna.cz/publikace

https://ipao.sk

aktívne občianstvo
biodiverzita
občianska participácia/účasť verejnosti
ochrana prírody
verejná správa
voľby
všímavé občianstvo
znečistenie životného prostredia
3. Kvalita zdravia a života
6. Čistá voda a hygiena
11. Udržateľné mestá a komunity
15. Život na pevnine
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Manuál21 / Všímavý občan / Všímavý občan s tímom žiakov zo Základnej školy v Kláštore pod
Znievom

Video je koncipované ako vstup do problematiky všímavého občianstva s cieľom ukázať, že aj
mladí ľudia môžu meniť komunity k lepšiemu. Protagonistami videa je trojica žiakov Zelenáči spod
Znieva,  ktorí v rámci projektu Roots and Shoots zrealizovali priechod pre chodcov v mieste
materskej školy.

Zhliadnutie videa o mladých študentoch z Kláštora pod Znievom, ktorí vylepšili svoje okolie tým, že
urobili nový priechod pre chodcov. Následná motivačná diskusia  o tom, či by si žiaci vedeli
predstaviť urobiť niečo podobné.

OBJEKTív 21 – Kapitola IV. – Všímavé občianstvo so ZelenOBJEKTív 21 – Kapitola IV. – Všímavé občianstvo so Zelen……

https://youtu.be/3ix4Cbww_DA
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1. Vysvetliť, že aj v pomerne mladom veku dokúžu občania robiť zmeny.
2. Predstavenie projektu Roots and Shoots na príklade tímu Zelenáčov spod Znieva.
3. Inšpirovať k vlastnému projektu na zlepšie v okolí školy.

Projektor, wifi

20 - 45 min

1. Učiteľ začne hodinu motivačnou otázkou
2. Pracuje s videom podľa priloženého metodického listu
3. Záverečná motivačná diskusia po zhliadnutí videa

https://www.youtube.com/watch?v=3ix4Cbww_DA&list=PLnXS-auB8X596wZSazUmxW...

metodicky_list_-_video_-_vsimavy_obcan.docx

diskusia/diskusná aktivita
test/kvíz
videoaktivita
aktívne občianstvo
kvalita života
občianska participácia/účasť verejnosti
udržateľný rozvoj
všímavé občianstvo
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 www.mladireporteri.sk/manual21 

Metodický list k videu – Všímavý občan 

Video pedagóg prehrá v celku a hlavná diskusia so žiakmi prebieha až potom.  

1. Učiteľ predstaví názov videa „Všímavý občan“ a spýta sa žiakov, o čom si myslia, že by video mohlo 
byť. Môže im napovedať to, že hlavnými aktérmi videa sú v podstate ich rovesníci.  

2. Po pustení celého videa začína diskusiu: 
Možeš ty osobne niečo vylepšiť vo svojom okolí? Akým spôsobom? 
Máš pocit, že sa občania podieľajú na dianí vo vašej obci/vašom meste?                              Nebál by si sa 
osloviť kompetentných?/ Koho by si poprosil o pomoc? 
Vieš sa predstaviť v roli týchto žiakov ty osobne? 
Čo by si ty osobne chcel(a) zmeniť/vylepšiť/opraviť v tvojom meste/ tvojej obci?  

Vysvetlivky  

Projekt Roots&Shoots https://greenfoundation.eu/aktivity/roots-shoots/ – ide o medzinárodný 
vzdelávací projekt pre školy, kedy žiaci spoločne v tíme pracujú na zlepšovaní verejného priestoru. 
Vytvárajú pri tom crowdfundingovú kampaň, kde vyberajú peniaze. Ich úlohou je vypracovať plán 
kampane, finančný plán, zohnať partnerov a spoločnými silami zlepšovať komunity. 
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Manuál21 / Všímavý občan / O všímavosti

Aktivita na jednu vyučovaciu hodinu s využitím PowerPoint prezentácie, výkladu a vstupného
testíku.

Pedagóg prevedie žiakov pripojenou PowerPoint prezentáciou s názvom "O všímavosti". V úvode
prezentácie - prvých 7 snímok - je vo forme vstupného testu, v ktorom pedagóg opíše
situácie/problémy na obrázkoch a žiaci majú za úlohu vybrať si zo 4 možností, čo je možné s
danou situáciou/s daným problémom robiť. V pokračovaní prezentácie pedagóg uvedie k
jednotlivým obrázkom správne odpovede a doplní aj ďalšie informácie.

Po dokončení (príp. v priebehu) prezentácie diskusia so žiakmi na témy:

Všimli ste si niekedy nejakej podobnej situácie, ktorú ste videli v prezentácii?
Napadlo vám, že by bolo dobré s tým niečo urobiť, nenechať to tak?
Je správne úslovie Čo ťa nepáli - nehas?
Poznáte v svojom okolí niekoho, kto si všíma svoje okolie, je aktívny, komunikuje s úradmi a
snaží sa veci riešiť?
Poznáte "svojho" poslanca, na ktorého by ste sa v prípade potreby vedeli obrátiť?...

1. Prebudiť záujem žiakov o svoju obec/svoje mesto, podporiť ich všímavosť.
2. Uviesť žiakov do problematiky, žiaci poznajú nástroje všímavého občana.
3. Žiaci pochopia význam všímavosti, občianskeho aktivizmu.

príprava na prezentáciu ppt, preštudovanie sprievodného textu k ppt
premietacia technika, ideálne aj s prístupom na Internet



- 129 -

1 vyučovacia hodina

1. uvedenie do problematiky
2. premietnutie 1. časti PPT O všímavosti - forma testu
3. premietnutie 2. časti PPT O všímavosti s výkladom pedagóga a s ukážkami nástrojov

všímavého občana na Internete
4. diskusia so žiakmi o ich vlastných skúsenostiach so všímavosťou

PowerPoint prezentácia O všímavosti

Sprievodný text k PPT O všímavosti pre pedagóga

navrhovanie riešenia problémov
kritické myslenie
prezentácia pedagóga
test/kvíz
biodiverzita
občianska participácia/účasť verejnosti
ochrana prírody
všímavé občianstvo
environmentálna výchova
občianska výchova
11. Udržateľné mestá a komunity
15. Život na pevnine
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Sprievodný text pre pedagógov k PPT O všímavosti 

 

1. slide: logo Objektív 21 – logo projektu Centra environmentálnych aktivít z Trenčína, v  rámci ktorého vznikol 
tento výučbový program 

 

VSTUPNÝ TESTÍK: 

 

2. prvá situácia: predstavte si, že ste napr. na cyklovýlete a narazíte na takúto zjavne čiernu skládku – čo 
spravíte? A) zavoláte políciu? B) skontaktujte poslanca? C) oznámite to na úrad? D) neurobíte nič, nič sa robiť 
nedá... 

 

3. druhá situácia: preplnený kontajnér na papier 

 

4. tretia situácia: nájdete poranené divé zviera 

 

5. štvrtá situácia: na ceste dlhodobo stojí auto bez evidenčného čísla, vrak  

 

6. piata situácia: auto parkuje na či vo verejnej zeleni  

 

7. šiesta situácia: na mieste, ktoré je vám blízke, napríklad na lúke, kde ste sa radi chodili hrávať futbal, je zrazu 
oplotenie s ceduľkou o povolení stavby – chcete sa dozvedieť, prečo a či je to legálne 

 

8. siedma situácia: v novinách či časopise natrafíte na vizualizáciu nového developerského projektu vo vašom 
meste, nepáči sa vám, je to na vašom obľúbenom mieste, chcete vedieť o  tom zámere viac 

 

VYHODNOTENIE + DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 

 

9. – 10. správna odpoveď C) treba kontaktovať obecný/mestský úrad, v  ktorého katastrálnom území sa skládka 
nachádza a upozorniť na skládku – majiteľ pozemku je povinný skládku odstrániť 

 

11. alebo je možné využiť mobilnú aplikáciu TrashOut – viac na www.trashout.ngo 

 

12. na stránke www.naskladkyniesmekratki.sk je úplná metodika, vrátane vzorov podaní, ako a kam nahlasovať 
čierne skládky 
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13. – 14. správna odpoveď C) nahlásim na úrad – na odbor/oddelenie životného prostredia, kde majú 
najpravdepodobnejšie v referáte aj odpady. Ale... tento problém preplnených kontajnérov je často spôsobený 
tým, že do nich občania vkladajú odpad nestlačený – je to patrné aj z obrázku – z kontajnéra trčí neposkladaná 
kartónová krabica. Potom sa tam samozrejme zmestí odpadu iba obmedzené množstvo. Treba preto 
upozorňovať susedov (a ísť príkladom) v zmenšovaní objemu vytriedeného odpadu tak, aby sa ho do zbernej 
nádoby zmestilo čo najviac 

 

15. – 16. v prípade nálezu zraneného či handicapovaného zvieraťa je správny postup C) nahlásim na úrad; 
v zásade by ale bolo správne aj kontaktovať mestskú/obecnú políciu, ktorej príslušníci by mali byť vyškolení 
tiež kontaktovať príslušné úrady, príp. zabezpečiť aj prevoz zvieraťa; kompetentným úradom pre divožijúce 
zvieratá, ako sú napr. sovy, dravé vtáky, labute..., sú regionálne pracoviská Štátnej ochrany prírody - 
http://www.sopsr.sk/web/?cl=112. Prípadne je možné sa obrátiť na záchranné stanice  

 

17. – 18. vrak autá je možné nahlásiť priamo mestskej/obecnej polícii alebo na mestský/obecný úrad; 
jednoduchšie sa odstráni auto, ktoré už nemá značky – evidenčné číslo vozidla ako také, ktoré „stojí na 
značkách“ – ale v tom prípade je zasa ľahšie vypátrať jeho majiteľa a požiadať ho, aby vrak odstránil  

 

19. v tomto prípade dokázateľne vrak autobusu dokonca znečisťuje životné prostredie – vytekajú z neho 
prevádzkové kvapaliny – čo je dôvodom aj na nahlásenie na úrad životného prostredia 

 

20. na účel nahlásenia vraku auta je možné využiť aplikáciu www.odkazprestarostu.sk – viac o nej v aktivite 3 
tejto kapitoly 

 

21. – 22. správna odpoveď je B) zavolám políciu – štandardom správania slušných ľudí – vodičov v 21. storočí je 
parkovať na miestach na to určených; na trávnikoch, na verejnej zeleni parkujú iba ignoranti a bez 
najmenšieho zaváhania ich treba riešiť s pomocou polície a mastnej pokuty 

 

23. týka sa to samozrejme aj parkovania na chodníkoch, tj. na miestach, určených pre peších  

 

24. pre odľahčenie – existuje aj aplikácia www.parkujemakodebil.sk, kam je možné fotografiu takto zle 
zaparkovaných áut zavesiť a prispieť tak zverejneniu nekorektného a bezohľadného správania sa takýchto 
vodičov 

 

25. – 26. túto situáciu je najlepšie riešiť s poslancom – ich zoznam aj s kontaktnými údajmi je (mal by byť) 
uverejnený na webovej stránke obce/mesta; príp. je možné kontaktovať stavebný úrad a  požiadať 
o informáciu, či na stavbu bolo naozaj vydané stavebné povolenie; druhá vec je, č i je stavba v súlade 
s územným plánom mesta/obce – viď aktivita 3 v kapitole Územné plánovanie 

 

27. – 28. o plánoch developerov by mal vedieť mestský/obecný poslanec, príp. primátor/starosta; a  o tom, či je 
zámer v súlade s územným plánom - viď aktivita 3 v kapitole Územné plánovanie; informáciu by mal poskytnúť 
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aj útvar/odbor/oddelenie architektúry a/alebo územného plánovania; ďalšia otázka je, čo v  takom prípade 
ďalej? Petícia občanov proti výstavbe? Článok do obecných novín? Ale to je už nad rámec tejto kapitoly 

 

29. bežný pohľad na okolie kontajnérov na odpad, veľmi pravdepodobne podobný problém, ako pri snímkoch 
13. – 14. – pri polopodzemných kontajnéroch sa problém znásobuje tým, že frekvencia ich vývozu je nižšia  

 

30. častý problém – poškodenie chodníkov a ciest – vhodné riešiť nahlásením na obecný/mestský úrad, či 
priamo či cez aplikáciu www.odkazprestarostu.sk 

 

31. problém neporiadku okolo smetiakov – v tomto prípade sa zjavne nejedná o preplnené kontajnéry na 
triedený odpad, ale o to, že občania (možno ani nebývajúci v tejto lokalite) vykladajú zmesový odpad vo 
vreciach na mieste, ktoré na to nie je určené – v tomto prípade treba kontaktovať políciu a požiadať ich 
o súčinnosť pri odhaľovaní znečisťovateľov (je možnosť zistiť pôvodcu aj analýzou odpadu, z  vyhodených 
písomností...) 

 

32. vyššie uvedené problémy/situácie/otázky je možné tiež komunikovať formou webových stránok 
mesta/obce – na mnohých je formulár na zadávanie dotazov, podnetov, ako napríklad https://trencin.sk/pre-
obcanov/otazky-a-odpovede/ 

 

33. – 34. aj zeleň môže byť niekedy na obtiaž, ak je v  susednej záhrade zanedbaná a šíria sa z nej buriny či 
dokonca invázne rastliny (na snímku 34 topinambur – slnečnica hľuznatá, invázna rastlina) – zoznam inváznych 
rastlín: http://www.sopsr.sk/invazne-web/?page_id=61 

 

35. invázne druhy sa môžu nahlasovať aj formou aplikácie http://visitor.sav.sk/#/, reprezentujúcou nástroje 
tzv. občiansku vedu (tj. príležitosť zúčastňovať sa občanom na zbere dát, dôležitých pre vedecké výskumy) – 
iným príkladom je napríklad program GLOBE (https://www.globeslovakia.sk/) 

 

36. – 37. samostatnou kapitolou je poškodzovanie zelene – možno ide (ako v prípade snímku 36) o povolený 
výrub, možno (snímok 37) o vandalizmus; všímavý občan by si mal pri výruboch overiť, či je výrub povolený 
(kontaktovať odbor/oddelenie životného prostredia a/alebo zelene na obecnom/mestskom úrade, kde by 
o tom mali vedieť); v prípade, že ste svedkom prebiehajúceho výrubu (a máte pochybnosti o  jeho legálnosti) či 
zjavného poškodzovania zelene, okamžite kontaktujte Obecnú/Mestskú políciu – č. 159 

 

39. aktuálne je funkčná aj tzv. Zelená linka na Ministerstve životného prostredia - 
https://www.minzp.sk/kontakty/, kam je možné sa tiež obrátiť o radu 
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Cvičenie všímavosti - identifikácia problému v obci, sformulovanie podnetu, jeho zaslanie na
obecný/mestský úrad a dosledovanie, či sa podnetom niekto zaoberal a s akým výsledkom.
Vytvorenie reportáže o príbehu podnetu a nahranie do online formulára.

Pedagóg (napríklad po realizácii predošlej aktivity, prezentácii ppt - úvodu do problematiky
všímavého občana) zadá jednotlivcom či do skupín domácu úlohu: identifikujte konkrétny problém
v obci/meste, v okolí vášho bydliska, v okolí školy... Problém sa môže týkať neporiadku,
znečistenia prírody, poškodzovania zelene, chýbajúceho či poškodeného dopravného značenia,
nesvietiaceho verejného osvetlenia a pod. Pozrite sa napr. na stránku www.odkazprestarostu.sk,
kde sú stovky príkladov podnetov, ktorými sa môžete inšpirovať. Po identifikácii problému skúste
"problém" vyfotiť (stačí na mobil, foto nemusí spĺňať kvality profesionálnej fotografie, ide iba o
dokumentáciu problému), popísať samotný problém a presne ho lokalizovať. Domáce úlohy zašlite
pedagógovi alebo si pripravte ich prezentáciu na nasledujúcu hodinu. Na úlohu treba dať žiakom
dostatok času - minimálne 1 - 2 týždne.

Na nasledujúcej hodine pedagóg pripraví prezentáciu jednotlivých domácich úloh - podnetov.
Komentuje ich, v prípade potreby o doplnenie či spresnenie uloží autorovi/autorom podnetu ich
dopracovanie. Následne vhodné podnety vložia žiaci na stránku www.odkazprestarostu.sk - pokiaľ
vaše mesto či obec s touto stránkou spolupracuje (pozn. pre pedagóga - treba si vopred zistiť na
uvedenej stránke). Iniciatíva Odkaz pre starostu je totiž na samosprávach nezávislá, ponúka im
tento nástroj, ktorý v sebe obsahuje tiež dôležitú spätnú väzbu, sledovanie a vyhodnotenie riešenia
daného podnetu a automatické informovanie autora podnetu o jeho riešení. Dá sa povedať, že tzv.
otvorené samosprávy, tj. obce a mestá, ktoré si zakladajú na transparentnosti a otvorenej
komunikácii s občanmi, s touto iniciatívou spolupracujú a podnety sa snažia riešiť. Ak však vaše
mesto/obec s iniciatívou Odkaz pre starostu nespolupracuje, treba nájsť iný v obci/meste obvyklý
spôsob podávania podnetov. Niektoré samosprávy na to majú určený formulár na svojich webových
stránkach - napr. v Trenčíne: https://trencin.sk/pre-obcanov/otazky-a-odpovede/. Alebo je
možné podnet podať na rokovaní Výboru mestskej časti (v mestách, o čase a mieste konania sa
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dozviete na webových stránkach mesta) či priamo na rokovaní Mestského/Obecného
zastupiteľstva. Alebo je možné osloviť poslanca či priamo starostu/primátora všaj obce/vášho
mesta a podnet odovzdať jemu (e-mailom, písomne, osobne...). Alebo je možné samozrejme
podnet podať aj písomne v podateľni obecného/mestského úradu. Príklad podnetu v prílohe.

Najmenej mesiac po odoslaní podnetov je potrebné sa k téme vrátiť a vyhodnotiť, či a aké
odpovede na podnet prišli, či boli vyriešené alebo či sú v štádiu riešenia alebo či zostali bez
odpovede. V poslednom prípade je potrebné sa pripomenúť, zvoliť možno iný spôsob doručenia
podnetu a žiadať odpoveď. Alebo využiť inštitút "infožiadosti" podľa zákona č. 211/2000 Z. z.  o
slobodnom prístupe k informáciám, na ktorú je obecný/mestský úrad zo zákona povinný
odpovedať do 10 dní (viď aktivita Infožiadosť).

Nakoniec pedagóg zadá žiakom poslednú úlohu (môže sa spracovať priamo na hodine alebo
formou domácej úlohy): Celý príbeh podnetu - od identifikácie problému, jeho popisu, o spôsobe
jeho podania až po jeho vyriešenie/riešenie/neriešenie napíšte krátku reportáž, pripojte fotky
pôvodného stavu a stavu po prípadnom vyriešení podnetu a nahrajte ju prostredníctvom online
formulára na stránku Mladých reportérov pre životné prostredie.

1. Prebudiť záujem žiakov o svoju obec/svoje mesto, podporiť ich všímavosť.
2. Naučiť žiakov zručnosti identifikácie a formulácie podnetu pre samosprávu.
3. Naučiť žiakov zručnosti podania podnetu a dosledovania jeho riešenia.
4. Zvýšiť sebavedomie žiakov v oblasti aktívneho občianstva, žiaci pochopia na praktickom

príklade svoje občianske práva spoluúčasti na samospráve svojej obce/svojho mesta.
5. Zlepšiť sa v komunikačných zručnostiach, príp. v tímovej práci.

Na odfotenie podnetu treba mobil či fotoaparát. Na prezentáciu témy treba počítač s internetovým
pripojením + dataprojektor. Na vloženie podnetu na stránku www.odkazprestarostu.sk či na iný
spôsob podania podnetu treba počítač s internetovým pripojením.

3 vyučovacie hodiny, ale nie celé: na 1. hodine iba zadanie domácej úlohy (tj. 5 - 15 minút), 2.
hodina - vyhodnotenie DÚ a podanie podnetov, 3. hodina - vyhodnotenie riešenia podnetov a
záverečná reportáž.

1. Úvod do problematiky podávania podnetov.
2. Zadanie domácej úlohy - identifikujte, odfoťte a popíšte problém.
3. Vyhodnotenie domácej úlohy.
4. Voľba formy podania podnetov.
5. Podanie podnetov.
6. Vyhodnotenie odpovedí na podnety, príp. urgencia odpovedí.
7. Tvorba reportáží - príbehov jednotlivých podnetov.
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8. Vloženie reportáží na stránku www.mladireporteri.sk.

https://www.odkazprestarostu.sk

https://trencin.sk/pre-obcanov/otazky-a-odpovede/

Príklad podnetu všímavého občana

žurnalistické zručnosti
všímavé občianstvo
oslovenie respondenta/úradu/organizácie
cvičenie
objavovanie, pozorovanie
práca s mobilnými aplikáciami
prieskum v teréne
lokálpatriotizmus
ochrana prírody
znečistenie životného prostredia
environmentálna výchova
geografia
informatika
občianska výchova
11. Udržateľné mestá a komunity
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Príklad podnetu: 

 

KOMU: p. poslanec Ján Starostlivý, priečinok v podateľni Mestského úradu 

alebo 

Mestský úrad, Zelené námestie 15, 111 11 Občanovo 

DÁTUM: 11. 11. 2020 

PREDKLADATEĽ PODNETU: 

Juraj Všímavý, ul. Pod javormi 29, 111 11 Občanovo,  

e-mail jurovsimavy@gmail.com 

 

Dovoľujem si upozorniť, že na zastávke MHD (v smere na sídlisko) pri našej škole na ulici Jedľová je 
polovyvrátený označník zastávky. Prikladám fotografiu. 

Prosím o odpoveď na môj podnet – ako a kedy bude riešený – na uvedenú e-mailovú adresu. 

 

S pozdravom 

 

Juraj Všímavý 

 

Príloha – foto: 
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Cvičenie - napísanie infožiadosti podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000
Z. z. + práca s pracovným listom Infožiadosť áno alebo nie?

Pedagóg uvedie cvičenie - nadviaže (ak je to vhodné) na predchádzajúcu aktivitu Odkaz pre
starostu, vysvetlí, že požadovanie informácie podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám je
"ťažký kaliber", ktorým si občan môže zabezpečiť svoje právo na informácie.  Povinná inštitúcia
verejnej správy podľa zákona musí na infožiadosť odpovedať do 10 dní, ak tak nespraví, môže
čeliť právnym postihom. Občania by ale mali tento nástroj používať až v momente, ak sa nevedia k
žiadaným informáciám dostať inou formou (žiadané informácie sú možno uvedené na webovej
stránke inštitúcie?) alebo keď povinná inštitúcia neodpovie na dotaz, podnet, ..., ktoré boli
inštitúcii doručené inou formou (možno stačí zavolať či zájsť na úrad, kontaktovať kompetentnú
osobu a k informácii sa dá dostať takýmto spôsobom jednak rýchlejšie a jednak aj menej
byrokraticky, čo napokon ocení aj kontaktovaný úradník).

Následne pedagóg rozdá žiakom pracovný list Infožiadosť áno či nie? - žiaci v pracovnom liste
vyznačia, v ktorých prípadoch je vhodné napísať infožiadosť a v ktorých je vhodnejšie zvoliť iný
postup získania informácie. Po vyhodnotení práce s pracovným listom (pedagóg má k dispozícii v
prílohách Sprievodný text k aktivite pre pedagóga) sa žiaci rozdelia do skupín. Pedagóg im zadá
jednotlivé témy z pracovného listu Infožiadosť áno či nie? (príp. im nechá možnosť vymyslieť
vlastnú informáciu, ktorá sa má stať predmetom infožiadosti), sprístupní žiakom pracovný list
Vzor infožiadosti a zadá im vypracovať podľa vzoru na zadanú tému vlastnú infožiadosť. 

Ak je to vhodné a relevantné, samozrejme by bolo užitočné si prakticky vyskúšať aj samotné
podanie žiadosti (poštou, podaním v podateľni, e-mailom) a následne po získaní odpovedi
vyhodnotiť jej kvalitu a splnenie očakávania.
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1. Pochopiť inštitút infožiadosti, význam zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám.

2. Naučiť žiakov zručnosti identifikácie a formulácie žiadanej informácie od subjektu verejnej
správy.

3. Naučiť žiakov zručnosti podania infožiadosti.
4. Zvýšiť sebavedomie žiakov v oblasti aktívneho občianstva, žiaci pochopia na praktickom

príklade svoje občianske práva spoluúčasti na samospráve svojej obce/svojho mesta.
5. Zlepšiť sa v komunikačných zručnostiach, príp. v tímovej práci.

príprava pedagóga - preštudovanie podkladov
vytlačenie alebo iní sprístupnenie pracovných listov žiakom

1 vyučovacia kodina + prípadné vyhodnotenie na ďalšej hodine

1. úvod na základe predchádzajúcich aktivít kapitoly
2. výklad pedagóga k téme zákona o slobodnom prístupe k informáciám
3. práca s pracovným listom Infožiadosť áno či nie?
4. vyhodnotenie práce s pracovným listom
5. formulácia vlastnej infožiadosti - samostatná práca žiakov či skupín žiakov
6. vyhodnotenie samostatnej práce + príp. odoslanie žiadostí
7. príp. vyhodnotenie odpovedí na zaslané infožiadosti

Najcennejšie na aktivite môže byť pátranie v komunite po aktívnych občanoch, ktorí s podávaním
infožiadosti majú svoje skúsenosti, možno ako zadanie domácej úlohy na opísanie ich príbehu či
príbehu ich infožiadosti. Kto sú tí ľudia? V akej oblasti sú aktívni? Prečo a s akým predmetom
podávali infožiadosť? S akým výsledkom? Pomohla im odpoveď v niečom?

https://viaiuris.sk/wp-content/uploads/2017/08/publikacia-komentar-infoz...

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2000/211/
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Žiadosť o poskytnutie informácií - VZOR  

 

Údaje o žiadateľovi:  

Fyzická osoba: meno, priezvisko, titul, adresa trvalého alebo prechodného bydliska, príp. telefónne číslo, e -mail Právnická 
osoba: názov alebo obchodné meno, adresa sídla alebo miesta podnikania, príp. telefónne číslo, e -mail  

 

VEC: Žiadosť o poskytnutie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. Z. o  slobodnom prístupe k 
informáciám 

 

Označenie povinnej osoby – úradu:  

názov, sídlo  

 

 

Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov  

Zžiadam o poskytnutie informácie .................................................................................(presne uviesť o akú 
informáciu žiadam).  

Informáciu žiadam sprístupniť........................................... (napísať spôsob sprístupnenia - ústne, telefonicky, 
písomne, zhotovením kópie, nahliadnutím do spisu, e-mailom, inak)  

 

S pozdravom  

 

V ..................... dňa .......................  

 

 

.................................................  

Podpis žiadateľa  
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Ekomapy a ekoporadne sú studnicou informácií pre všímavých a zvedavých občanov. Zoznámenie
sa s možnosťou vyhľadávania a získavania odborných informácií na Internete, s upozornením aj na
dezinformačné a konšpiračné médiá.

Aktivita je založená na práci s dvoma pracovnými listami - PL_ekomapy a PL_ekoporadne. V
obidvoch prípadoch pedagóg rozdá (sprístupní) pracovné listy jednotlivým žiakom alebo do skupín
žiakov, uvedie prácu s nimi (úvod k téme ekomapy a k téme ekoporadne - na čo tieto inštitúty
slúžia, aké je ich postavenie v prostredí Internetu, aké sú všeobecne úskalia vyhľadávania
pravdivých a overených informácií na Internete...). Žiaci potom samostatne pracujú s jednotlivými
pracovnými listami - potrebujú k tomu pripojenie na Internet - a po ukončení práce nasleduje
diskusia s pedagógom, vyhodnotenie zistených informácií...

Aktivitu je možné využiť aj v dištančnom vzdelávaní, ako homeschoolingovú úlohu.

naučiť sa vyhľadávať pravdivé a overené informácie na webe
získať zručnosť rozpoznávania pravdivých informácií od nepravdivých, vedieť si overovať
informácie
spoznať prostredie webov zameraných na tvorbu ekomáp a ekoporadenské činnosti, získať
zručnosť vyhľadávania a zadávania otázok

vytlačené/sprístupnené pracovné listy
prístup na internet pre všetkých žiakov alebo pre skupiny žiakov
premietacia technika (nie je podmienkou)
alebo prostredie internetovej vzdelávacej miestnosti s možnosťou zdieľania obrazovky
(ZOOM, TEAMs a pod.)
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1 - 2 vyučovacie hodiny

1. úvod k téme
2. práca s PL_ekomapy
3. vyhodnotenie práce s PL_ekomapy
4. práca s PL_ekoporadne
5. vyhodnotenie práce s PL_ekoporadne (na nasledujúcej hodine)
6. záverečné zhrnutie

https://www.veronica.cz/ekomapa/

https://www.incien.sk/publikacie/

http://www.ekoporadna.cz/mapa

https://www.ekoporadny.cz/

https://www.facebook.com/EkoporadnaCEEVZivica/

https://www.enviroportal.sk/pytate-sa

http://www.ekoporadna.cz/publikace

Pracovný list Ekomapa

Pracovný list Ekoporadňa
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PRACOVNÝ LIST ekomapa 

 

1. Kde a ako si na internete hľadal/a najbližšie k tvojmu bydlisku a kde si našiel/našla... 

 

... najbližší farmársky trh? 

 

 

Dopíš:.......................................................................................................................................... 

... najbližší bezobalový obchod? 

 

 

Dopíš:...................................................................... .................................................................... 

... najbližší antikvariát? 

 

 

Dopíš:.......................................................................................................................................... 

... najbližšiu opravovňu obuvi či odevov? 

 

 

Dopíš:.......................................................................................................................................... 

... najbližšie chránené územie? 

 

 

Dopíš:.......................................................................................................................................... 

... najbližší zberný dvor? 

 

 

Dopíš:............................................................................ .............................................................. 

... najbližší náučný chodník? 

 

 

Dopíš:.......................................................................................................................................... 

... najbližší pamätný či inak významný strom? 
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Dopíš:.......................................................................................................................................... 

... najbližšiu ekofarmu? 

 

 

Dopíš:..........................................................................................................................................  

... najbližšiu studničku? 

 

 

Dopíš:.......................................................................................................................................... 

... najbližší útulok pre zvieratá? 

 

 

Dopíš:.......................................................................................................................................... 

 

2. Narazil/a si pri hľadaní na nejakú ekomapu na internete? Akú? Čo sa tam dá vyhľadať? 

 

 

3. Pozri sa na stránku https://www.veronica.cz/ekomapa/ a skús na nej vyhľadať informácie z 1. otázky, 
najbližšie body k reálnej adrese Panská 9, Brno 

 

- najbližší farmársky trh?: 

 

- najbližší bezobalový obchod?: 

 

- najbližší antikvariát?: 

 

- najbližšiu opravovňu obuvi či odevov?: 

 

- najbližšie chránené územie?: 

 

- najbližší zberný dvor?: 
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- najbližší náučný chodník?: 

 

- najbližší pamätný či inak významný strom?: 

 

- najbližšiu ekofarmu?: 

 

- najbližšiu studničku?: 

 

- najbližší útulok pre zvieratá?: 

 

 

4. Stránku ako je táto na Slovensku zatiaľ nemáme, iba pre niektoré mestá sú vypracované mapy cirkulárnej 
ekonomiky: https://www.incien.sk/publikacie/ 

 

Napr. cirkulárna mapa Trenčína:  

Skús na nej vyhľadať k adrese Mierové námestie 29, Trenčín  

 
- Najbližší cykloservis: 

 
- Najbližšie trhovisko: 

 
- Najbližšia opravovňa odevov, krajčírstvo: 

 

- Najbližšia knižná búdka: 
 
 

 

5. Vieš si predstaviť, že by eko-mapa ako je tá brnenská (https://www.veronica.cz/ekomapa/) existovala aj pre 
tvoj región? Mala by nejaký význam? Kto by ju mal vytvoriť a plniť dátami? 
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PRACOVNÝ LIST ekoporadňa 

 

1. Skús vyhľadať na Internete nejakú ekoporadňu, službu v oblasti ekologického či environmentálneho 
poradenstva. 

 

Výsledok/výsledky hľadania: 

 

 

................................................................................................................................................. 

 

Akými témami sa poradňa/poradne zaoberajú? Napr.  

 

 

.................................................................................................................................................  

 

 

................................................................................................................................................. 

 

2. Vyber si jednu z objavených ekoporadní, sformuluj otázku, ktorá ťa zaujíma a zadaj otázku cez ich 
formulár (treba vybrať takú ekoporadňu, kde je možné položiť otázku). 

 

 

Vybraná ekoporadňa:..............................................................................................................  

 

Spýtal/a som sa: 

 

 

................................................................................................................................................. 

 

 

................................................................................................................................................. 
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Odpovedali mi: 

 

 

.................................................................................................................................................  

 

 

................................................................................................................................................. 

 

 

............................................................................................................................................... .. 

 

 

Si s odpoveďou spokojný/spokojná? (Zaškrtni)   áno   -  nie 

 

Vedel/a by si sa k danej odpovedi dostať aj inou formou? Ako? 

 

 

................................................................................................................................................. 

 

3. Pozri sa na 3 rôzne odpovede na rovnakú otázku. Ktorej/ktorým z tých odpovedí dôveruješ 
a ktorej/ktorým nie? Prečo? 

 

Otázka: Obsahujú zelenina či ovocie, pestované v blízkosti cesty, nejaké zdraviu škodlivé látky? 

 

Odpoveď 1: Z dopravy by pre zeleninu a ovocie mohol byť problém v podobe polyaromatických uhľovodíkov 
(PAH). Tie zostávajú na povrchu rastlín, na listoch (šalát, pažítka...), na plodoch (rajčiny, uhorky, ovocie...) a je 
možné ich v podstatnej miere zmyť. V prípade koreňovej zeleniny či strukovín bude vplyv nepatrný. Aj 
v porovnaní s údenými, grilovanými, pečenými či vyprážanými potravinami je takéto znečistenie zdraviu 
škodlivými látkami úplne zanedbateľné. Z hľadiska zdravotných rizík je zásadnejšie, či používate pri pestovaní 
ovocia a zeleniny hnojivá a pesticídy. Pri pestovaní bez pesticídov budú pravdepodobne vami sebestačne 
vypestované produkty zdravšie v porovnaní s nakupovaným ovocím a zeleninou. Podľa dostupných výskumov 
napr. BIOzelenina obsahuje cca 100-500x menej pesticídov ako tzv. konvenčná. Pestovanie vo vlastnej 
záhradke máte pod kontrolou. 

 

Zaškrtni na škále 0 - 5:  

Odpovedi plne dôverujem  5 4 3 2 1 0       vôbec nedôverujem 
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Odpoveď 2: V žiadnom prípade sa neodporúča konzumovať ovocie a zelenina, vypestované mimo fóliovníkov 
či skleníkov. Všetky poľnohospodárske produkty, pestované bez ochrany voči vplyvom množstva rôznych 
kontaminantov v ovzduší, sú zdraviu škodlivé. Umytie pred konzumáciou nestačí. Nejde totiž „len“ o bežné 
súčasti, splodiny výfukových plynov, vznikajúce pri spaľovaní pohonných látok na báze ropy. Do benzínových či 
naftových zmesí sú cielene pridávané aj aerosoly s doprovodnými jedovatými látkami, vedúce k transformácii 
zemskej atmosféry v plazmatickú formu, vhodnú k zavádzaniu morgellonov a iných biologických 
a environmentálnych prvkov na ovládnutie života na zemi. Samozrejme hlavným zdrojom tohto 
nebezpečenstva je rozprašovanie aerosolov z lietadiel, vrátane bária, dibromidetylénu a rôznych oxidov 
hliníka, ktoré sa po dopade na zem dostanú do rastlín, do pôdy a do spodných vôd. 

 

Zaškrtni na škále 0 - 5:  

Odpovedi plne dôverujem  5 4 3 2 1 0       vôbec nedôverujem 

 

Odpoveď 3: Poloha záhradky pri frekventovanej ceste určite nie je optimálna. Hluk a čiastočne aj množstvo 
škodlivín prenikajúcich z cesty do záhrady dokáže znížiť napríklad živý plot alebo nejaká mechanická zábrana. 
Zavedením bezolovnatého benzínu našťastie skončila „doba olovená“, čiže kontaminácia (a následne otrava) 
týmto ťažkým kovom už nehrozí. Vo výfukových plynoch je ale množstvo ďalších látok, ktoré nie sú zdraviu 
prospešné. Problém je v tom, že škodliviny sú vetrom prenášané na veľké vzdialenosti (stopové množstvá 
priemyselných splodín aj výfukových plynov je možné nájsť aj v  polárnych oblastiach). Pokiaľ ide o „účinnosť“ 
škodlivín, záleží na ich množstve, ktoré zjeme – ak ide o ovocie či zeleninu z vlastnej záhrady, ich konzumácia 
v rozumnom množstve dospelému neuškodí, pre malé deti ale nie je príliš vhodná. Záleží aj na prevažujúcom 
smere vetra: ak fúka zo záhrady k ceste, výfukové plyny sa k vašej produkcii dostanú iba obmedzene. 
V opačnom prípade – množstvo škodlivín je väčšie. V  každom prípade je nutné zeleninu či ovocie pred 
konzumáciou dôkladne umyť. V každom ovocí aj zelenine sa tiež nachádza množstvo vitamínov a ďalších 
zdravých látok, ktoré prevážia to zlé, čo s nimi prijmeme. 

 

Zaškrtni na škále 0 - 5:  

Odpovedi plne dôverujem  5 4 3 2 1 0       vôbec nedôverujem 
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PRACOVNÝ LIST ekomapa – sprievodný text pre pedagógov 

 

1. Kde a ako si na internete hľadal najbližšie k tvojmu bydlisku a kde si našiel... 

... najbližší farmársky trh? 

 

 

Dopíš:.......................................................................................................................................... 

 

... najbližší bezobalový obchod? 

 

 

Dopíš:..................................................................... ..................................................................... 

 

... najbližší antikvariát? 

 

 

Dopíš:.......................................................................................................................................... 

 

... najbližšiu opravovňu obuvi či odevov? 

 

 

Dopíš:.......................................................................................................................................... 

 

... najbližšie chránené územie? 

 

 

Dopíš:.......................................................................................................................................... 

 

... najbližší zberný dvor? 

 

 

Dopíš:.......................................................................................................................................... 
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... najbližší náučný chodník? 

 

 

Dopíš:.......................................................................................................................................... 

 

... najbližší pamätný či inak významný strom? 

 

 

Dopíš:.......................................................................................................................................... 

 

... najbližšiu ekofarmu? 

 

 

Dopíš:..........................................................................................................................................  

 

... najbližšiu studničku? 

 

Dopíš:.......................................................................................................................................... 

 

... najbližší útulok pre zvieratá? 

 

 

Dopíš:................................................................... ....................................................................... 

 

 

2. Narazil si pri hľadaní na nejakú ekomapu na internete? Akú? Čo sa tam dá vyhľadať?  

 

 

3. Pozri sa na stránku https://www.veronica.cz/ekomapa/ a skús na nej vyhľadať informácie z 1. otázky, 
najbližšie body k reálnej adrese Panská 9, Brno 

(správne odpovede: 

- najbližší farmársky trh? – Zelný trh 

- najbližší bezobalový obchod? – NOsáček, Smetanova 1 
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- najbližší antikvariát? – Antikvariát u Jakubské věže, Rašínova 98/1 

- najbližšiu opravovňu obuvi či odevov? – úpravna oděvů Marie Pešťálová, Masarykova 12 

- najbližšie chránené územie? – národní přírodní památka Červený kopec 

- najbližší zberný dvor? Sběrný dvůr Brno, Plynárenská 

- najbližší náučný chodník? Turistická trasa Brnem so začiatkom na Nám. Svobody  

- najbližší pamätný či inak významný strom? Platan javorolistý v  Denisových sadech 

- najbližšiu ekofarmu? Alois Kaláb, Blažovice 

- najbližšiu studničku? Vrt Floriánek 

- najbližší útulok pre zvieratá? ZO ČSOP Veronica, Panská 9, útulok pre zranených netopierov a ježkov  

 

 

Stránku ako je táto na Slovensku zatiaľ nemáme, iba pre niektoré mestá sú vypracované mapy cirkulárnej 
ekonomiky: https://www.incien.sk/publikacie/ 

 

Napr. cirkulárna mapa TN: 
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=48.90106540896419%2C18.045306900000003&z=13&mid=1
QfBLsZfXqFaLjK8Y5ruJGY4ftSaIXdcX 

Skús na nej vyhľadať k adrese Mierové námestie 29, Trenčín  

- Najbližší cykloservis 
- Najbližšie trhovisko 
- Najbližšia opravovňa odevov, krajčírstvo 
- Najbližšia knižná búdka  

 
 

(správne odpovede: 

- Najbližší cykloservis – Mierové námestie 33 
- Najbližšie trhovisko – pri OC Družba 
- Najbližšia opravovňa obuvi – Mierové námestie 27, v pasáži  
- Najbližšia knihobúdka – Mierové námestie 29 

 

 

Vieš si predstaviť, že by eko-mapa ako je tá brnenská (https://www.veronica.cz/ekomapa/) existovala aj pre 
tvoj región? Mala by nejaký význam? Kto by ju mal vytvoriť a plniť dátami? 
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Sprievodný text k PL ekoporadňa pre pedagógov 

 

1. Skús vyhľadať na Internete nejakú ekoporadňu 

 

Môžu to byť napríklad tieto ekoporadne (v CZ/SK Internetovom priestore)  

http://www.priateliazeme.sk/spz/ekoporadna 

https://www.facebook.com/EkoporadnaCEEVZivica/ 

http://www.ekoporadna.cz/ 

http://www.ekoporadna.cz/mapa 

https://www.veronica.cz/ekoporadna 

https://ornis.cz/poradny/ekoporadna 

https://arnika.org/ekoporadna 

https://www.ekoporadny.cz/ 

https://ciernalabut.sk/tag/ekoporadna/ 

https://sever.ekologickavychova.cz/ekoporadna/ 

https://www.enviroportal.sk/pytate-sa 

http://www.biospotrebitel.sk/forum/ 

 

Nie na každej sa ale dá položiť otázka (napríklad hneď na tej prvej ekoporadni Priateľov Zeme chýba formulár, 
otázku je potrebné keď tak položiť formou kontaktovania organizácie na ich všeobecnom kontaktnom e -maili). 
Iné sú iba ako informačné portály, bez možnosti interakcie. Bežné sú aj poradne (nielen eko), založené na 
diskusiách vo fórach, kde si ich členovia radia navzájom (v takých prípadoch je extra potrebná obozretnosť, 
kritické myslenie a overovanie zverejnených informácií z iných nezávislých zdrojov). Ekoporadne fungujú aj vo 
forme profilov na sociálnych sieťach – napr. ekoporadňa CEEV Živica.  

 

Akými témami sa táto poradňa zaoberá? 

 

Niektoré ekoporadne môžu byť špecializované iba na konkrétne témy. Prehľad možných ekoporadenských tém 
je najlepšie patrný na stránke http://www.ekoporadna.cz/mapa, kde je aj možnosť voľby českej ekoporadne 
práve podľa témy. 

 

 

2. Vyber si jednu z objavených ekoporadní, sformuluj otázku, ktorá ťa zaujíma a zadaj otázku cez formulár na 
stránke ekoporadne. Treba vybrať takú stránku, kde je možné položiť otázku. 
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Túto aktivitu je možné zadať na hodine, ak majú žiaci či skupiny žiakov pripojenie na Internet, alebo je ju možné 
zadať ako domácu úlohu. Na odpoveď samozrejme treba aj tak počkať (dobré ekoporadne odpovedia do 
týždňa, ale zasa nie hneď – často tieto poradne fungujú na princípe externých poradcov – expertov na 
jednotlivé oblasti, ktorých administrátor ekoporadne musí osloviť so žiadosťou o  vypracovanie odbornej 
odpovede na zadanú otázku). Vyhodnotenie tejto aktivity je samozrejme zmysluplné až po získaní odpovedí.  

 

Vedel/a by si sa k danej odpovedi dostať aj inou formou? Ako? 

 

Diskusia na túto otázku môže byť zaujímavá. Často chceme vedieť odpovede hneď, nemáme čas ani chuť čakať 
na ne dni či týždne. Možno sa uspokojiť s „vygooglením“ odpovedí? Či zavolať do nejakej odbornej inštitúcie? 
Či...? Samozrejme možností je viac, každá má svoje úskalia. V  odbornej inštittúcii nemusia mať čas vám 
odpovedať, či budú chcieť za svoju odpoveď zaplatiť, na Internete získané informácie môžu mať pochybnú 
úroveň... Niekedy je lepšie si na kvalitnú a kompetentnú odpoveď počkať. 

Zároveň táto diskusia – o kompetentnosti a kvalite informácií môže byť dobrým úvodom k ďalšej – 3. úlohe: 

 

3. Pozri sa na 3 rôzne odpovede na rovnakú otázku. Ktorej z tých odpovedí dôveruješ a ktorej nie? 

 

Otázka: Obsahujú zelenina či ovocie, pestované v blízkosti cesty, nejaké zdraviu škodlivé látky? 

 

Odpoveď 1: Z dopravy by pre zeleninu a ovocie mohol byť problém v podobe polyaromatických uhľovodíkov 
(PAH). Tie zostávajú na povrchu rastlín, na listoch (šalát, pažítka...), na plodoch (rajčiny, uhorky, o vocie...) a je 
možné ich v podstatnej miere zmyť. V prípade koreňovej zeleniny či strukovín bude vplyv úplne nepatrný. Aj 
v porovnaní s údenými, grilovanými, pečenými či vyprážanými potravinami je takéto znečistenie zdraviu 
škodlivými látkami zcela zanedbateľné. Z hľadiska zdravotných rizík je zásadnejšie, či používate pri pestovaní 
ovocia a zeleniny hnojivá a pesticídy. Pri pestovaní bez pesticídov budú pravdepodobne vami sebestačne 
vypestované produkty zdravšie v porovnaní s nakupovaným ovocím a zeleninou. Podľa dostupných výskumov 
napr. BIOzelenina obsahuje cca 100-500x menej pesticídov ako tzv. konvenčná. Pestovanie vo vlastnej 
záhradke máte pod kontrolou. 

 

odpoveď 1: je parafrázou odpovede na ekoporadenskej stránke ZO ČSOP Veronica: 
https://www.veronica.cz/otazky?i=279 

 

Odpoveď 2: V žiadnom prípade sa neodporúča konzumovať ovocie a zelenina, vypestované mimo fóliovníkov 
či skleníkov. Všetky poľnohospodárske produkty, pestované bez ochrany voči vplyvom množstva rôznych 
kontaminantov v ovzduší, sú zdraviu škodlivé. Umytie pred konzumáciou nestačí. Nejde totiž „len“ o bežné 
súčasti, splodiny výfukových plynov, vznikajúce pri spaľovaní pohonných látok na báze ropy. Do benzínových či 
naftových zmesí sú cielene pridávané aj aerosoly s doprovodnými jedovatými látkami, vedúce k transformácii 
zemskej atmosféry v plazmatickú formu, vhodnú k zavádzaniu morgellonov a iných biologických 
a environmentálnych prvkov na ovládnutie života na zemi. Samozrejme hlavným zdroj om tohto 
nebezpečenstva je rozprašovanie aerosolov z lietadiel, vrátane bária, dibromidetylénu a rôznych oxidov 
hliníka, ktoré sa po dopade na zem dostanú do rastlín, do pôdy a do spodných vôd. 
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odpoveď 2: je vymyslená, ale napríklad zmienka o „morgellonoch“ sa reálne vyskytuje v množstve 
dezinformačných zdrojov 

 

Odpoveď 3: Poloha záhradky pri frekventovanej ceste určite nie je optimálna. Hluk a čiastočne aj množstvo 
škodlivín prenikajúcich z cesty do záhrady dokáže znížiť napríklad živý plot alebo nejaká mechanická zábrana. 
Zavedením bezolovnatého benzínu našťastie skončila „doba olovená“, čiže kontaminácia (a následne otrava) 
týmto ťažkým kovom už nehrozí. Vo výfukových plynoch je ale množstvo ďalších látok, ktoré nie sú zdraviu 
prospešné. Problém je v tom, že škodliviny sú vetrom prenášané na veľké vzdialenosti (stopové množstvá 
priemyselných splodín aj výfukových plynov je možné nájsť aj v  polárnych oblastiach). Pokiaľ ide o „účinnosť“ 
škodlivín, záleží na ich množstve, ktoré zjeme – ak ide o ovocie či zeleninu z vlastnej záhrady, ich konzumácia 
v rozumnom množstve dospelému neuškodí, pre malé deti ale nie je príliš vhodná. Záleží aj na prevažujúcom 
smere vetra: ak fúka zo záhrady k ceste, výfukové plyny sa k vašej produkcii dostanú iba obmedzene. 
V opačnom prípade – množstvo škodlivín je väčšie. V  každom prípade je nutné zeleninu či ovocie pred 
konzumáciou dôkladne umyť. V každom ovocí aj zelenine sa tiež nachádza množstvo vitamínov a ďalších 
zdravých látok, ktoré prevážia to zlé, čo s nimi prijmeme. 

 

odpoveď 3: je prevzatá z náučno-populárneho článku https://www.ireceptar.cz/zahrada/je-ovoce-ze-zahrady-
u-silnice-zavadne.html 

 

Odpovede 1 a 3 obsahujú relevantné informácie a úvahy. Ich kombináciou si dokonca môžeme urobiť 
komplexnejší pohľad na problém. Aj tak ale treba mať stále „zapnuté“ kritické myslenie – v obidvoch 
odpovediach sú s podstatou otázky nesúvisejúce informácie, použité v  dobrej viere šírenia osvety aj o iných 
témach pri každej možnej príležitosti. 

Odpoveď 2 je parafrázou na tvorbu konšpiračných, dezinformačných médií. Je to znáška nezmyslov. Možno ani 
nie je vhodné v tomto prípade vyhodnocovať, kto zo žiakov „naletel“ a túto odpoveď označil ako dôveryhodnú. 
Je to ale príležitosť na diskusiu o téme konšpiračných a dezinformačných médií, napríklad aj na upozornenie na 
stránky, ktoré zhromažďujú zoznamy takýchto nedôveryhodných dezinformačných zdrojov – napr. 
https://www.konspiratori.sk/, https://manipulatori.cz/, zaujímavý článok k téme je na 
https://www.omediach.com/hoaxy/15340-wikipedia-dala-na-ciernu-listinu-desiatky-slovenskych-
konspiracnych-webov. 
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Manuál21 / Všímavý občan / Noviny všímavých občanov

Zber materiálu, "surovín", tvorba článkov/príspevkov, vydanie a vystavenie triednych novín.

Aktivita, ktorá nadväzuje (alebo môže nadväzovať) na všetky predchádzajúce aktivity v kapitole
Všímavý občan. Pedagóg motivuje žiakov - nádejných reportérov - k aktivite: vžite sa do úlohy
všímavých a zvedavých reportérov. Vašou úlohou bude spoločne vydať noviny, plné zaujímavých
informácií o vašej obci, meste, spracovaných rôznymi novinárskymi formami. Rozdeľte sa do
novinárskych tímov, vylosujte si (alebo vyberte si) jednotlivé témy (návrh tém v pracovnom liste
Novinárske témy všímavých reportérov). 

Ďalej pokračujú žiaci v samostatnej skupinovej práci zberom materiálu, tzv. surovín, k
vylosovaným/vybraným článkom a príspevkom (texty, obrázky, fotografie, grafy, rozhovory...),
spracujú zadané články a odovzdajú editorovi (úlohu editora môže zohrať pedagóg alebo vybraná
skupina žiakov - s pomocou pedagóga). Počas práce editorov sa trieda dohodne o názve pre
spoločné noviny. Ďalej skupiny žiakov upravia príspevky podľa pripomienok editorov. Upravené
príspevky spolu žiaci (alebo skupina žiakov - grafický tím) "zalomí" do formy novín. Výsledný
produkt je potom vhodné vystaviť na chodbe školy.

poznať rôzne novinárske formy
získať zručnosti pri zbere materiálu pre noviny
získať zručnosti, potrebné k tvorbe a prezentácii rôznych novinárskych foriem

vytlačený pracovný list
nahrávacia technika (pre potrebu nahrávania ankety napr.) - stačí smartphone
kancelárske pomôcky, potrebné k "zalomeniu" novín - flipchartové papiere, kresliace potreby,
lepidlo, nožnice...
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prístup na Internet
ako pomôcka môžu poslúžiť manuály foto, video, článok (v prílohe) aj pdf
nezávislých občianskych novín Trenčín 21

zadanie na 1. vyučovacej hodine, samostatná práca, zber materiálu v teréne - homeschooling,
finalizácia novín na 2. vyučovacej hodine

1. úvod pedagóga, motivácia
2. rozdelenie do skupín, zadanie úloh na samostatnú prácu - zber materiálu a príprava

príspevkov do novín
3. editorské a grafické práce s príspevkami
4. vystavenie novín na chodbách školy

Modifikáciou môže byť tvoriť noviny v elektronickej forme. V prílohe je príklad občianskych novín
z Trenčína.

Pracovný list - novinárske témy pre všímavých občanov - reportérov

Prehľad publicistických žánrov

Ukážka občianskych schránkových novín Trenčín 21

Ukážka občianskych schránkových novín Trenčín 21

zber dát



- 156 -
 

 www.mladireporteri.sk/manual21 

Pracovný list - Novinárske témy pre všímavých občanov 

 

Vyberte si z nasledujúcich námetov alebo sa nimi inšpirujte alebo vymyslite úplne svoju tému, ktorú chcete do 
vašich novín spracovať. Zároveň si vyberte vhodný žáner k vašej téme (pomôcka pre výber: pracovný list 
Prehľad publicistických žánrov). Pri výbere sa môžeš inšpirovať aj príkladom občianskych novín Trenčín 21, 
ktoré sú k dispozícii na stránke http://www.trencin21.sk/.  

Výber témy aj výber žánru konzultujte s pedagógom – pre prípad, že ste si viacerí vybrali to isté. 

Pri zbere materiálov, ako aj pri spracovávaní príspevku konzultujte nejasnosti s pedagógom. 

 

Odkaz pre starostu – o aplikácii, iniciatíve Odkaz pre starostu, príbeh nejakého konkrétneho podnetu, rozhovor 
s predstaviteľom vášho mesta/obce o spolupráci s týmto portálom, anketa medzi ľuďmi – máte podnety pre 
zlepšenie životného prostredia? Podali ste niekedy nejaký? Kam? S akým výsledkom?....  

Konanie mestského/obecného zastupiteľstva – správa či reportáž zo zasadnutia (príp. aj na základe 
videozáznamu), ku konkrétnej environmentálnej téme 

Petícia v obci/meste/regióne – správa či reportáž o nejakej prebiehajúcej či ukončenej petícii 
k environmentálnej téme, doplnená trebárs aj o anketu s občanmi... 

Rozhovor s environmentálnym aktivistom či s inou osobnosťou z obce/mesta/regiónu o konkrétnom probléme 
ŽP, alebo o práci inštitúcie, občianskeho združenia či o konkrétnej pripravovanej akcii (sčítanie vtáctva, Deň 
Zeme a pod.) 

Skúsenosť s pátraním v ekomapách, cirkulárnych mapách... – čo zaujímavé sa dá na takých mapách nájsť, čo 
ste sa vďaka nim dozvedeli, možno rozhovor s ich prevádzkovateľmi... 

Skúsenosť s ekoporadňami – opísanie príbehu, ako ste sa skúsili a na čo spýtať v konkrétnej ekoporadni, akú 
ste dostali odpoveď a ako ste s ňou spokojní... alebo iba správa o existencii ekoporadne a pod. 

TrashOut a podobné aplikácie – správa o ich fungovaní či reportáž – ako sme použili aplikáciu pri objavení 
čiernej skládky alebo rozhovor s pracovníkom obce/mesta zodpovedným za odpady, životné prostredie 

Príbeh infožiadosti 

Fotoreportáž či iba foto s popiskou, dokumentujúce nejaký pozitívny či negatívny príklad, týkajúci sa ŽP 
(výsadba stromov či naopak výrub, dokumentácia znečistenia...) 

Stav životného prostredia, príroda v našom meste, záujem občanov o životné prostredie v našom meste/v 
našej obci – fejtón, zamyslenie, úvaha, úvodník... 

 

??? (fantázii sa medze nekladú  - novinári musia byť nápadití, invenční, vynaliezaví a svet okolo nás je plný 
nenapísaných reportáží a neopísaných zaujímavostí...) 
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PUBLICISTICKÉ ŽÁNRE 

1. SPRAVODAJSKÉ ŽÁNRE 

Správa (oznámenie), komuniké (ofic. štátnopolit.vyhlásenie), rezolúcia (vyhlásenie v závere rokovaní), riport 
(krátka spravodajská reportáž), referát (správa o činnosti), interview (rozhovor), inzerát, reklama 
 

SPRÁVA: musí odpovedať na „5 W“ (who, what, where, when, why). Môže byť jednoduchá (1 veta – 1 stĺpec) 
alebo rozšírená (2 a viac stĺpcov). Pri písaní správy sa uplatňujú 3 základné kompozičné postupy: chronologický 
postup (časový sled); logický postup (príčina, dôsledok); akcentujúci postup (zdôrazňujúci postup, pri ktorom 
najzaujímavejší údaj býva na začiatku). Správa – čo bolo, oznam – čo bude. 

INTERVIEW: športovci, osobnosti, politici s novinárom. Je to veľmi populárny žáner, lebo odpoveď je 
autentická, hodnoverná. Cieľom je priniesť nové informácie, fakty, názory, zaujímavosti o osobe, jej činnosti. 
Interview môže byť samostatné, alebo ako súčasť reportáže.  

REFERÁT: je to najdlhší spravodajský útvar. Je to súhrnná, komplexná informácia o nejakom podujatí, rokovaní, 
konferencii. V prvej časti referátu sa nachádzajú základné údaje: kde, čo ako – údajová časť. V druhej časti sa 
zaznamenáva v plnom rozsahu s titulkami, medzi titulkami priebeh – referáty, koreferáty (navyše), diskusné 
príspevky, rezolúcie (vyhlásenia) a pod. 

2. ANALYTICKÉ ŽÁNRE: (vysvetľujúce, hodnotiace) 

Úvodník, komentár, recenzia, kritika, diskusia, glosa (rozoberanie/vysvetľovanie aktuálnej udalosti), entrefilet 
(poznámka na aktuálnu tému – vtipné) 

ÚVODNÍK: je písaný formou úvahy, býva na prvej strane novín. Píše ho väčšinou šéfredaktor a uvažuje v ňom o 
dôležitých spoločensko-politických problémoch. Vyslovuje svoj názor. Je všeobecnejší.  

KOMENTÁR: redaktori sa vyjadrujú, hodnotia určitý čiastkový, spoločenský, hospodársky alebo politický 
problém. Komentár musí byť konkrétny. 

RECENZIA: recenzo = posudzovanie, hodnotenie; výkladový slohový postu, ale obsahuje aj úvahové prvky 
(úvahový sloh. postup). Jej podstatou je stručná analýza a hodnotenie diela, ktoré je subjektívne. Pri hodnotení 
diel si autori všímajú kladné i negatívne stránky. Napr. recenzia knihy, filmu, CD, výstavy, uvedenia, premiéry 
divadelnej hry... 

KRITIKA: cieľom publicistickej kritiky je hodnotiť a poukázať na záporné stránky. Napr. fejtón, glosa, komentár. 
Náučnú, odbornú kritika môžeme ju nájsť v podobe oponentského posudku (diplomovka).Aj recenzia je 
druhom odbornej kritiky. Na záver má byť každá kritika nezaujatá, objektívna, konštruktívna (má priniesť náv rh 
na zlepšenie). 

3. BELETRISTICKÉ ŽÁNRE: (využ. umeleckú lit) 

1. fejtónové (rozprávacie) - fejtón, besednica (podobná fejtónu), causerie (kózri - zábavná, vtipná úvaha); 

2. reportážne (opisovanie) - stĺpček, reportáž, črta (krátka poviedka)  
 

FEJTÓN: vtipné rozprávanie o aktuálnom probléme, alebo jave zo života nášho okolia (mesto, dedina, škola, 
trieda...). Využívajú sa tu prvky irónie, humoru, satiry. Cieľom je poukázať na záporný jav a podnietiť k náprave.  
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REPORTÁŽ: je zmiešaný žáner rozšírenej správy a beletrizovaného dejového opisu (pútavý štýl, umelecké 
prostriedky), pričom sa autor autenticky vyjadruje o nejakom zážitku, udalosti. 

 

 

Zdroj: https://referaty.aktuality.sk/publicisticky-styl-a-jeho-zanre-maturitna-otazka/referat-10371 
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Úvod do problému

Pojmy

Aktivita 1- video s Richardom Medalom

Aktivita 2 - občianska participácia kvíz a "aktivity"

Kvíz. Ide či nejde o príklad občianskej participácie? # online aktivita

Aktivita 3 - Tipy pre lepšiu školu

Aktivita 4 - Ako pomáhajú Mladí reportéri

Webquest mladých reportérov # online aktivita

Aktivita 5 - Možnosť voliť od 16 rokov? Debata

Aktivita 6 - občianske zdravie komunity

Medailón miestneho lídra -participatívno - reportérska aktivita

učíme pre 21. storočie
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Manuál21 / Občianska participácia – dajme mladým šancu spolurozhodovať

Občianska participácia sa na prvý pohľad môže zdať ako téma určená na občiansku výchovu
či akási "nadstavba". V 21. storočí však potrebujeme ísť o kus ďalej od úzkopredmetových
vedomostí. Svet je čoraz viac globalizovaný a prináša veľmi komplexné výzvy, ktoré môže pedagóg
premietnuť do akéhokoľvek predmetu.

Pýtajme sa, ako môže vzdelávanie v 21. storočí rozvíjať globálne poznanie a lokálny aktivizmus?
Ako čeliť dezinformáciám v online priestorie? Ako pomôcť mladej generácii získavať zručnosti
spojené s adaptáciou na klimatickú zmenu? Môže byť liekom na environmentálnu úzkosť práve
aktivizmus?

Prijmime svoje diel zodpovednosti za dobré životné prostredie.. Priložme ruku k dielu. Na škole, vo
svojej obci či svojom meste, ale aj na celoslovenskej úrovni. Základom je nebyť ľahostajný k
svojmu okoliu a nečakať, že "ono sa to (samo) vyrieši". 

Politikov si volíme na obdobie štyroch rokov a preto je dôležitá občianska kontrola. Samosprávy či
štát budú slúžiť verejnému záujmu najlepšie vtedy, keď my - občania - využijeme všetky svoje
možnosti vstupovať do rozhodovacích procesov pri ochrane životného prostredia, záujmov
slabších a vytvárania spoločného dobra.

Občianska particiápacia je základnou podmienkou fungovania občianskej udržateľnej spoločnosti a
plnenia cieľov programu OSN Agenda 2030.

Rodičia a pedagógovia by v aktívnom občianstve mali ísť mladej generácii príkladom. Poukazovať
na príklady, že všímaví a aktívni "obyčajní ľudia" môžu meniť svet.

Dajme priestor mladým ľuďom, aby sa od ranného veku zapájali do života školy i obce a zistili, aký
je to skvelý pocit pomáhať meniť veci k lepšiemu.
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Manuál21 / Občianska participácia / Občianska participácia – úvod do problému

Aktivity v tejto kapitole sa snažia inšpirovať mladých ľudí, aby sa aktívne zapájali do riešenia
problémov komunity, v ktorej žijú a podieľali sa na rozhodovaní o veciach verejných, ktoré sa ich
bezprostredne týkajú. Aj jeden nadšený človek či skupina ľudí môžu zmeniť život okolo seba k
lepšiemu!

Čo by mal vedieť každý mladý človek? Že aj keď ešte nemá 15 /18 rokov, môže vlastnou
iniciatívou a vlastným príkladom meniť život okolo seba, napríklad zapojením sa do aktivít pre:

lepšiu školu (práca v študentskom parlamente a žiackej školskej rade, napr. SOŠ Považská
Bystrica, kolégii Zelenej školy či rôzne podujatia s účasťou žiakov ako Deň Zeme
na Gymnáziu v Dubnici nad Váhom) 
pestrejší / krajší život v našej obci alebo našom meste (lokálne iniciatívy alebo podujatia
ako projekt ZŠ Ladce na renováciu autobusovej zastávky v rámci programu Roots and Shoots,
Komunitný akčný deň v Trenčíne, v rámci ktorého žiaci zapojení do programu Mladí reportéri
pre životné prostredie vyčistili Lesopark Brezina a vzdelávali verejnosť o triedení odpadu... )
lepšie životné prostredie (zdravotníctvo, kultúru...) na Slovensku (v oblasti životného
prostredia nap. petícia Za klímu , Otvorená výzva na zastavenie lovu vlka na Slovensku,
občianska iniciatíva My sme les ...)

"Je potrebné, aby k participácii boli deti vedené už od útleho veku a škola je pre to prirodzeným
prostredím" (zdroj: https://osf.sk/pribehy/co-by-na-to-povedal-jan-amos/)

“Myšlienka participácie je úžasne dôležitá. Prečo? Pretože vedie deti a mladých ľudí k tomu, aby sa
naučili uplatňovať svoje názory a zároveň vnímať pohľad na vec iných ľudí. Ide o základ
spoločenskej dohody, základ riešenia všetkých problémov, s ktorými sa v živote stretávame. Je
preto potrebné, aby k participácii boli deti vedené už od útleho veku a škola je pre to prirodzeným
prostredím. Neskôr, keď budú postavené pred úlohy, aby rozhodovali o veciach, ktoré sa týkajú
nielen ich, ale aj širšieho okruhu, nesmierne dobre zúročia tieto zručnosti. Zároveň budú môcť
prispievať k tomu, aby správa vecí verejných bola skutočne v záujme všetkých ľudí, a aby sme
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vedeli s úctou k dôstojnosti každého jedného človeka zvládať krízu, akou je napríklad pandémia
ochorenia COVID-19, ale aj krízu spojenú s klimatickými zmenami na našej planéte.”

prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. 
verejná ochrankyňa práv

aktívne občianstvo
občianska participácia/účasť verejnosti
všímavé občianstvo
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Manuál21 / Občianska participácia / Občianska participácia – pojmy a zdroje

Je prejavom aktívnej účasti jednotlivcov na riešení spoločenských problémov a na spravovaní
verejných záležitostí – v rámci lokálnej komunity, konkrétnej spoločenskej organizácie,
etnického či národného spoločenstva alebo globálnej komunity

Zo širšieho hľadiska je občianska participácia vnímaná nielen ako účasť na rozhodovaní, ale aj
ako aktívna účasť na rozvoji občianskej spoločnosti. Podľa Európskej charty o participácii ..., účasť
na živote obcí a miest poskytuje mladým možnosť, aby sa s konkrétnym mestom či obcou
identifikovali ako občania a nezostali iba jej obyvateľmi. Občianska participácia tak môže mať
formu mládežníckych kultúrnych podujatí, zveľaďovania životného prostredia, činnosti klubov
podporovanú obecnými samosprávami atď. (krátené, zdroje: Občianska participácia: trendy,
problémy, súvislosti, Mládežnícka participácia na Slovensku) 

Participácia, teda spoluúčasť na rozhodovaní vo veciach, ktoré sa ich života priamo i nepriamo
dotýkajú, je jedným zo základných pilierov Dohovoru o právach dieťaťa a všetkých aktivít smerom
k deťom a mladým ľuďom. Je to zároveň jedno z ich práv – mať vlastný názor, ktorý môžem
vyjadriť a ktorý je pozorne vypočutý a v rozhodovaní vážne posúdený a zohľadnený.

Označuje priestor pre kolektívne konanie okolo spoločných záujmov, účelov a hodnôt, ktorý sa
všeobecne líši od vládnych a komerčných ziskových subjektov. Občianska spoločnosť zahŕňa
charitu, mimovládne organizácie, komunitné skupiny, ženské organizácie, náboženské
organizácie, profesijné združenia, odborové zväzy, sociálne hnutia, koalície a advokačné skupiny

Láska k rodnému mestu či obci (rodisku), často sa spája s angažovaním sa v miestnej komunite
formou dobrovoľníckej práce alebo finančnej podpory kultúrnych podujatí či občianskych združení
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Občania sa zúčastňujú miestneho a regionálneho verejného života a spolupodieľajú sa na tvorbe a
ovplyvňovaní rozhodnutí, ktoré sa ich bezprostredne týkajú 

Proces, na základe ktorého môžu obyvatelia miest a obcí rozhodnúť o využití časti finančných
prostriedkov z rozpočtu týchto miest či obcí. Ako inovatívny koncept prerozdeľovania financií s
účasťou verejnosti sa zrodil v Brazílii v r. 1989, kde v krátkom čase priniesol hmatateľné výsledky
pre lepší život (prístup k pitnej vode, školská dochádzka...) Dnes sa tento nástroj využíva na celom
svete a aj na Slovensku ho zaviedli niektoré župy a viaceré mestá.

Orechy pre  ľudí - príklad projektu podporeného vďaka participatívnemu rozpočtu  - výsadba
úžitkových stromov bola kedysi samozrejmosťou a popri cestách vznikali jabloňové, slivkové a
orechové aleje. V dnešnej dobe aleje miznú a ľudia strácajú možnosť voľného zberu plodín. Práve
preto v Prievidzi, na verejne prístupnom mieste, na Mariánskom vŕšku, vysadili stromoradie orecha
kráľovského. Do aktivít sa zapojili žiaci z miestnej základnej školy, ktorí si stromy adoptovali a
budú sa o ne ďalej starať. (Z databázy o.z. Utopia, ktoré spolupracuje s viacerými samosprávami a
mimovládnymi organizáciami u nás i v Českej republike a stálo pri zrode už viac než desiatich
participatívnych rozpočtov)

Samohodnotiaci nástroj pre školy, ktorý zohľadňuje tri oblasti participácie v školskom prostredí –
fungovanie žiackej školskej rady, úroveň demokracie školskej komunity a pôsobenie školy v
komunite. Jeho cieľom je pomáhať školám, ktoré chcú zistiť, kde na škále participatívnosti sa
nachádzajú a akým spôsobom sa môžu v tejto oblasti zlepšovať. Každá škola získa okamžitú
personalizovanú spätnú väzbu a odporúčania pre každú z troch oblastí. (Príklady dobrej (a zlej)
praxe z participácie v 15 školách)

Proces neformálneho vzdelávania, ktorý dáva mladým ľuďom  sebadôveru a nezávislosť

Pojem „rovesnícke vzdelávanie“ je odvodený z angl. „peer education“. Rovesník je niekto, s kým sa
vychovávaná či vzdelávaná osoba môže stotožniť. Dôležitá je nielen veková podobnosť, ale napr. i
ekonomická situácia či podobné sociálne zázemie. Výraz „rovesnícke vzdelávanie“ teda znamená
výchovno-vzdelávacie pôsobenie medzi rovesníkmi navzájom. s cieľom rozvíjať svoje vedomosti,
zručnosti a postoje, ktoré im umožňujú byť zodpovední za seba a ostatných a vytvárať priestor,
kde sa môžu cítiť dobre, bezpečne a rešpektovane.

inšpirácie pre rovesnícke vzdelávanie na Slovensku - príručky Nauč sa to odo mňa  a Ako (sa)
učia environmentálni experti - Inšpirácie z rovesníckeho vzdelávania
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Umožňuje všetkým žiakom zúčastňovať sa na rozhodovacích procesoch školy, zastupovať
ostatných žiakov voči riaditeľovi a učiteľom, podávať návrhy a vyjadrovať vlastné názory na chod
školy či voliť zástupcov školskej rady (Mládež a participácia - odkazy z výskumu)

Programy pre školy, ktoré podporujú participáciu žiakov

Projekt Nadácie otvorenej spoločnosti, ktorý  podporuje demokratické prostredie na školách a
výchovu k občianstvu prostredníctvom rovesníckeho vzdelávania a práce žiackych školských rád

Medzinárodný certifikovaný environmentálny vzdelávací program, ktorý podporuje na školách
priestor na rozvoj tvorivého a kritického myslenia. Praktická a holistická environmentálna výchova
umožňuje nachádzanie súvislostí a hlbšie porozumenie. Na školách zapojených v programe
dochádza k zlepšeniu medziľudských vzťahov a atmosféry prostredníctvom spolupráce na
spoločných cieľoch.

Medzinárodný certifikovaný environmentálny vzdelávací program, v ktorom študenti skúmajú
environmentálne témy vo svojom regióne, rozpracovávajú ich na základe vedeckých prameňov a
komunikácie so všetkými dotknutými subjektmi (úrady, firmy, občania atď.) a zistenia a vlastné
návrhy riešení prezentujú širokej verejnosti novinárskou formou. Vyvrcholením každého ročníka je
súťaž reportážnych príspevkov Mladých reportérov (článok, foto, video), do ktorej sa zapája cca 40
krajín z celého sveta.

Globálny vzdelávací program britskej prírodovedkyne Jane Goodall. Program umožňuje žiakom
získavať povedomie o aktuálnych problémoch svojej obce či mesta a rozvíjať kľúčové
kompetencie, nevyhnutné pre ich riešenie (ako napr. strategické myslenie, schopnosť riešiť
problémy, schopnosť spolupracovať, komunikačné zručnosti...). Dôležitou súčasťou programu
Roots & Shoots Slovakia je každoročná Celonárodná žiacka konferencia, kde sa stretávajú všetky
školské tímy, aby odprezentovali svoje komunitné projekty za uplynulý rok.

Čo by na to povedaj Ján Ámos alebo ako dať hlas mladým ľuďom v škole. Publikácia na tému
participácia a ako ju podporiť v školskom prostredí, obsahuje tri reflexie zo škôl zapojených do
programu Otvorené školy. (OSF, 2020)

Ako zlepšiť prístup detí a mladých ľudí k rozhodovaniu - návrh stratégie na podporu a rozvoj
participácie detí a mladých ľudí na Slovensku (OSF, 2020)
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Samospráva s deťmi, mladými ľuďmi a pre nich - príručka pre vytváranie deťom a mladým ľuďom
priateľských samospráv (Nadácia pre deti Slovenska, 2019)

Participácia a rovesnícke vzdelávanie ako nástroj výchovy k občianstvu (OSF, 2018)

Samospráva rešpektujúca práva detí a mladých ľudí (Nadácia pre deti Slovenska, 2017)

Mládež a participácia (Iuventa, 2011)

Projekt OTVORENÉ ŠKOLY - výchova k demokracii ako prevencia extrémizmu prostredníctvom
rovesníckeho vzdelávania (OSF)

Podpora participácie žiakov v programe Zelená škola -  príručka pomáha učiteľom k tomu, aby
žiakov ako aj celú školskú komunitu aktívne zapojili do realizácie spoločných zámerov a projektov

podcast Kritické myslenie - s Ondrejom Schutzom, riaditeľom Slovenskej debatnej
asociácie https://soundcloud.com/nockaba/kriticke-mysleniesda-ondrej-schutz 

pocast Participácia a občianska spoločnosť - s Martinom Kuštekom o neformálnom vzdelávaní a
občianskej participácii mladých ľudí https://soundcloud.com/nockaba/participacia-a-obcianska-
spolocnost-marin...

Slovenská debatná asociácia - ako pomáha pri lepšom vzdelávaní a rozvoji zručností pre 21.
storočie http://www.sda.sk/co-robime/vzdelavanie-ucitelov-kritickeho-myslenia/ 

video Dezinformácie - venuje sa problematike dezinformácií, konšpirácií a hoaxov. Karolína
Schwabová v ňom vysvetľuje, ako sa orientovať v záplave informácií a nepodľahnúť klamlivým
správam a konšpiračným teóriám na internete. Zistíte, čo je pre hoaxy charakteristické, aký je účel
a ciele ich šírenia a aký majú vplyv a dôsledky pre spoločnosť. Video bolo spracované v rámci
priority Občiansky aktivizmus. https://www.nocka.sk/dezinformacie-konspiracie-hoaxy/

aktívne občianstvo
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Manuál21 / Občianska participácia / Občianska participácia - video s Richardom Medalom

Video je koncipované ako vstup do problematiky občianskej participácie s cieľom ukázať, že každý
z nás sa môže zapájať do rozhodovacích procesov v obci/meste a chrániť životné prostredie.
Protagonistom videa je environmentálny aktivista Richard Medal.

Zhliadnutie videa s aktivistom Richardom Medalom, ktorý sa podielal na záchrane prírodnej oblasti
v Trenčíne. Práca s videom a diskusia.

1. Vysvetliť čo je to občianska participácia.
2. Predstavenie aktivistu Richarda Medala.

OBJEKTív 21 – Kapitola V. – Občianska participácia s RichOBJEKTív 21 – Kapitola V. – Občianska participácia s Rich……

https://youtu.be/N-kZPLm8xok
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3. Naučiť ako môžu aj mladí participovať na verejných rozhodnutiach.

projektor, wifi

20 - 45 minút

1. Učiteľ začne hodinu motivačnou otázkou.
2. Pracuje s videom podľa metodického listu.
3. Záverečná diskusia po zhliadnutí videa.

video_s_richardom_medalom_-_pracovny_list.docx

ako_pracovat_s_videom_op-_odpovede.docx

všímavé občianstvo
diskusia/diskusná aktivita
videoaktivita
aktívne občianstvo
občianska participácia/účasť verejnosti
ochrana prírody
územné plánovanie
environmentálna výchova
občianska výchova
13. Ochrana klímy
14. Život pod vodou



- 169 -
 

 www.mladireporteri.sk/manual21 

Občianska participácia s Richardom Medalom 
 
Video je rozdelené na 4 časti a pedagóg postupuje tak, že v daných časoch video zastaví a pracuje 
podľa nasledujúcich bodov. 
 
1. Učiteľ položí motivačnú otázku: Ako sa doma dohadujete, kde pôjdete na dovolenku? Rozhodujú o 
tom rodičia alebo im s výberom pomáhate?  
 
 
2. Pustí video do 2:28, zastaví ho a položí žiakom otázky: 
 Ako sa volá miesto v Trenčíne, kde sa natáčalo video? 

Je toto miesto blízko centra alebo je niekde na okraji?/Ako ďaleko je z centra Trenčína do 
zátoky? 

 Čo malo pôvodne vzniknúť na brehu Váhu? 
 
Pred opätovným spustením videa žiakov upozorní, že v ďalšej časti uvidia, ako aktivisti bojovali za 
záchranu tohto miesta. Vyzve ich, aby si všímali spôsoby, akými to robili.  
 
3. Pustí video ďalej a zastaví ho v 4:03 a položí otázky: 
 Na akých rôznych frontoch aktivisti bojovali?  
 Vo videu sa spomína, že aktivisti bojovali za záchranu funkcie tohto územia. Môže túto 
 funkciu mesto zmeniť pri prerábaní Územného plánu?  
 Akými konkrétnymi krokmi vylepšili toto územie? 
 
4. Pustí video do konca a položí otázky: 
 Ako by si čo najjednoduchšie vysvetlil, čo je to občianska participácia? 
 Akými spôsobmi môžete občiansky participovať, ak máte pod 15 rokov?  
 Akými spôsobmi môžete občiansky participovať, ak máte nad 15 rokov? 
 Ako by ste vedeli preniesť/ aplikovať občiansku participáciu do vašej školy? 
 Čo je cieľom občianskej participácie? 
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Metodický list k videu Občianska participácia  
 
zastavenie 2:28 
 
Ako sa volá miesto v Trenčíne, kde sa natáčalo video? 
 
Zátoka pokoja 
 
Ako ďaleko je toto miesto z centra Trenčína? 
 
Zátoka pokoja sa nachádza veľmi blízko k centru mesta Trenčína. Z námestia je to pár minút pešej 
chôdze. 
 
Čo malo pôvodne vzniknúť na brehu Váhu? 
 
Všetko tam malo byť zabetónované a mal tam vzniknúť osobný prístav pre malé člny a jachty.  
 
zastavenie 4:03 
 
Na akých rôznych frontoch aktivisti bojovali?  
 
– Občanov o plánoch s nábrežím Váhu informovali pomocou schránkových novín, ktoré rozniesli do 
všetkých schránok Trenčíne. 
 
– Zorganizovali veľkú verejnú diskusiu. 
 
– Zorganizovali petíciu za zachovanie prírody v spomínanom území. 
 
– Zúčastnili sa pripomienkovania územného plánu v orgánoch mestského zastupiteľstva. 
 
– Aby upozornili na toto miesto, začali tam organizovať menšie spoločenské akcie pre verejnosť. 
 
Vo videu sa spomína, že aktivisti bojovali za zachovanie prírodného rázu a funkcie zelene tohto 
územia. Môže túto funkciu mesto zmeniť pri zmene Územného plánu? 
 
Môže, avšak proces zmeny územného plánu je verejnou záležitosťou. Keď sa mení územný plán, mali 
by sme byť obozretní a zvedaví, či niekto nechce zmeniť kus prírody na podobný projekt, o aký sa 
developeri pokúšali v Trenčíne. 
 
Akými konkrétnymi krokmi vylepšili toto územie? 
 
– Vyčistili plochu zátoky pokoja od konárov, krov ale aj od odpadkov 
 
– Umiestnili tam hojdačky a lavičky 
 
– Vybudovali mólo s výhľadom na vodu 
 
– Vybudovali schody pre lepšiu prístupnosť 
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prehranie videa do konca 
 
Ako by si čo najjednoduchšie vysvetlil, čo je to občianska participácia? 
 
Žiaci by mali odpovedať sami  
 
Náš tip – Je to cieľavedomá účasť občanov na rozhodovaní, spolupráca občanov, ktorí chcú niečo 
zmeniť k lepšiemu a používajú na to všetky možné nástroje aké občan má. Napr. petícia, účasť na 
pripomienkovaní materiálov, na verejných prerokovávaniach... 
 
Aké možnosti má žiak vo vašom veku občiansky participovať, tj. zapájať sa do rozhodovania o veciach, ktoré 
sa týkajú širšej skupiny ľudí? 

 
Odpovede by mohli byť napr.: práca v žiackej rade školy, v  kolégiu Zelenej školy alebo iná aktivita na škole, 
kedy sa nastavujú procesy - iniciatíva za vegetariánske obedy, za nebalenie zošitov do obalov… alebo 
kontaktovanie Úradu životného prostredia ako tím Mladých reportérov s cieľom zavedenia košov na triedený 
zber na námestí, štrajky FFF, petícia #KlimaTaPotrebuje… 
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Manuál21 / Občianska participácia / Aktivita 2 - Čo je a čo nie občianska participácia - kvíz a
Activity

Žiaci sa formou kvízu (ppt alebo online kvíz) s 20 ukážkami oboznámia s príkladmi občianskej
participácie mladých ľudí. Nadväzujúca aktivita umožňuje precvičiť si základné pojmy v oblasti
občianskej participácie formou hry "Activity".

Na úvod hodiny sa môžete vrátiť k videu s Richardom Medalom a opýtať sa žiakov, či poznajú
podobné projekty vo svojich obciach / mestách. V ďalšej časti hodiny si žiaci formou kvízu (ppt)
preveria chápanie kľúčových pojmov v oblasti občianskej participácie. 

V záverečnej časti hodiny si prácu s
pojmami aktívne precvičia formou obľúbenej hry "Activity". Alternatívne môže pedagóg zadať kvíz
ako domácu úlohu (online verzia kvízu) a na ďalšej hodine sa venovať zdôvodneniu a pridať
aktivitu Kruhy participácie či Activity.

1. Získať základnú predstavu o súvislostiach pojmu občianska participácia. 
2. Oboznámiť sa so skutočnými projektmi mladých ľudí v oblasti občianskej participácie a

získať pocit, že mladí ľudia môžu meniť svet.
3. Precvičiť si chápanie kľúčových pojmov v oblasti občianskej participácie.

Kvíz - ppt prezentácia 
Activity - do obálky "pojmy 1" nachystať 5 lístočkov (pojmy týkajúce sa občianskej
participácie všeobecne), do obálky "pojmy 2" nachystať 5 lístočkov (pojmy týkajúce sa
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občianskej participácie v školskom prostredí) a do obálky "interpretácia" po päť kartičiek s
označím "kreslenie" "rozprávanie" "pantomíma"
Kruhy pomoci - pracovný list (nie je súčasťou priložených materiálov, ale v popise aktivity je
link na stránku, kde sa dá stiahnuť).

45 - 90 min.

1. Krátke pripomenutie minulej hodiny - video s Richardom Medalom (5) min. Aký problém
aktívni občania v Trenčíne riešili? Aké kroky podnikli? S akým výsledkom? Kto pozná podobný
príklad zapojenia verejnosti do procesu, ktorý ohrozoval životné prostredie alebo záber
verejného priestoru za účelom výstavby?

2. Kvíz s 20 ukážkami reálnych aktivít či iniciatív mladých ľudí. Pedagóg prechádza prezentáciu
a žiaci vo dvojiciach po krátkej diskusii označia, či ide o príklad občianskej participácie alebo
nie. K dispozícii aj online verzia kvízu ako domáca úloha.

3. Activity. Každá skupina žiakov si vyberie po jednom lístočku z obálky "pojmy 1" a "pojmy 2" a
dve kartičky z obálky "interpretácia". V prvom kole každý tím predvádzať ľahší z dvoch
pojmov vybraným spôsobom. V prípade dostatku času sa môže uskutočniť aj druhé kolo.
Cieľom nie je súťaž o najlepší tím, ale hlbšie "zažitie" problematiky formou rovesníckeho
vzdelávania.

4. Kruhy pomoci - rozšírenie. Úlohou žiakov je pochopiť, že najviac príležitostí na pomoc je v
kruhoch nám najbližších. Aktivitu spracovalo o.z.. Detský čin roka na základe listov detí -
nominácie na ocenenie.

Dva tipy na rozšírenie: 

1) Online kvíz ako domáca úloha. Žiaci prechádzajú jednotlivé otázky a zadávajú odpoveď ÁNO
alebo NIE (Je alebo nie je aktivita / iniciatíva príklad občianskej participácie?) Tam, kde je link,
môžu sa oboznámiť s aktivitou. K odpovediam žiaci nedostanú žiadne vysvetlenie, s výnimkou 2
slidov, kde je odpoveď NIE (č. 5 a č. 16). Na online vyučovaní pedagóg prekliká prezentáciu a pridá
viac informácií (viď metodický list).

2) Kruhy pomoci - aktivita nazdvazuje na slide č. 21 - záver prezentácie. Metodika k aktivite je na
stránke https://www.detskycin.sk/sk/skola-dobrych-skutkov/ako-pomahat.html a je krátko
popísaná v metodickom liste ku kvízu.

https://www.detskycin.sk/files/documents/skola-dobrych-skutkov/modelove-...
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Manuál21 / Občianska participácia / Aktivita 2 - občianska participácia kvíz a "aktivity" / Kvíz.
Ide či nejde o príklad občianskej participácie?
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Pracovný list Občianska participácia – pojmy 

 1) – všeobecné pojmy 

občianska participácia - nástroj, ktorý umožňuje ľuďom môžu zúčastňovať sa na rozhodovaní o veciach 
verejných. Je to akákoľvek individuálna alebo skupinová aktivita zameraná na riešenie otázok verejného 
záujmu. Zahŕňa komunity, ktoré spolupracujú, alebo jednotlivcov, ktorí pracujú samostatne v politických aj 
nepolitických činnostiach na ochranu verejných hodnôt alebo zmenu v komunite. 

občianska spoločnosť – tzv. tretí sektor (zvyšné dva sú verejné inštitúcie a súkromné podnikanie), napr. 
charita, mimovládne organizácie, komunitné skupiny, náboženské organizácie a ďalšie združenia. Za súčasť 
funkčnej občianskej spoločnosti sa pokladá vysoký podiel účasti občanov na spravovaní vecí verejných a to 
práve cez nepolitické štruktúry. 

lokálpatriot – človek, ktorý miluje svoje rodné mesto či obec (rodisku) aa často sa angažuje sa v miestnej 
komunite formou dobrovoľníckej práce alebo finančnej podpory kultúrnych podujatí či aktivít občianskych 
združení 

aktívny občan – zúčastňuje sa miestneho a regionálneho verejného života a spolupodieľa sa na tvorbe a 
ovplyvňovaní rozhodnutí, ktoré sa ich bezprostredne týkajú  

participatívny rozpočet -  je proces, na základe ktorého môžu obyvatelia miest a obcí rozhodnúť o využití časti 
finančných prostriedkov z rozpočtu týchto miest či obcí. Koncept sa zrodil v Brazílii v r. 1989, kde v krátkom 
čase priniesol hmatateľné výsledky pre lepší život. Dnes sa tento nástroj využíva na celom svete a aj na 
Slovensku ho zaviedli niektoré župy a viaceré mestá.  

2) pojmy z oblasti vzdelávania 

rovesnícke vzdelávanie  - výchovno-vzdelávacie pôsobenie medzi rovesníkmi navzájom. s cieľom rozvíjať svoje 
vedomosti, zručnosti a postoje, ktoré im umožňujú byť zodpovední za seba a ostatných a vytvárať priestor, kde 
sa môžu cítiť dobre, bezpečne a rešpektovane 

otvorená škola – škola, ktorá podporuje demokratické prostredie a výchovu k občianstvu prostredníctvom 
rovesníckeho vzdelávania a práce žiackych školských rád 

Zelená škola – vzdelávací program, ktorý vedie žiakov k praktickým krokov na zníženie ekologickej stopy. Školy 
svojím konaním inšpirujú rodičov aj samosprávy. Cieľom programu je podpora školských komunít, ktoré vďaka 
vzájomnej spolupráci menia svoje environmentálne správanie, čím prispievajú k zmierneniu vplyvu školy na 
klimatické zmeny. 

Roots and Shoots - globálny vzdelávací program britskej prírodovedkyne Jane Goodall, ktorý umožňuje žiakom 
získavať povedomie o aktuálnych problémoch svojej obce či mesta. Žiaci sa snažia zlepšiť situáciu formou 
konkrétneho projektu pri tom si zlepšujú komunikačné zručnosti, schopnosť spolupracovať a pod.   

Mladí reportéri pre životné prostredie – vzdelávací program, v ktorom študenti skúmajú environmentálne 
témy vo svojom regióne, rozpracovávajú ich na základe vedeckých prameňov a komunikácie so všetkými 
dotknutými subjektmi (úrady, firmy, občania atď.) a zistenia a vlastné návrhy riešení prezentujú širokej 
verejnosti novinárskou formou 
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Občianska participácia – metodický list k aktivite 2 

 

Úlohou žiakov je rozhodnúť sa, či príklady aktivít na jednotlivých slidoch sú príkladom občianskej 
participácie alebo nie. Ak sa nevedia rozhodnúť, môžu pedagógovi položiť doplňujúcu otázku. 

 

1) Žiacka reportáž, ktorá požaduje zavedenie košov na triedený zber 
 v meste Nová Dubnica,   http://www.mladireporteri.sk/video_/triedene-ci-netriedene 

ÁNO. 

Žiaci zo Súkromnej ZŠ v Novej Dubnici riešili s Úradom životného prostredia Mesta problém chýbajúcich nádob 
na triedený zber. Video predstavuje ukážku tvorby z programu Mladí reportéri pre životné prostredie, kde 
žiacke tímy – v mieste, kde žijú - hľadajú riešenia problémov v oblasti životného prostredia. V tomto procese 
často oslovujú okrem odborníkov aj zástupcov samospráv a diskutujú s nimi o možnostiach na zlepšenie 
situácie. 

2) Protestný pochod Za slušné Slovensko, 9.3.2018 

ÁNO. 

Za slušné Slovensko (ZSS) je občianska iniciatíva, ktorá vznikla vo februári 2018 po vražde novinára Jána 
Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Hnutie formulovalo dve základné požiadavky (1) vyšetrenie 
vraždy a 2) nová a dôveryhodná vláda) a zorganizovalo na celom Slovensku sériu pokojných zhromaždení. 
Iniciatíva pokračuje v šírení nádeje na zmenu a prosí ľudí, aby neváhali postaviť sa za slušné Slovensko: „My 
všetci sme tí, na ktorých sme čakali“. https://www.facebook.com/zaslusneslovensko.  

3) Čistý Luník IX – lepšie miesto pre deti https://www.iuventa.sk/sk/Mladez-v-akcii/Mladez-v-akcii-
1/Fotogalerie/Mladeznicke-iniciativy/Neformalna-skupina-mladych-ludi-pod-vedenim-Miroslava-
Tirdu/contentInd/1.alej  

ÁNO. 

Projekt s názvom Čistý Luník IX realizovala neformálna skupina mladých ľudí pod vedením Miroslava Tirdu, 
pričom niektorí z účastníkov priamo pochádzajú zo sídliska Luník IX a sú rómskeho pôvodu. Cieľom tohto 
projektu bolo zorganizovať  zber odpadu na celom území sídliska, pričom za pomoci miestneho rozhlasu, 
letákov, škôl, a aktivít Saleziánov don Bosca motivovali a zapojili aj ostatných obyvateľov sídliska, najmä však 
deti a mládež. Základnou myšlienkou tohto projektu bolo priviesť obyvateľov Luníka IX k zodpovednosti za 
prostredie, v ktorom žijú a tým nepriamo aj k zodpovednosti za svoj život vo všeobecnosti. 

4) Klimatická iniciatíva https://www.dobrenoviny.sk/c/172663/jakub-andacky-uvedomujem-si-ze-len-
inspirovat-nestaci-politici-musia-urobit-zmeny-v-systeme  

ÁNO.                                                                                                                                                     

Mladý klimatický aktivista Jakub Andacký sa snaží inšpirovať ľudí a stal sa organizátorom klimatických štrajkov 
na Slovensku. 

5) Záchranársky čin roka - topiace sa deti z Malého Dunaja 
https://www.dobrenoviny.sk/c/129931/slavnostne-ocenili-najlepsich-zachranarov-roka-2017   

 

NIE. 
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Poskytnutie prvej pomoci a záchrana života je akt hrdinstva a občianskej statočnosti, nie akt občianskej 
participácie (nejedná sa o iniciatívu na zlepšenie procesov vo verejnom priestore). 

Info z webu: Ocenenie v kategórii Záchranársky čin laickej verejnosti získal Karol Levánsky, ktorý v júli minulého 
roka z vodného toku Malý Dunaj zachránil dve topiace sa deti a jednu dospelú osobu. Svojou obetavou, 
odvážnou a záslužnou činnosťou sa mu v priebehu niekoľkých minút podarilo zachrániť tri ľudské životy. 

6) Podcast Mladých reportérov pre životné prostredie https://podmaz.sk/podcast/z-kaviarne 

ÁNO. 

Trojica mladých ľudí Mária, Michal a Tamara nahrali počas 1. vlny pandémie koronavírusu 21 epizód podcastu 
Z kaviarne. Predstavili zaujímavých hostí z rôznych oblastí života, s ktorými preberali aktuálne a zaujímavé 
témy, ktoré hýbu spoločnosťou (dezinformácie, minimalizácia odpadu a pod). Projekt realizovali ako 
dobrovoľnícku aktivitu s cieľom povzbudiť mladých ľudí v čase lockdownu a budovať komunitu ľudí so 
záujmom o udržateľný životný štýl. 

Podcasty venované environmentálnym témam: 

https://podmaz.sk/podcast/z-kaviarne/7339732576-3-mozeme-cestovat-bez-auta-diskutujeme-s-michalom-o-
verejnej-doprave  

https://podmaz.sk/podcast/z-kaviarne/7554575896-8-dokazeme-zit-bez-obalov-rozhovor-s-martinom-z-
bezobalisu   

https://podmaz.sk/podcast/z-kaviarne/4367612650-19-nedavno-sme-patrili-k-najhorsim-dnes-slovaci-triedia-
lepsie  

7) Odkaz pre starostu https://www.odkazprestarostu.sk/pezinok 

ÁNO. 

Odkaz pre starostu je nástroj, ako môže bežný občan nahlásiť problém samospráve Vybavenie či nevybavenie 
podnetu je tak pod drobnohľadom verejnosti.  

Info z webu: S pomocou podnetov od občanov sa cez aplikáciu Odkaz pre starostu podarilo vyriešiť viac ako 
46000 podnetov. Podnet môžete nahlásiť cez online formulár 
https://www.odkazprestarostu.sk/pezinok/pridat-podnet.  

Podobných aplikácií, ktoré pomáhajú občanom riešiť problémy je viac, napríklad Trash out. Vďaka nej môžete 
ľahko nahlásiť nelegálnu skládku odpadu (viac info a krátke video so slovenskými titulkami na 
https://www.trashout.ngo/sk/home).   

8) Žiaci menili svet okolo seba https://clovekvohrozeni.blog.sme.sk/c/460107/kto-iny-ak-nie-my-takto-
slovenski-ziaci-menili-svet-okolo-seba.html  

ÁNO. 

Karin so spolužiakmi z Gymnázia Jána Chalupku v Brezne sa rozhodli premeniť ich betónový školský dvor na 
zelenú oázu. Projekt sami navrhli aj realizovali v rámci medzinárodného projektu Who else? 

Žiaci prejavili veľkú vytrvalosť pri realizácii projektu – od naplánovania cez zháňanie financií, až po realizáciu. 
Keďže im neschválili grant, museli hľadať iné spôsoby, ako na projekt získať financie. Predávali vianočné 
pečivo, oslovili sponzorov a rodičov študentov.  

Betón nahradila záhradka s bylinkami, v drevených kvetináčoch rastú jahody a z paliet sú stoly i kreslá. „Keď 
som sa potom pozerala na dvor a videla, ako žiaci sedia na nových lavičkách a trhajú si v záhrade pažítku na 
chlieb, vedela som, že všetko to úsilie stálo za to,“ dodáva Karin. 
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9) Jedlá zmena. Študenti predstavili svoje filmy o zodpovednom stravovaní. 
https://www.eatresponsibly.eu/sk/i-do/student-film-festival-grammar-school-hlinska-zilina-slovakia/  

ÁNO. 

Gymnázium “Hlinská” v Žiline zorganizovalo Študentský filmový festival. Filmy pozerali spolu so žiakmi z 
okolitých základných škôl, čím sa im podarilo šíriť posolstvo o zodpovednom stravovaní aj v širšej komunite. 

Študenti tu prezentovali svoje vlastné videá o palmovom oleji, potravinovej a sociálnej nerovnosti, 
spravodlivom obchode, či plytvaní potravinami. Po premietaní mladí režiséri interpretovali symboly a odkazy 
použité vo filmoch.  

10) Petícia za klímu #KlimaTaPotrebuje  
https://dennikn.sk/2063531/musime-byt-na-vladu-prisni-hovori-spoluorganizatorka-peticie-za-klimu-ktoru-
podpisalo-55-tisic-ludi 

ÁNO. 

Petícia je forma občianskej participácie. Každá osoba má právo sama alebo s inými obracať sa so žiadosťami, 
návrhmi a sťažnosťami na orgány verejnej moci.  

„Musíme byť na vládu prísni“, hovorí Marta Fandlová, spoluorganizátorka petície za klímu, ktorú podpísalo 120 
000 ľudí.  Študuje žurnalistiku v Bratislave a je členkou iniciatívy Mladí za klímu. Myslí si, že mladí by si mali 
uvedomiť, že nestačí byť len vegánom a nekupovať si stále nové oblečenie.  

11) Zelená hliadka Trenčín https://www.facebook.com/ZelenaHliadkaTrencin/ 

ÁNO. 

Zelená hliadka Trenčín (OZ: Vieme to lepšie) je združením občanov. Pomáhajú udržiavať mesto čisté a robia 
osvetu v oblasti ekológie a pre menej odpadu. Zelené hliadky pôsobia aj v iných mestách na Slovensku. 

Info z FB stránky: „Máme za sebou niekoľko veľmi úspešných akcií a mnoho ďalších pred sebou! Tak neváhaj 
a pridaj sa k nám a sprav niečo pre svoje mesto a teda aj pre seba a svojich blízkych! :-) Dobrovoľníci v našej 
organizácií majú zabezpečené všetky pracovné a ochranné pomôcky potrebné na vykonávanie dobrovoľníckej 
činnosti.“  

Je super, že stále viac ľudí sa zúčastňuje na aktivitách spolkov a združení. Aj pre mladého človeka je to výborný 
spôsob, ako sa začleniť do skupiny podobne zmýšľajúcich ľudí. Ste fajn partička, ktorú spája spoločný záujem 
alebo by ste chceli niečo urobiť pre svoje okolie? Môžete si založiť vlastné o.z. (Ako založiť občianske združenie 
https://www.iuventa.sk/files/documents/1_eurodesk/import/Dôležité%20linky/ako_zalozit_zdruzenie.pdf) 

12) Nová pandémia a občianska veda  
https://medium.com/edtech-kisk/nová-pandémia-a-občianska-veda-b13a394dcf20 

ÁNO. 

Čoraz častejším spôsobom zapájania verejnosti je aj zber dát na vedecké účely, podľa vedeckých metodík. 
Občanmi vyzbierané dáta slúžia následne vedeckej obci pri ich výskumnej činnosti.  

Info z webu: V ťažkom období spojenom s pandémiou COVID-19 projekty občianskej vedy (rôzne aplikácie) 
umožňujú občanom zapojiť sa do boja proti šíreniu pandémie či dezinformáciám v súvislosti s pandémiou (na 
Slovensku napr. aplikácia “Zostaň zdravý”). 

Okrem COVID-19 dát pomáhajú so zberom dát občania aj v oblasti životného prostredia, napr. projekt GLOBE 
či Avif mobile. 
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V medzinárodnom vzdelávacom a vedeckom programe GLOBE žiaci základných a stredných škôl (cca 1000000 
detí a študentov zo 112 krajín z celého sveta) zberajú dáta v oblasti hydrológie, meteorológie, vegetačného 
pokryvu, fenológie, pedológie) - https://globe-czech.cz/cz,  

https://www.youtube.com/watch?v=oufU3LphYJc&feature=youtu.be. 

Projekt podporuje rozvoj prírodovednej, technickej a IT gramotnosti žiakov a ich záujem o vedu a výskum 
formou bádateľského vzdelávania na školách a záujmu o ochranu životného prostredia. 
https://www.minzp.sk/spravy/prestizny-program-globe-je-aj-slovensku.html  

Avif  Mobile je bezplatná aplikácia Českej orgnitologickej společnosti - zápisník birdwatchera, Vytvárate si tu 
svoje vlastné pozorovania, ktoré sú však zároveň prepojené s otvorenou webovou databázou ostatných 
užívateľov. 

13) Spaľovne odpadov nevyriešia problém s odpadmi 
http://www.priateliazeme.sk/spz/z-nasej-prace/spalovne-odpadov-nevyriesia-problem-s-odpadmi  

ÁNO. 

Kampaň Priatelia Zeme – SPZ Spaľovne odpadov šíri osvetu medzi verejnosťou v zmysle, že spaľovne nevyriešia 
problém s odpadmi: potláčajú obehové hospodárstvo, produkujú toxický odpad, znečisťujú ovzdušie a 
prispievajú k zmene klímy. 

14) Mládežnícky parlament mesta Púchov zapojený do týždňa dobrovoľníctva 
https://www.puchovskenoviny.sk/mladeznicky-parlament-mesta-puchov-zapojeny-do-tyzdna-dobrovolnictva/ 

ÁNO.  

Pomohli zorganizovať Dni otvorených dverí v CVČ Včielka. Od septembra 2020 fungujú mladí aktívni ľudia vo 
vlastnej Klubovni mládeže, pre ktorú získali priestory od mesta Púchov. Pozývajú všetkých ľudí od 13 rokov, 
ktorí chcú niečo urobiť pre svoje okolie, aby sa zapojili. 

Na Slovensku aktuálne funguje 23 mestských mládežníckych parlamentov, združených do Národného 
mládežníckeho parlamentu. Mestské mládežnícke parlamenty fungujú na Slovensku od roku 1998.  

15) Trenčín 21: občania pre Trenčín, kde sa dobre žije www.trencin21.sk 

ÁNO. 

Tak, ako medzi formy občianskej participácie patrí občianska veda, patrí tam aj občianska žurnalistika. 
V Trenčíne sa spojili aktívni, nezávislí občania a od roku 2000 vydávali schránkové (bezplatné) noviny Trenčín 
21, s cieľom zapájať širokú verejnosť do rozhodovacích procesov v meste (pripomienkovanie zmien územného 
plánu, rozpočtu...), zverejňovať rôzne ankety  (napr. cyklotrasy v meste) či petície (Neberte nám Brezinu – za 
zachovanie lesoparku) a pozývať na rôzne akcie (brigády, Deň Zeme, cyklofestival...) - pre lepšiu kvalitu života.  

Info z webu:  Občasník Trenčín 21 je mostom medzi občanmi a samosprávou. Snahou redakcie (zloženej 
z dobrovoľníkov) je, aby o všetkých zásadných rozhodnutiach Mesto spolupracovalo s občanmi, občianskymi 
združeniami a iniciatívnymi skupinami - o spoločnom majetku, budovách, pozemkoch, športoviskách či 
lesoparku a tak začali premenu Trenčína na moderné mesto 21. storočia. 

 

16) Súťaž pre školy o multifunkčné ihrisko (LIDL) 
https://www.spolocenskazodpovednost.sk/aktualita/zivotne-prostredie/v-ekohre-sa-vyzbieralo-7-650-000-
plastovych-flias  
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NIE. 

Tzv. Ekohra je vo svojej podstate marketingová iniciatíva so snahou o budovanie imidźu  environmentálnej 
zodpovednosti, s následkom zvýšenia spotreby (návštevu predajní LIDL, nákup nápojov balených v plastových 
fľašiach...). Podobné iniciatívy sa označujú pojmom „greenwashing“ (pozor na spotrebiteľské súťaže, ich cieľom 
je zvyšovať spotrebu).  

Info na webovej stránke: V termíne od 17. februára do 16. marca zbieralo plasty celé Slovensko! V Ekohre 
súťažiaci počas štyroch týždňov odovzdali v predajniach Lidl neuveriteľných 7 650 000 plastových fliaš od 
nápojov. Všetky vyzbierané fľaše pritom putovali vďaka spolupráci s partnerskými organizáciami do zberných 
dvorov v jednotlivých mestách. „Ekohru vnímame ako mimoriadne úspešnú súťaž. Dôkazom je fantastický 
celkový počet odovzdaných plastových fliaš, ako aj spätná väzba od škôl. V mnohých prípadoch totiž učitelia 
využili prebiehajúci zber na vysvetlenie dôležitosti recyklácie a ohľaduplného správania sa s k prírodným 
zdrojom. Spolu s podporou športu na školách to bola naša hlavná motivácia pre zorganizovanie 
Ekohry,“ vysvetlil Tomáš Bezák, tlačový hovorca spoločnosti Lidl. 

Na “Ekohru” kriticky reagovala sieť Environmentálne-vzdelávacích organizácií Špirála otvoreným listom 
ministrovi školstva:  

http://www.spirala.sk/otvoreny-list-ministrovi-skolstva-k-sutaziekohre-myslite-ekologicky/ 

http://www.spirala.sk/separovanie-odpadu-nie-je-zakladna-priorita-environmentalnej-vychovy/ 

17) Zemianska Olča – školáci zmenili stanicu na nepoznanie https://www.noviny.sk/slovensko/231763-
skolaci-zmenili-stanicu-na-nepoznanie-vsetko-riesili-na-vlastnu-past 

ÁNO. 

Deti zo Základnej školy v Zemianskej Olči sa rozhodli uchádzať o prostriedky z pilotného projektu Roots and 
shoots (https://greenfoundation.eu/aktivity/roots-shoots/) a tak vznikli Staničkári. Na rozdiel od svojich 
kolegov z iných škôl sa tunajší piataci až deviataci nezamerali na areál školy, ale na železničnú stanicu.  

Info z webu: Rukávy si vyhrnulo 25 školákov a ich dve panie učiteľky. Výsledkom ich projektu a následne aj 
fyzickej práce je parádna čakáreň a obnovený železničný park pre všetkých. Materiálnu pomoc poskytol deťom 
aj starosta, zapojilo sa aj mnoho ľudí z okolia. Aj samotné železnice to podnietilo a dali budovu  trošku do 
poriadku, Železničiari napriek plánom v predstihu vymenili okná na čakárni a budova dostala aj novú fasádu. 

18) Mimovládna organizácie žiadajú doplniť plán obnovy  

https://www.aktuality.sk/clanok/855390/mimovladne-organizacie-ziadaju-doplnit-plan-obnovy-a-odolnosti-
sr/?fbclid=IwAR23gBsLLBYTqkmIgxubtUnPW4BQrnLEfEU_3oL9AFvJhPX572JrNVHpNjk  

ÁNO. 

Dvadsať mimovládnych organizácií poslalo výzvu Európskej komisii a vláde SR na doplnenie plánu obnovy o 
opatrenia súvisiace s adaptáciou krajiny na zmenu klímy, podporou biodiverzity, udržateľnou energetikou a so 
zlepšením podmienok pre cyklodopravu.  

19) Komunitná záhrada Krasňanský ZELOVOC https://www.facebook.com/groups/142828452524077 

ÁNO. 

Myšlienkou komunitných záhrad je, že ak človek nemá vlastnú záhradku, môže si so susedmi, priateľmi a 
známymi založiť  komunitnú záhradu. Napríklad aj na sídlisku medzi panelákmi. Často to môže byť výhodné aj 
pre samosprávy, ktoré môžu ušetriť za starostlivosť o priestory. Budovanie komunity je ďalším pozitívnym 
prvkom, napríklad susedia si môžu vypožičať nástroje, vypomôcť pri prácach alebo darovať veci. Viac o KZ na 
Slovensku https://udrzatelne.wordpress.com/2018/12/27/komunitne-zahrady-na-slovensku-pestujme-jedlo-
namiesto-travnikov/  
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Info z FB: Na jar 2013 vznikla na Slovensku prvá komunitná záhradka uprostred sídliska v Rači na Cyprichovej 
ulici na nevyužívanom dvore zdravotného strediska. Funguje pod názvom Krasňanský Zelovoc. Spoločne tu 
pestuje okolo 30 rodín, čo predstavuje okolo sto malých a veľkých záhradní 

20) Kto, keď nie my? Kedy, keď nie teraz https://www.facebook.com/Iniciativa2MB  

ÁNO. 

Iniciatíva mladých ľudí za väčšiu starostlivosť štátu o mládež. Okrem toho, že mladí ľudia v tejto skupine 
angažujú za lepšie a spravodlivejšie fungovanie štátu, je tu tento slide aj kvôli názvu tejto iniciatívy, ktorá je 
mottom občianskej spoločnosti. Kto, keď nie my? Kedy, keď nie teraz?  

Info z FB: Na Slovensku žijú takmer 2 milióny mladých ľudí do 30 rokov = 2 Milióny Budúcností = 2MB. Ide o 
jedinečnú časť obyvateľstva, ktorú nemožno ignorovať. Chceme, aby sa štát zaujímal o naše reálne potreby a 
podporoval nás. Nás netrápi cena lístka vo vlaku. Trápi nás to, či nás škola dostatočne pripraví na život. Trápi 
nás to, či si po skončení štúdia nájdeme prácu. Trápi nás to, keď nás nikto nepočúva a nedáva nám šancu 
vyjadriť názor.  

21) Záver: okruhy pomoci https://www.detskycin.sk/sk/skola-dobrych-skutkov/ako-pomahat.html# 

Chcete pomôcť? Prejdite si jednotlivé okruhy pomoci a zamyslite sa, komu a kde sa dá pomôcť: 

1. Moji najbližší 

2. Moje prostredie 

3. Moja ulica 

4. Moja dedina, moje mesto 

5. Moja krajina 

6. Svet 

 

Rozšírenie - samostatná aktivita OKRUHY POMOCI s pracovnými listami 
https://www.detskycin.sk/files/documents/skola-dobrych-skutkov/modelove-hodiny/dcr_program_2.pdf.  

 

Pedagóg vyznačí v triede 6 kruhov pomoci. Do každého zo 6 kruhov skupina vyšle 1 zástupcu, ktorý v skratke 
prerozpráva  obsah svojho list, popisujúci detský čin– kto tu komu pomáhal a ako – od kruhu pomoci 1 (pomoc 
najbližším) až po kruh 6 (pomoc za hranice Slovenska).  

 

K aktivite je priložený pracovný list, ktorý treba rozstrihať na 6 častí. Pre oboznámení spolužiakov 
s jednotlivými činmi celá trieda dopĺňa ďalšie možné spôsoby, ako v jednotlivých kruhoch pomôcť.  
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Manuál21 / Občianska participácia / Aktivita 3 - Tipy pre lepšiu školu

Žiaci pracujú v tímoch a navrhujú tipy na zlepšenia rôznych stránok školy, so zohľadnením ochrany
životného prostredia. V prípade vhodných podmienok môžu na výsledné prezentácie pozvať
zástupcu vedenia školy.

Žiaci pracujú v 6 skupínách: školská jedáleň, žiacka rada (zastupuje záujmy žiakov vo vzťahu k
riaditeľovi a vedeniu školy), školská záhrada, školské podujatie (výmena kníh, oblečenia...),
odpadové hospodárstvo a prostredie vo vnútri školy. Žiaci sa rozdelia do skupín a diskutujú o
možnostiach na zlepšenie. Možnosťou, ako žiakov rozdeliť do skupín (a prípadne inšpirovať), je
výber kartičky (viď priložený list s tabuľkou). Pracujú s flipchartmi a navrhnú projekt na zlepšenie.
V záverečnej časti svoje projekty odprezentujú pre triedou.

1. Vytvoriť si nový vzťah ku škole ako miestu, o ktorom môžem spolurozhodovať.
2. Prakticky uchopiť tému participácie.
3. Zlepšiť sa v tímovej práci a komunikačných zručnostiach.

Nastrihať kartičky pre žiakov, podľa ktorých sa zadelia do skupín, viď priložený súbor
(alternatíva je nechať žiakov vybrať, čo by chceli zlepšiť a podľa toho vytvoriť skupiny)
Flipchart a fixky pre každú skupinu na prezentáciu (prípadne môžu žiaci prezentovať návrhy
riešenie inou vizuálne atraktívnou formou podľa vlastného uváženia)

45 minút
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1. Na úvod sa žiaci rozdelia do skupín. Jednou z možností je, že si žiaci vyberú lístoček z obálky
a podľa kľúčových slov (viď priložený súbor) si nájdu tímových kolegov.

2. Pedagóg uvedie aktivitu slovami: Predstavte si, že by ste chodili do najúžasnejšej školy na
svete, kde sa ale zároveň dbá na ochranu životného prostredia. Ako by to tam vyzeralo? Aká
by bola školská záhrada? Čo by sa varilo v školskej jedálni? Čo by sa v škole dialo okrem
výučby a krúžkov? Ako by sa minimalizovalo množstvo odpadu? Ako by sa žiaci podieľali na
organizácii života školy? Teraz máte možnosť to zmeniť. Poraďte so svojimi tímami a
navrhnite, aké zmeny by ste chceli uskutočniť. Vyberte si spôsob prezentácie a pripravte sa
na ňu.

3. Všetky tímy postupne prezentujú navrhované zmeny. Tvorivosti sa medze nekladú - môže to
byť formou posteru, ale aj iným spôsobom (malá scénka, reklama s predmetom v ruke, TV
správy..). Čo by chceli zmeniť? Každá skupina má 3 minúty na prezentáciu. Jedlo, ktoré by
chceli doplniť do jedálnička, prvok, ktorý im chýba v školskej záhrade, podujatie, ktoré by
spestrilo školský rok, opatrenie pre menej odpadu a napokon návrh, ako by žiaci mohli lepšie
komunikovať s vedením na pravidelnej báze.

4. Na záver krátka diskusia o najzaujímavejších nápadoch.

Predstavenie tipov pre lepšiu školu jej vedeniu. Keď majú žiaci pripravené prezentácie, môžu
prostredníctvom pedagóga pozvať zástupcu vedenia školy na nadväzujúcu hodinu, kde
odprezentujú svoje návrhy. 

tipy_pre_lepsiu_skolu_-_rozdelenie_do_skupin.docx

identifikácia a popísanie problému
navrhovanie riešenia problémov
brainstorming
diskusia/diskusná aktivita
prezentácia žiakov
skupinová práca
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Pracovný list - Tipy pre lepšiu školu – rozdelenie do skupín 

 
 
 
mrkvovo-cuketové 
placky s varenými 
zemiakmi 
 
 
 

 
 
 
šošovicové karí s 
quinoou 

 
 
 
talianske krémové 
rizoto s cuketou a 
mrkvou 

 
 
 
cícerové fašírky, 
jogurtový dressing, 
pečené zemiaky 

 
 
 
kurací wok s ryžou 

 
 
 
pocitový chodník 
 
 
 
 

 
 
 
bylinková špirála 
 

 
 
 
prírodné jazierko 

 
 
 
altánok z vŕby 

 
 
 
hotel pre ježkov 

 
 
 
EKO festival s 
výmenou 
kníh/CD/DVD 
 
 
 

 
 
 
Júnová slávnosť 
v školskej záhrade 
 

 
 
 
Športový deň - 
battle so susednou 
školou 

 
 
 
Deň pre klímu – 
cesta do školy, 
jedlo,  vyučovanie 
 
 

 
 
 
Farmársky deň – 
prednášky, 
ochutnávky.. 

 
 
 
predseda 
 
 
 
 

 
 
 
podpredseda 

 
 
 
pokladník 

 
 
 
tajomník 

 
 
 
minister pre 
verejnosť 

 
 
 
kompost 
 
 
 
 

 
 
 
Knižnica vecí 

 
 
 
triedenie plastov 

 
 
 
pučenie odpadu 

 
 
 
tlač na papier 
z oboch strán 

 
 
 
sedenie z paliet na 
chodbách 
 
 
 

 
 
 
bufet s ponukou 
zeleniny a ovocia 
 
 
 

 
 
 
hudobné hity 
namiesto zvonenia 

 
 
 
stena s graffiti 

 
 
 
oddychová zóna pre 
žiakov 
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brainstorming
diskusia/diskusná aktivita
prezentácia žiakov
skupinová práca
biodiverzita
cirkulárna ekonomika
klíma-friendly škola
minimalizácia odpadu
občianska participácia/účasť verejnosti
environmentálna výchova
občianska výchova
3. Kvalita zdravia a života
4. Kvalitné vzdelanie
13. Ochrana klímy
15. Život na pevnine

Manuál21 / Občianska participácia / Aktivita 4 - Ako pomáhajú Mladí reportéri - online quest

Žiaci si prezerajú rôzne videá s tvorbou alebo vystúpeniami Mladých reportérov a tak zisťujú, že
ich vrstovníci sú aktívni vo svojich komunitách, kde sa snažia riešiť malé problémy životného
prostredia alebo na ne upozorniť.

Aktivita môže byť realizovaná ako domáca úloha + nadväzná hodina (prezenčne alebo
dištančne). Základom aktivity je online pátračka spojená s programom Mladí reportéri pre životné
prostredie. Žiaci sa môžu hravou formou zoznámiť s tvorbou Mladých reportérov a
zároveň prvkami konštruktívnej lokálnej žurnalistiky, ktorá pomáha riešiť problémy.

Záverečnou úlohou questu je vizuálne atraktvínym spôsobom predstaviť, kto sú Mladí reportéri pre
životné prostredie. Všetky odpovede v rámci pátračky, ako aj záverečnú úlohu, nahrá žiak do
online formulára a odošle pedagógovi. Na hodine vyhodnotíte kvíz a žiaci predstavia svoje výstupy.
Nasleduje diskusia o tom, ako môžu žiaci  pomáhať pre lepšie komunity. Na záver žiaci zhodnotia,
čo sa naučili.

1. Oboznámiť sa s prácou vrstovníkov, ktorí pracujú v programe Mladí reportéri pre životné
prostredie.

2. Oboznámiť sa s metodikou programu YRE a prínosom lokálnej žurnalistiky orientovanej na
riešenie problémov.

3. Inšpirovať žiakov k vlastnej iniciatíve a ukázať, že aktivizmus je najlepší liek proti
environmentálnej úzkosti.

Žiaci potrebujú na "pátračku" pripojenie na internet.
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45 minút

1. Žiaci si urobia webquest. Postupne navštevujú rôzne webové stránky spojené s programom
YRE a odpovedajú na otázky. Záverečnou úlohou pre dvojice alebo trojice žiakov je tvorivým
spôsobom stvárniť, kto sú Mladí reportéri pre životné prostredie.

2. Žiaci odpovedajú na kvízové otázky online. Potom - podľa pokynov pedagóga - buď odošlú
formulár na mail pedagóga, ale pokračujú na záverečnú úlohu - nahrať do online formulára
záverečný výstup zobrazujúci, kto sú Mladí reportéri pre životné prostredie.

3. Následne pedagôg so žiakmi prejde odpovede, dojmy z questu a formou sebahodnotenia
povedia žiaci, čo sa naučili.

4. Učiteľ so žiakmi následne diskutujú o súvisiacich otázkach, viď metodický list.
5. Na záver je vhodné pozvať žiakov, aby sa zapojli do programu YRE.

Rozvoj mediálnych zručností

Úloha nadväzuje na kvíz: žiaci si majú vybrať spomedzi projektov jeden, ktorý ich najviac zaujal,
postaviť sa do role novinára / novinárky z regionálneho online média, určeného mladým ľuďom a
spracovať o tomto projekte krátky článok. Úlohou je odpovedať v článku na otázky Kto? Kde?
Kedy? Čo? (Prečo?) a ilustrovať článok priloženou fotografiou, s uvedením zdroja.

Tip pre žiakov: Keďže článok pripravuješ pre mladých, prispôsob tomu jazyk a štýl článku.
Nezabudni na obrázok / obrázky. Daj si záležať na prvej vete, tá často rozhodne o tom, či sa
čitateľ začíta alebo nie. Textový súbor pošli mailom pedagógovi

https://zanre-administrativneho-stylu.webnode.sk/co-je-webquest-/

https://webquest.org/
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Metodický list – webquest 

Aktivita „Ako pomáhajú Mladí reportéri pre životné prostredie“ je postavená na inovatívnej 
vzdelávacej metóde, ktorá má v anglicky hovoriacich krajinách zaužívaný názov „WebQuest“ (quest = 
hľadať alebo pátrať).  

Čo je to WebQuest? 

WebQuest je vzdelávacia metóda zameraná na vyhľadávanie informácií, pri ktorej väčšina alebo 
všetky informácie, s ktorými študenti pracujú, pochádzajú z webu. Tento model vyvinul Bernie Dodge 
na Štátnej univerzite v San Diegu vo februári 1995. Od tých začiatkov prijali desaťtisíce učiteľov 
metodiky WebQuest ako spôsob, ako dobre využívať internet a zároveň zapájať svojich študentov do 
myslenia, ktoré vyžaduje 21. storočie. Model sa rozšíril do celého sveta s osobitným nadšením v 
Brazílii, Španielsku, Číne, Austrálii a Holandsku. 

Výhodou webquestu je, že žiak pracuje s odporúčanými internetovými stránkami, ktoré zodpovedajú 
učebným cieľom a sú vhodné pre jeho vekovú skupinu. Okrem toho, že surfovanie po internete žiakov 
baví, môžu spoznať stránky, ktoré sa im zídu v každodennom živote ako online mapy, cestovné 
poriadky, farmy s predajom z dvora a pod. 

V našej aktivite boli videá o programe YRE stiahnuté na stránku, takže žiaci sa dostanú len k videám, 
ktoré priamo súvisia s aktivitou. 

Ďalšie stránky, kde sa hovorí o WebQuestoch, nájdete medzi online zdrojmi k aktivite. 

Ako pomáhajú a čím sú zaujímaví Mladí reportéri pre životné prostredie? 

Veľa mladých ľudí dnes trpí traumou z klimatickej krízy a environmentálna úzkosť je nový fenomén, 
s ktorým sa stretávajú psychológovia. Jednou z ciest, ako jej čeliť či predchádzať, je byť 
aktívny/aktívna a stať sa súčasťou riešenia.  

A práve o to sa snažia aj Mladí reportéri pre životné prostredie. Ak ich niečo v škole či mieste bydliska 
trápi, problém skúmajú, navrhujú riešenia, zistenia spracujú do reportáže, publikujú a šíria. 
Výsledkom sú nielen nové zručnosti v oblasti médií, ale aj dobrý pocit z toho, že sa aktívne snažia 
zlepšiť život vo svojom oko 

„Program mi dal nádej, že ešte nie je neskoro našu planétu zachrániť,“ Mirka Mrišová, 14-ročná 
Mladá reportérka z Novej Dubnice 

Snahou webquestu je povzbudiť žiakov zapojiť sa do programu, alebo aspoň sledovať aktivity 
Mladých reportérov na sociálnych sieťach. Prvým krokom je stať sa všímavým občanom, zistiť, čo sa 
okolo mňa deje a ako sa môžem zapojiť či aj pomôcť. 

 

Webquest o Mladých reportéroch – môžete si vyskúšať 

Nech sa páči, tu je webquest pre vašich žiakov http://www.mladireporteri.sk/manual21/obcianska-
participacia/aktivita-4-ako-pomahaju-mladi-reporteri/webquest-mladych-reporterov. Budete 
potrebovať chvíľu času, wifi a akýkoľvek súbor, ktorý nahráte do formulára, napr. foto (domáca úloha 
pre žiakov). Po dokončení questu formulár odošlete na vlastnú mailovú adresu. 
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Prípadne si môžete kvíz prejsť offline – viď tabuľka: 

 

Webquest - kvíz 
 
1. Na úvod si pozri typickú reportáž z programu Mladí reportéri pre životné prostredie. Natočili ju žiaci 
Súkromnej základnej školy v Novej Dubnici Jakub Benčo a Peter Vavrinec a riešili ňou problém žuvačiek na 
námestí. 

http://www.mladireporteri.sk/video_/lepkave-prekliatie  
 

Ako sa rozhodol Mladý reportér Peter zlepšiť povedomie o probléme žuvačiek? 
 
Označil na chodníku všetky žuvačky farebnou kriedou. 
Napísal článok do miestnych novín. 
Osadil informačné tabule na námestie. 
 
 
2. Mladých reportérov v roku 2019 prijala prezidentka Slovenskej republiky. Čo si na programe cení? Pozri si 
krátke video.  https://www.ta3.com/clanok/1158760/caputova-gratulovala-mladym-reporterom-ich-zaujmom-
je-ekologia.html?fbclid=IwAR1rQdf56qYrnqJyBXtHSk_Yfdl2vgov2zAQoFS-Q4wsK7fxa1i9BzrjLcE  

 
Ktorú z možností Zuzana Čaputová nespomína vo svojom prejave? 
 
Odhaľujete environmentálne problémy 
Podávate podnety na úrady 
Propagujete možné riešenia 
 
 
3.Pozri si krátku reportáž TA3 o úspechu Mladých reportérov v roku 2020. Približuje témy ocenených reportáží, 
ale aj myšlienku programu. 
https://www.ta3.com/clanok/1193264/mladi-reporteri-obhajili-prvenstvo-v-konkurencii-boli-
najuspesnejsi.html?fbclid=IwAR2ON8SR1hNQO-6HM_A06JS_zfLDfuE2dS9uLXdcrNpBNMwMsRBqv6c0jy8  
 
Čo je cieľom súťaže podľa reportáže? 
 
Získať čo najviac prvých miest v medzinárodnej súťaži. 
Zlepšovať mediálne zručnosti mladých ľudí. 
Začať si viac všímať stav životného prostredia vo svojom okolí. 
 
 
4. Prehraj si záznam z vysielania Slovenského inštitútu mládeže IUVENTA od 35:08 – 42:12, kde Mária 
Jánošíková približuje prax Mladých reportérov https://www.youtube.com/watch?v=KfgAc6K4Xg8 
 
Opierajú sa tieto tvrdenia o vyjadrenia Márie? 
 
Pri tvorbe reportáže treba kontaktovať odborníka.  
Áno-nie 
Prírodu nestačí obdivovať, treba jej aj pomáhať.  
Áno - nie 
Treba sledovať zdroje, ktoré sú relevantné.  
Áno-nie 
 
 
5. Mladí reportéri sa v roku 2020 dostali aj do ranných správ RTVS. Adriána Henčeková, ktorá v programe 
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pôsobí od svojich 14 rokov, priblížila tvorbu reportáží a fungovanie programu. Pozri si reportáž od 44:55 do 
46:26. https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14026/242365#2885 
 
 
Kde čerpajú Mladí reportéri témy pre reportáže? 
 
V mieste bydliska 
Od rodičov 
Z médií 
 
Čo sa môžu žiaci naučiť v programe? 
 
Byť všímavými občanmi. 
Áno - nie 
Že ich hlas má cenu a váhu. 
Áno – nie 
Že kompetentní niekedy lepšie reagujú na mladých.  
Áno - nie 
 
6. Pred záverečnou úlohou si pozri dve videá z viacdenných workshopov Mladých reportérov a „vizitkové“ 
video s aktívnymi reportérmi. 

Workshop v Bielych Karpatoch (1:01) 

http://www.mladireporteri.sk/niekedy-aj-stromy-zavadzaju  

Workshop v Smižanoch (1:58) 

https://www.youtube.com/watch?v=bzzrLCVWGf4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2aaOoMLvnIEQjQwJp4UXX
Q9SYeoKVSl0_5e3FzQmCdoRxgwzgCk1Gu9Qg  

Vizitkové video (2:49) 

https://www.youtube.com/watch?v=Fxi6i2m0-
ss&fbclid=IwAR0U0dhNE4ojHlJQ_k62DzCHq91hXzy21aCh6uL7Immrav7Gvsr53_h5cMM  

 
Záverečná úloha 
 
Teraz, keď už si mal(a) možnosť vidieť veľa ukážok z programu, poďme na záverečnú úlohu. 
 

Vytvor dvojicu s kamarátom alebo kamarátkou a predstavte, kto sú Mladí reportéri pre životné prostredie. 

Môžete na to využiť formu, aká vám najviac vyhovuje. Výsledný súbor jedna alebo jeden z vás nahrajte do 

formulára. 

 

1. Forma: Odprezentujte, kto sú Mladí reportéri pomocou powerpointovej prezentácie. Použite na to 

maximálne 8 slidov a nepoužívajte zbytočne veľa textu – radšej si predstav, že by si mal túto 

prezentáciu ukázať spolužiakom a rozprávať k nej niečo. 

 

2. Forma: Odprezentujte, kto sú mladí reportéri pomocou série príbehov na sociálnych sieťach. Buďte 

kreatívni a experimentujte. Nemusíte použiť veľa storiek, urobte to tak, aby ich bolo tak akurát 

(odporúčanie – maximálne 15) 
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 Stories môžete nahrať na svoje sociálne siete alebo uverejniť na IG mladých reportérov. V prípade, 

že by ste mali o to záujem, kontaktujte nášho koordinátora juniora na matej.majersky@gmail.com.  

 

 Inak uložte stories pomocou screenshotov a nahrajte ich do formulára. 

 

Zopár tipov pre záverečnú úlohu (vyberte si, čo sa vám hodí): 

- Použiť viac obrázkov ako textu (veľa fotografií nájdete na www.mladireporteri.sk). 
- Ukázať, čo je pre Mladých reportérov typické (Čo majú na srdci? Čo si nosia so sebou? Je niečo, čím 

sa líšia od vrstovníkov?) 
- Odvolať sa na úvodný citát Leonarda di Caprio (Ako Mladí reportéri napĺňajú posolstvo?) 
- Menej je viac  

 
 

 

Quest je vhodné zadať žiakom ako domácu úlohu dostatočne vopred pred hodinou, aby mali dostatok 
času na vypracovanie záverečného výstupu (ppt alebo stories). 

Nasleduje hodina (prezenčne alebo dištančne), na ktorej sa môžete vrátiť ku kvízovým otázkam (ak 
niečo nebolo jasné) a žiaci prezentujú svoje výstupy.  

Po prezentáciách môžete žiakom položiť otázky. Tieto dve sú kľúčové: 

 V čom vidíte prínos programu Mladí reportéri pre životné prostredie? 
 Ak by ste sa do programu mali zapojiť, čo by vás motivovalo? 

 

Ďalšie otázky na diskusiu: 

1) Ako sa ti páčil webquest (ako vzdelávacia metóda)? 
2) Čo si sa naučil(a) počas webquestu? Čo ti to dalo? (evaluácia) 
3) Páči sa ti, že mladí ľudia sa cestou regionálnej investigatívnej žurnalistiky snažia zlepšiť svoje 

okolie? 
4) Ktorá iniciatíva alebo reportáž ťa najviac zaujala? 

 

V prípade, že máte dostatok času, je vhodné evaluácii venovať dostatok času. Dôležité je, aby každý 
žiak dostal krátky priestor na pár slov a povedal, čo mu aktivita dala. Čo sa dozvedel? Naučil? Čo bolo 
zaujímavé? Prekvapivé? Povzbudivé? Chcem teraz niečo zmeniť? Aké zručnosti pre život som 
rozvíja(a)? Ako môže mladý človek zlepšovať svoje okolie? S akými problémami môžem pomôcť? Kde 
môžem získať informácie? Čo je základom práce reportéra? V čom je sila Mladých reportérov? Čo si 
na ich práci váži prezidentka SR? 
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Manuál21 / Občianska participácia / Aktivita 4 - Ako pomáhajú Mladí reportéri / Webquest
mladých reportérov

Strana 1 z 12 (0%)

Vitaj vo webqueste o Mladých reportéroch pre životné prostredie. Cieľom aktivity je zoznámiť sa s
aktivitou žiakov a študentov zapojených do programu. Lebo aspoň v malom dokážu pomôcť vo
svojich komunitách. A veľké zmeny sa rodia z množstva malých činov. V čase klimatickej krízy už
nie je čas na žiadne výhovorky.

"Máme iba jednu planétu. Ľudstvo sa musí postaviť zodpovedne k ničeniu nášho spoločného
domova. Ochrana našej budúcnosti na tejto planéte závisí od vedomého vývoja nášho druhu.“
(Leonardo di Caprio)

Spustiť webquestSpustiť webquest

 Štart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Záver Preview
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Manuál21 / Občianska participácia / Aktivita 5 - Možnosť voliť od 16 rokov? Debatujme o tom

Debata na kontroverznú tému je skvelý spôsob, ako sa naučiť tolerovať iný názor a vecne
argumentovať. Aktivita vychádza z metodiky debát, používanej Slovenskou debatnou asociáciou.
Pre pedagóga je priložený metodický list.

Aktiviita rozvíja kritické myslenie, zručnosti argumentácie, debatovania a prezentovania. Žiaci
pracujú v 3-členných tímoch a buď obhajujú alebo vyvracajú tézu, že voliť by mali mať možnosť
mladí ľudia od 16 rokov (pracovné listy s argumentmi "za" aj "proti" sú priložené). Rečníci z tímov
sa postupne striedajú a za pomoci argumentov presviedčajú obecenstvo (zvyšok triedy) o súhlase
alebo nesúhlase so zadanou tézou. Tímy majú vyhradené rovnaké množstvo času na predstavenie
svojich argumentov. Je na voľbe pedagóga, koľko tímov bude debatovať a či sa na záver uskutoční
finále a vyberie víťaz.

1. Rozvíjať zručnosti kritického myslenia a vecnej argumentácie.
2. Vedieť sa na problematiku pozrieť z iného uhlu pohľadu (aj keď sa s určitou tézou

nestotožňujem, môžem sa o problematike viac dozvedieť a pomôže mi to pochopiť ľudí,
ktorí sú jej zástancami) a rozvíjať toleranciu k inému názoru.

3. Rozvíjať zručnosti kultivovanej výmeny názorov.
4. Rozvíjať schopnosť rozlíšiť dôležité informácie od nedôležitých a vždy si

overiť hodnovernosť zdroja.
5. Zlepšiť sa v tímovej práci - rozdelenie rolí a výber podstatných argmumentov.
6. Zlepšiť zručnosti prezentácie.
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Pokiaľ pedagóg nepozná Slovenskú debatnú asociáciu, je veľmi vhodné pozrieť si video na
stránke http://www.sda.sk/preco-debata/co-je-debata/. Video trvá 10 minút a pekne
predstaví celý kontext debatovania, čo to dáva účastníkom a ako to vyzerá v praxi, keď sa na
pôde Národnej rady SR stretnú najlepšie tímy stredoškolákov z celého Slovenska. Okrem toho
je vhodné si prečítať priložený metodický list Čo je debata.
Vytlačenie pracovných listov "za" a "proti" - pre každú skupinu jeden pracovný list.
Usporiadanie triedy tak, aby bolo možné dopredu pred tabuľu pred začatím debaty
umiestniť dve lavice s troma stoličkami.

45 min.

1. Motivačná otázka pre žiakov na úvod: keby ste mali tú možnosť ísť voliť v najbližších
voľbách (aj mladší ako 18 rokov), využili by ste ju? Prečo áno alebo prečo nie? Poďme o tom
debatovať...

2. Pedagóg vytvorí trojice žiakov, ktoré si vylosujú pozíciu "za" alebo "proti". Skupín by mal byť
párny počet, napríklad 4 skupiny "za" a 4 skupiny "proti". S využitím pracovného listu sa
oboznámia s argumentami z novinového článku, prípadne doplnia vlastné. Alternatíva: najprv
si pripravia vlastné argumenty a až po krátkej debate pedagóg rozdá hárky s argumentami z
novinového článku.

3. Po krátkej príprave pedagóg vyzve prvé dva tímy "za" a "proti", aby prišli dopredu a navodí
atmosféru, že sú teraz v parlamente, kde práve poslanci diskutujú o novej legislatíve a oni
boli vybraní ako zástupcovia generácie, ktorej sa rozhodnutie týka.

4. Najskôr prví rečníci z každého tímu krátko predstavia pozíciu - za alebo proti. Druhí rečníci
pridajú argumenty. Posledný rečník z tímu reaguje na to, čo bolo povedané aj druhou stranou
a zhrnie, prečo by práve ich názor mal byť ten víťazný.

5. Priestor dostane estš jedna dvojica tímov "za" a "proti", proces sa opakuje.
6. Lepší tím z oboch názorových spektier postúpi do finále. Tímy majú chvíľu času na prípravu a

prípadne nové rozdelenie rolí.
7. Po finálnou dueli nasleduje vyhodnotenie. Kto ponúkol presvedčivejšie argumenty? Spätnú

väzbu ponúkne publikum (zvyšok triedy) aj pedagóg. Môžu povedať, aký argument by ešte
použili, alebo ako by sa do budúcna dali zlepšiť debatérske zručnosti.

8. Na záver pedagóg predstaví činnost Slovenskej debatnej asociácie a prínosy debatovania v
zmysle rozvoja zručností pre život (kritické myslenie, argumentácia, tolerancia k inému
názoru, prezentácia...).

Na debatu je možné zvoliť aj inú kontroverznú tému, napr:

Domáce úlohy by mali byť zakázané.
Alternatívne zdroje energie môžu účinne nahradiť fosílne palivá.
Do centier veľkých miest (až na výnimky z dôvodu zdravia) by mal byť vjazd pre verejnosť
osobnými autami zakázaný.
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https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/408243-tinedzeri-ako-volici-zabrani...

http://www.sda.sk/co-robime/vzdelavanie-ucitelov-kritickeho-myslenia/

http://www.sda.sk/co-robime/zakladoskolsky-program/

http://www.sda.sk/co-robime/stredoskolsky-program/

https://www.facebook.com/slovenska.debatna.asociacia/

volby_od_16_rokov_-_nie_-_pracovny_list.docx

volby_od_16_rokov_ano_-_pracovny_list.docx

metodicky_list_co_je_debata.docx

kritické myslenie
debata
argumentácia
overovanie informácií
výchova k voličstvu
občianska výchova
voľby
4. Kvalitné vzdelanie
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 www.mladireporteri.sk/manual21 

Veková hranica pre účasť vo voOľbách na Slovensku by sa mala znížiť na 16 rokov. ÁNO 

Sformulujte argumenty, prečo ÁNO. Niekoľko faktov nájdete v texte (výber z článku Tínedžeri ako voliči. 
Zabránia extrému?, publikovaného v Pravde 18.10.2016). 

1) Ide o ich budúcnosť... 

Mladí vo Veľkej Británii sa na nemožnosť voliť hnevali po šokujúcom výsledku referenda o  vystúpení z EÚ. 
Prieskumy totiž ukázali, že až 73 percent prvovoličov bolo za zotrvanie v EÚ, a ak by mohli hlasovať aj 16-
roční, tak by ich bolo ešte viac.  

2) Mladí majú možnosť voľby aj v iných krajinách 

Rakúsko tak urobilo v roku 2007 ako prvý štát v Európe. V iných európskych krajinách o tom síce tiež 
uvažujú, mladým však väčšinou takéto právo priznávajú len pri voľbách do miestnych samospráv 
alebo na regionálnej úrovni. 16-roční však dostali napríklad možnosť rozhodovať v referende 
o nezávislosti Škótska. Škótski prvovoliči vo veku 16 a 17 rokov tam šli pred dvoma rokmi hlasovať vo 
veľkom počte – takmer tri štvrtiny z nich. Ak by výsledok referenda závisel od nich, Škótsko by sa 
rozhodlo pre samostatnosť. 

3) Stredná generácia je apatická, treba dať šancu mladým 

Jedným z hlavných argumentov zástancov nižšieho veku voličov je snaha zvýšiť volebnú účasť a 
prekonať apatiu ľudí, ktorí čoraz menej chodia voliť. Podľa štúdie Michaela Brutera a Sarah 
Harrisonovej z London School of Economics mladí vo veku 16–18 rokov, ktorí sú zvedaví „aké to je“, 
chodia voliť vo väčšom počte ako o niečo starší mladí voliči.  

4) Mladí si potrebujú čím skôr vybudovať volebný návyk  

 „Tí, ktorí začnú voliť, zostanú voličmi a vytvoria si zvyk chodiť voliť,“ uviedla tiež v správe Rady 
Európy o 16-ročných voličoch fínska regionálna politička Liisa Ansalová. Zás tancovia volebného 
práva pre mladých tak predpokladajú, že ak dostanú mladí šancu voliť už v nižšom veku, vytvoria si 
akoby volebný návyk. 

5) Zníženie vekovej hranice by malo ísť ruka v  ruke s lepším vzdelávaním 

Odborníci  sa zhodujú na tom, že ak sa má znižovať vek volebného práva, musia ho ešte predtým 
sprevádzať opatrenia typu lepšej kvality výučby občianskej výchovy na školách, spojenej s  diskusiami 
o  kľúčových politických témach.  

 

Volebné právo pre tínedžerov vo svete - fakty 
 
Prvou krajinou, ktorá zaviedla právo voliť pre 18-ročných, bolo Československo v roku 1946 (vek sa 
znížil z 21 rokov), v 70. rokoch nasledovali krajiny ako USA, Británia, Francúzsko, Kanada a  ďalšie 
Právo voliť na celoštátnej úrovni už pre 16-ročných majú okrem Rakúska niektoré  štáty Latinskej 
Ameriky – Brazília, Kuba, Ekvádor, Nikaragua, Škótsko pri voľbách do miestneho parlamentu, 
niektoré štáty EÚ umožňujú 16-ročným voliť pri miestnych a regionálnych voľbách 
17-roční môžu voliť v Indonézii, vo Východnom Timore, v Severnej Kórei a na Seychelách 
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 www.mladireporteri.sk/manual21 

Veková hranica pre účasť vo voľbách na Slovensku by sa mala znížiť na 16 rokov. ÁNO 

1) Ide o ich budúcnosť, mali by o nej spolurozhodovať 

Mladí vo Veľkej Británii sa na nemožnosť voliť hnevali po šokujúcom výsledku referenda o  vystúpení z EÚ. 
Prieskumy totiž ukázali, že až 73 percent prvovoličov bolo za zotrvanie v EÚ, a ak by mohli hlasovať aj 16-
roční, tak by ich bolo ešte viac.  

2) Mladí majú možnosť voľby aj v iných krajinách 

Rakúsko tak urobilo v roku 2007 ako prvý štát v Európe. V iných európskych krajinách o tom síce tiež 
uvažujú, mladým však väčšinou takéto právo priznávajú len pri voľbách do miestnych samospráv 
alebo na regionálnej úrovni.. 

Šestnásťroční však dostali napríklad možnosť rozhodovať v referende o nezávislosti Škótska. Škótski 
prvovoliči vo veku 16 a 17 rokov tam šli pred dvoma rokmi hlasovať vo veľkom počte – takmer tri 
štvrtiny z nich. Ak by výsledok referenda závisel od nich, Škótsko by sa rozhodlo pre samostatnosť. 

3) Stredná generácia je apatická, treba dať šancu mladým  

Jedným z hlavných argumentov zástancov nižšieho veku voličov je snaha zvýšiť volebnú účasť a 
prekonať apatiu ľudí, ktorí čoraz menej chodia voliť. Podľa štúdie Michaela Brutera a Sarah 
Harrisonovej z London School of Economics mladí vo veku 16–18 rokov, ktorí sú zvedaví „aké to je“, 
chodia voliť vo väčšom počte ako o niečo starší mladí voliči.  

4) Mladí si potrebujú čím skôr vybudovať volebný návyk  

 „Tí, ktorí začnú voliť, zostanú voličmi a vytvoria si zvyk chodiť voliť,“ uviedla tiež v správe Rady 
Európy o 16-ročných voličoch fínska regionálna politička Liisa Ansalová. Zástancovia volebného 
práva pre mladých tak predpokladajú, že ak dostanú mladí šancu voliť už v nižšom veku, vytvoria si 
akoby volebný návyk. 

5) Zníženie vekovej hranice by malo ísť ruka v  ruke s lepším vzdelávaním 

Odborníci  sa zhodujú na tom, že ak sa má znižovať vek volebného práva, musia ho ešte predtým 
sprevádzať opatrenia typu lepšej kvality výučby občianskej výchovy na školách. „Podrobné a 
podnetné vzdelávanie v politických a občianskych veciach, ktoré umožňuje diskusie o kľúčových 
politických témach, je absolútnou podmienkou,“ upozornili autori štúdie z London School of 
Economics.  

Volebné právo pre tínedžerov vo svete - fakty 
 
Prvou krajinou, ktorá zaviedla právo voliť pre 18-ročných, bolo Československo v roku 1946 (vek sa 
znížil z 21 rokov), v 70. rokoch nasledovali krajiny ako USA, Británia, Francúzsko, Kanada a  ďalšie 
Právo voliť na celoštátnej úrovni už pre 16-ročných majú okrem Rakúska niektoré štáty Latinskej 
Ameriky – Brazília, Kuba, Ekvádor, Nikaragua, Škótsko pri voľbách do miestneho parlamentu, 
niektoré štáty EÚ umožňujú 16-ročným voliť pri miestnych a regionálnych voľbách 
17-roční môžu voliť v Indonézii, vo Východnom Timore, v Severnej Kórei a na Seychelách  
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 www.mladireporteri.sk/manual21 

Veková hranica pre volebné právo by mala byť znížená na 16 rokov. NIE 

Sformulujte argumenty, prečo NIE. Niekoľko faktov nájdete v texte (výber z článku Tínedžeri ako voliči. 
Zabránia extrému?, publikovaného v Pravde 18.10.2016). 

1) Mladí voliči sú ľahko ovplyvniteľní (extrémizmus, celebrity...)  

16-roční mladí by sa mohli stať ľahkou korisťou pre politikov extrémnej pravice. Ostatne, stačí si 
spomenúť aj na výsledky parlamentných volieb na Slovensku a preferencie prvovoličov. Obavu, že 
tínedžeri by sa mohli prikloniť k radikálnym stranám, majú dokonca aj samotní mladí voliči.  

V regionálnych voľbách vo Viedni (2015) podľa Deutsche Welle až štvrtina voličov do 30  rokov 
hlasovala za slobodných (nacionalisticko-konzervatívna Slobodná strana Rakúska). Slobodní na 
získaní mladých stále „pracujú“. Napríklad aj tým, že chodia za nimi na diskotéky a rozprávajú sa 
s nimi (používajú čierno-bielu rétoriku: cudzinci sú príživníci, iní a menej schopní  ako my..) 

Neskúsenosť sa môže prejaviť aj tým, že budú mladí voliť celebrity. „Vzhľadom na ich obmedzené 
skúsenosti  sú mladí ľahšie ovplyvniteľní a majú tendencie voliť skôr známe osoby, napríklad rôzne 
celebrity,“ citovala argumenty odporcov vo svojej správe Ansalová. 

2) Chýbajú prieskumy 

O tom, ako správajú 16-roční voliči, nie je zatiaľ veľa štúdií. Vo svete nie je ani veľa krajín, ktoré sa 
rozhodli dať už 16-ročným právo hlasovať v celoštátnych parlamentných či prezidentských voľbách. 
Rakúsko tak urobilo v roku 2007 ako prvý štát v Európe. V iných európskych krajinách o tom síce tiež 
uvažujú, mladým však väčšinou takéto právo priznávajú len pri voľbách do miestnych samospráv 
alebo na regionálnej úrovni. O volebnom práve pre 16-ročných boli vlani referendá v Luxembursku aj 
Írsku, v oboch štátoch to voliči drvivou väčšinou odmietli. 

3) Mladí ešte nemajú záväzky (vzťahové, materiálne...)  

Niektorí kritici znižovania veku volebného práva zdôrazňujú, že 16-roční nie sú ešte dospelí, nemajú 
hypotéky na domy, nezarábajú a podobne.  

4) Zmene zákona musí predchádzať voličská výchova 

Ak sa má znižovať vek volebného práva, musia ho ešte predtým sprevádzať opatrenia typu lepšej 
kvality výučby občianskej výchovy na školách. „Podrobné a podnetné vzdelávanie v politických a 
občianskych veciach, ktoré umožňuje diskusie o kľúčových politických témach, je absolútnou 
podmienkou,“ upozornili autori štúdie z London School of Economics. Zároveň treba, aby aj politici 
brali mladých a ich problémy vážne. 

 

Fakty o voľbách 

Volebné právo pre tínedžerov vo svete 

-drvivá väčšina krajín má stanovený minimálny vek pre volebné právo na 18 rokov, 
diskusie o jeho ďalšom znížení sa začali koncom 20. storočia 
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Veková hranica pre volebné právo by mala byť znížená na 16 rokov. NIE 

 

1) Mladí voliči sú ľahko ovplyvniteľní (extrémizmus, celebrity...)  

16-roční mladí by sa mohli stať ľahkou korisťou pre politikov extrémnej pravice. Ostatne, stačí si 
spomenúť aj na výsledky parlamentných volieb na Slovensku a preferencie prvovoličov. Obavu, že 
tínedžeri by sa mohli prikloniť k radikálnym stranám, majú dokonca aj samotní mladí voliči.  

V regionálnych voľbách vo Viedni (2015) podľa Deutsche Welle až štvrtina voličov do 30  rokov 
hlasovala za slobodných (nacionalisticko-konzervatívna Slobodná strana Rakúska). Slobodní na 
získaní mladých stále „pracujú“. Napríklad aj tým, že chodia za nimi na diskotéky a rozprávajú sa 
s nimi (používajú čierno-bielu rétoriku: cudzinci sú príživníci, iní a menej schopní ako my..)  

Neskúsenosť sa môže prejaviť aj tým, že budú mladí voliť celebrity. „Vzhľadom na ich obmedzené 
skúsenosti  sú mladí ľahšie ovplyvniteľní a majú tendencie voliť skôr známe osoby, napríklad rôzne 
celebrity,“ citovala argumenty odporcov vo svojej správe Ansalová. 

2) Chýbajú prieskumy 

O tom, ako správajú 16-roční voliči, nie je zatiaľ veľa štúdií. Vo svete nie je ani veľa krajín, ktoré sa 
rozhodli dať už 16-ročným právo hlasovať v celoštátnych parlamentných či prezidentských voľbách. 
Rakúsko tak urobilo v roku 2007 ako prvý štát v Európe. V iných európskych krajinách o tom síce tiež 
uvažujú, mladým však väčšinou takéto právo priznávajú len pri voľbách do miestnych samospráv 
alebo na regionálnej úrovni. O volebnom práve pre 16-ročných boli vlani referendá v Luxembursku aj 
Írsku, v oboch štátoch to voliči drvivou väčšinou odmietli. 

3) Mladí ešte nemajú záväzky (vzťahové, materiálne...)  

Niektorí kritici znižovania veku volebného práva zdôrazňujú, že 16-roční nie sú ešte dospelí, nemajú 
hypotéky na domy, nezarábajú a podobne.  

4) Zmene zákona musí predchádzať voličská výchova 

Ak sa má znižovať vek volebného práva, musia ho ešte predtým sprevádzať opatrenia typu lepšej 
kvality výučby občianskej výchovy na školách. „Podrobné a podnetné vzdelávanie v politických a 
občianskych veciach, ktoré umožňuje diskusie o kľúčových politických témach, je absolútnou 
podmienkou,“ upozornili autori štúdie z London School of Economics. Zároveň treba, aby aj politici 
brali mladých a ich problémy vážne. 

 

Fakty o voľbách 

Volebné právo pre tínedžerov vo svete 

-drvivá väčšina krajín má stanovený minimálny vek pre volebné právo na 18 rokov, 
diskusie o jeho ďalšom znížení sa začali koncom 20. storočia  
 

 



- 199 -
 

 www.mladireporteri.sk/manual21 

Čo je debata – metodický list 

http://www.sda.sk/preco-debata/co-je-debata/  

na stránke je k dispozícii video z finále súťaže Slovenskej debatnej asociácie (10 minút) 

Debata je organizovaná výmena názorov. Prebieha najčastejšie medzi dvomi trojčlennými tímami, z ktorých 
jeden obhajuje vopred zadanú tézu a druhý s ňou nesúhlasí. V debate striedavo vystúpia všetci členovia tímov 
podľa pravidlami zadaného poradia, pričom tímy majú vyhradené rovnaké množstvo času na predstavenie 
svojich argumentov. 

 

Tézy sú formulované tak, aby s nimi bolo možné rozumne súhlasiť aj nesúhlasiť. Týkajú sa rôznych oblastí 
života, napríklad: 

- politiky („Občianska neposlušnosť nepatrí do demokracie.“) 
- ekonómie („Európska únia by mala zaviesť daň z finančných transakcií.“) 
- vedy a techniky („Verejné inštitúcie by mali používať softvér s otvoreným zdrojovým kódom.“) 
- etiky („Umenie, ktoré zosmiešňuje náboženstvo alebo vieru, by malo byť zakázané.“) 
- športu („Športovci, ktorí berú v súčasnosti zakázané podporné látky na výkon, by mali súťažiť v 

samostatnej lige.“) 

Súťažia dva tímy ZA – PROTI, zložené z 3 rečníkov, striedajú sa po jednom zástupcovi z každého tímu 

1. rečníci – predstavenie línie/pozície tímu 
2. rečníci – reaguje na prvého rečníka, pridáva argumenty  
3. rečníci – zhrnutie, porovnanie a poukázať, prečo ich tím by mal vyhrať (Na základe toho, čo v 

debate odznelo, by mal zvíťaziť náš tím...) 

Rozhodca na záver poskytne feedback, kto debatu vyhral a zahrnie odporúčania, čo do budúcna 
zlepšiť, ako sa stať lepším debatérom. O víťazovi súťažnej debaty rozhodujú kvalifikovaní rozhodcovia 
hlavne na základe argumentácie tímov, nie rečníckeho prejavu. 

Aké sú prínosy debatovania? (z videa) 

„Debatovanie je zábavou, ktorá prináša skvelé benefity, ktoré sa môžeme pri tom naučiť... spolupráca 
v tíme, komunikačné zručnosti, nebáť sa otvorene rozprávať pred publikom, učiť sa argumentovať aj 
nachádzať kompromisy, porovnávať hodnoty, toto sa určite využije v živote debatéra aj ďalej 
(Veronika Janovcová, účastníčka debatnej súťaže) 

 „Viac ma to núti zamyslieť sa nad druhou pozíciou a  pomáha mi to uvedomiť si, že veci sú aj úplne 
inak, ako si myslím, a vedie ma to ku kritickému mysleniu...“ (Jana Babicová, účastníčka debatnej 
súťaže) 

„Rétorické schopnosti, kritické myslenie, analýza, všeobecný rozhľad, bol som nútený zamýšľať sa  nad 
aktuálnymi problémami, aj nadčasovými problémami, ktoré v spoločnosti máme, stal sa zo mňa 
zodpovedný občan, viac sa zamýšľam nad svojimi činmi, či už v občianskom smere, alebo aj v bežnom 
živote.“ (Marián Porvažník, Slovenská debatná liga) 

„Pri rozhodovaní ide hlavne o to, zhodnotiť kvalitu argumentu. Debatér musí byť schopný tvrdenie 
podložiť dôkazmi, analýzou.. .“ (Martin Burgr, bývalý debatér v roli rozhodcu) 
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Výhody debatovania 

Zdroj: Debatná príručka http://www.sda.sk/userfiles/articles/dokumenty/debatna_prirucka.pdf 

- podpora tolerancie pre iný názor a kultivovanej výmeny názorov 

V každej debate musia jej účastníci čeliť názorom protivníka, a tak nutne aj počúvať a pochopiť 
dôvody pre zastávanie postoja druhej strany. Potreba argumentovať za aj proti konkrétnej téme 
ukazuje, že veci okolo nás sa dajú chápať aj inak ako ich chápeme my. Debata takto učí vyššej 
tolerancii a kultivovanej výmene názorov, ktorá v dnešnom svete často absentuje. Prínos debaty 
spočíva v posilňovaní tolerancie voči iným názorom. Ak sú naše vlastné názory podrobené kritike 
iných ľudí v konštruktívnej a priateľskej diskusii, sme ochotní zohľadňovať ich a lepšie chápať druhých.  

- podpora zručností logického myslenia pri tvorbe kvalitných argumentov a rečníckych 
schopností 

Na praktickej rovine debata zdokonaľuje mnohé ďalšie zručnosti dôležité nielen v bežnom živote, ale 
aj veľmi oceňované na pracovnom trhu. Učí ľudí vysvetľovať svoje postoje do hĺbky, štrukturovať 
myšlienky, porovnávať argumenty a držať sa jednej témy. Proces prípravy kvalitných argumentačných 
línií v tíme navyše vychováva k efektívnej tímovej spolupráci, schopnosti odlišovať dôležité informácie 
od nedôležitých a poctivo skúmať pôvod poznatkov s ohľadom na hodnovernosť zdroja. A čo vyplýva 
zo samotnej podstaty debatovania, odstraňuje strach z vystupovania pred publikom a verejnej 
obhajoby vlastných názorov. 

- podpora práce s informáciami a odborného bádania v určitej téme 

V neposlednom rade je ale debata vynikajúcim vzdelávacím prostriedkom. Proces prípravy 
argumentov totiž začína výskumom v zadanej problematike a debatéri musia prechádzať veľké 
množstvo informácií, aby sa v téme zorientovali a následne dokázali pripraviť svoje argumentačné 
línie. Vhodne zvolená téma, resp. téza, dokáže pod rúchom debatnej súťaživosti rečníkov motivovať, 
aby ju dopodrobna spoznali a zhromaždili k nej množstvo faktov. Takto je možné debatérom rozšíriť 
obzory, vzdelať ich a rozprúdiť medzi nimi diskusiu, ktorá bude určite pokračovať aj po skončení 
samotnej debaty. 
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Manuál21 / Občianska participácia / Aktivita 6 - Občianske zdravie našej obce / mesta. Ako by
sa nám tu mohlo žiť lepšie?

Aktívita stavia na prieskume, ktorý žiaci formou domácej úlohy uskutočnia vo svojej obci/meste v
oblasti zapájania občanov. V škole prezentujú svoje zistenia a zamýšľajú sa, čo treba zmeniť, aby
sa ich obec či mesto stala/o v roku 2050 miestom, kde sa dobre žije.

Obce a mestá, kde sa ľuďom dobre žije, zvyčajne spája vysoká úroveň zapojenia verejnosti do
rozhodovacích procesov. Na prvej hodine sa žiaci  oboznámia s troma zložkami konceptu
občianske zdravie:  1) účasť vo voľbách a občianska participácia 2) pestrý občiansky a neziskový
sektor 3) dobrovoľníctvo. 

Formou domácej úlohy v tímoch uskutočnia prieskum občianskeho zdravia obce/mesta. Na ďalšej
hodine svoje zistenia odprezentujú a zamyslia sa nad tým, čo by bolo treba zlepšiť. Následne v
rovnakých tímoch prenesú na poster svoju víziu obce alebo mestskej časti v roku 2050. Po
prezentáciách nasleduje diskusia o tom, čo pre dosiahnutie zmeny môže urobiť občan ako
jednotlivec či rôzne formálne alebo neformálne iniciatívy. 

1. Pozrieť sa na fungovanie obce alebo mesta, kde žijem, cez koncept "občianskeho zdravia".
Ako sa nám tu žije? 

2. Získať zručnosti so zberom dát - rozhovory + online anketa + online prieskum 
3. Získať základnú zručnosť s plánovaním spoločného cieľa v skupine rôznych záujmov

(schopnosť počúvať, vecne diskutovať...).
4. Uvedomiť si, že k občianskemu zdraviu obce / mesta určite nepomôže všetko

kritizovať. Nehľadajme, čo nás rozdeľuje, ale čo nás spája. Len kultivovaný dialóg bez
ohľadu na stranícku príslušnosť (či náboženskú, etnickú..) a rešpektovanie názorov
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"oponentov" môže v dlhodobom horizonte viesť k tomu, že samospráva bude napĺňať
potreby a predstavy väčšiny občanov a že ľuďom sa tu bude dobre žiť.

1. hodina nevyžaduje pomôcky, ale žiaci dostanú za domácu úlohu urobiť prieskum a výsledok
odprezentovať formou jednoduchého vizuálu. K prieskumu je k dispozícii pracovný list (3
piliere občianskeho zdravia komunity) - je na zvážení pedagógoa, či ho použije.

2. hodina: pre každý z troch tímov poster A3 a farebné fixky alebo voskovky.

15 + 45 min.

1. Na prvej hodine pedagóg oboznámi žiakov s termínom občianske zdravie, viď priložený
metodický list.

2. Žiaci sa rozdelia do troch tímov a ich cieľom je za týždeň alebo dva týždne zistiť čo najviac o
jednom z aspektov občianskeho zdravia obce alebo mesta, kde žijú. 

3. Na ďalšej hodine svoje zistenia prezentujú pred triedou spôsobom, že každý účastník tímu
povie jednu vetu, pričom do ruky si pripraví názornú pomôcku (obrázok alebo predmet -
snahou je využiť na ilustráciu staré noviny, časopis, bežnú vec...).

4. Nasleduje krátka diskusia. S ktorou stránkou občianskeho zdravia je to u nás
najlepšie/najhoršie? Je to objektívny fakt, alebo je diskusia ovplyvnená tým, že jeden tím si
prezentáciu pripravil lepšie ako druhý?

5. Tímy pokračujú v spoločnej práci aktivitou "visioning". Ako by mala vyzerať naša obec / naše
mesto v roku 2050? Pedagóg ich povzbudí v tom, aby popustili uzdu fantázii a vysnívali si
svoju dokonalú obec alebo mesto, kde sa dobre žije všetkým generáciám.

6. Každý tím dostane poster formátu A3, kde nakreslia plánik obce alebo mestskej štvrte a
vyznačia  minimálne 5 návrhov, ako by sa toto miesto malo zmeniť do roku 2050.

7. Na záver, po všetkých prezentáciách, pedagóg vedie diskusiu o tom, čo môže mladý človek
urobiť, aby sa stal súčasťou zmeny a na čo je potrebné myslieť: viedieť si nájsť spojencov a
nadchnúť ich pre svoj plán.

Preskúmať facebookové stránky, kde sa diskutuje o samospráve. Nájsťi jeden konštruktívny a
jeden "hejterský" status. Ktorý typ statusov prevláda?
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Občianske zdravie komunity / Ako by sa nám tu mohlo žiť lepšie  

Čo znamená občianske zdravie komunity?  

 

Komunity s dobrým občianskym zdravím vyzerajú tak, že ľudia majú dobré vzťahy so svojimi susedmi, 
komunikujú s úradmi, zapájajú sa do rôznych aktivít, funguje tam veľa združení, prekvitá dobrovoľníctvo 
a občania prispievajú k rozhodovaniu o správe vecí verejných. Samosprávy ľudí počúvajú a  vytvárajú priestor 
pre občanov, aby čím viac ovplyvňovali budúci rozvoj obce. Jednoducho by sme mohli povedať, že sa tu ľuďom 
dobre žije – bez ohľadu na vek, etnickú či náboženskú príslušnosť.  

 

Podľa výskumov zo zahraničia, obce alebo mestá so silnými ukazovateľmi občianskeho zdravia majú vyššiu 
mieru zamestnanosti, lepšie školy, zdravších ľudí a akčné samosprávy. 

 

Čo tvorí občianske zdravie komunity? Ako sme na tom v našej obci alebo našom meste / mestskej časti? 

 

Občianske zdravie komunity stojí na troch pilieroch.  

- Účasť v komunálnych voľbách a občianska participácia 
- Pestrý občiansky a neziskový sektor 
- Dobrovoľníctvo 

 

Žiaci pracujú v troch skupinách a ich úlohou je preskúmať jeden z pilierov spôsobom, aký sa najviac hodí – web 
prieskum, anketa (cez Google dotazník) či rozhovor (miestny líder, aktivista, dobrovoľník...) a pripraviť si na 
hodinu krátku slovnú prezentáciu (napr. každý člen skupiny môže povedať len jednu vetu alebo jedno zistenie). 
Je veľmi vhodné, aby pri prezentácii použili jednoduchý vizuál (ideálne bez tvorby odpadu – obrázok zo starého 
časopisu, bežná vec, ktorá pomôže oživiť prezentáciu...). Každá skupina bude mať na prezentáciu 2-3 min. 

 

1) Účasť v komunálnych voľbách a občianska participácia - skupina 1 
Voľby stoja milióny eur, účasť je u nás však nízka. V  komunálnych voľbách v roku 2018 hlasovalo na Slovensku 
menej ako polovica oprávnených voličov (48,67%).   

 

Starostovia (primátori) a poslanci obecných (mestských) zastupiteľstiev sú predstaviteľmi občanov na lokálnej 
úrovni a svojimi rozhodnutiami ovplyvňujú bezprostredné podmienky života voličov danej obce, či mesta 
(mestskej časti). 

 

„Zúčastniť sa volieb je základnou formou participácie na správe vecí verejných, je to naše občianske právo. Iste, 
aj neúčasť je naše právo, ale politikov tým nevytrestáme a seba tak ukrátime o možnosť spolurozhodovať či 
„spolukibicovať“. A v neposlednom rade treba mať na zreteli, že každý nerealizovaný hlas len zväčšuje priepasť 
medzi obrazom spoločnosti a podobou jej politickej reprezentácie.“ Oľga Gyárfášová, sociologička, Fakulta 

sociálnych a ekonomických vied UK 
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Úlohy pre žiakov - tím 1) 

Pozri si výsledky volieb vo svojej obci / svojom meste  https://volby.sme.sk/komunalne-volby/2018/vysledky 
a odpovedaj na otázky: 

-Aké percento občanov sa zapojilo do volieb?  

-Je medzi poslancami viac nezávislých kandidátov (NEKA) alebo straníkov? Prečo môže byť voľba nestraníkov 
lepšou voľbou? 

Navštív webovú stránku obce/mesta: 

-Vieš hneď nájsť úradnú tabuľu?  

-Páči sa ti, ako samospráva komunikuje s občanom? Je stránka zrozumiteľná? Čo ti tam chýba? 

Opýtaj sa rodiča alebo aktívneho občana:  

-Sú zasadnutie obecného / mestského zastupiteľstva verejné? Má tam možnosť verej nosť vystúpiť? 

-Majú nezávislí odborníci možnosť pracovať v komisiách? 

-Rozhodujú občania o časti finančných prostriedkov formou participatívneho rozpočtu?  

-Pozýva samospráva občanov na verejné prezentácie – rozvojové projekty, dopravné riešenia... a dáva im 
príležitosť zapojiť sa do rozhodovania? 

-Poskytuje samospráva malé granty na organizovanie podujatí či zlepšenie životného prostredia?  

-Dávajú občania podnety samospráve formou aplikácie Odkaz pre starostu?  

-Sú dobré vzťahy medzi reprezentantmi rôznych politických strán?  

- Ako vyzerá FB stránka obce? Žije to tam?  

- Sú na FB skupiny, kde sa diskutuje o samospráve a v akom duchu sa odohráva debata? Konštruktívna? 
„Hejterská“?  

 

2) Pestrý občiansky a neziskový sektor  - skupina 2 (zdroj informácií: 
https://www.tretisektor.gov.sk/obcianska-spolocnost-a-neziskovy-sektor/) 

Občianska spoločnosť je dôležitým pilierom demokracie v spoločnosti. Predstavuje tretí sektor existujúci popri 
štáte a trhu. Samotný termín „tretí sektor“ je u nás na Slovensku často vzťahovaný iba na jednu zložku 
občianskej spoločnosti, tvorenú mimovládnymi organizáciami. To na jednej strane dokumentuje silné 
postavenie tejto zložky občianskej spoločnosti v očiach verejnosti, na druhej strane to vytvára riziko zúženého 
a skresleného pohľadu na rozmanitosť občianskej spoločnosti v celej šírke jej prejavov.  
 
Mimovládne organizácie majú na Slovensku najčastejšie právnu formu občianskych združení, nadácií, 
neinvestičných fondov a neziskových organizácií poskytujúcich verejnoprospešné služby. Tieto organizácie 
pôsobia v oblasti vzdelávania, výskumu, práce s deťmi a mládežou, sociálnych a charitatívnych aktivít, 
zdravotníctva, životného prostredia, kultúry, športu, rekreácie, ľudských práv, menšín, či práce v lokálnych 
komunitách. Súčasťou občianskej spoločnosti je aj veľká skupina organizácií, ktorá sama seba nevníma ako 
súčasť tretieho sektora a nijakým spôsobom sa nepodieľa na jeho spoločných aktivitách (napríklad mnohé 
športové kluby, záujmové spolky, voľnočasové združenia). Patria sem aj občianske iniciatívy, kluby a aktivity, 
ktoré nemajú inštitucionalizovanú a formalizovanú podobu a nedisponujú vlastnou právnou subjektivitou, 
odborové a zamestnávateľské zväzy, stavovské združenia, profesijné komory a ďalšie inštitúcie organizovaných 
záujmov. Špecifickú a autonómnu súčasť občianskej spoločnosti predstavujú cirkvi a náboženské spoločnosti.  
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Úlohy pre žiakov: 

Zorientuj sa v tom, aké organizácie a iniciatívy z oblasti občianskeho a neziskového sektora fungujú vo vašej 
obci či meste v oblasti... (viď zoznam nižšie). Môžeš hľadať na internete alebo sa popýtaj doma či aktívneho 
občana: 

...vzdelávania 

...práce s deťmi a mládežou 

...sociálnych a charitatívnych aktivít 

...zdravotníctva 

...životného prostredia 

...kultúry 

...športu 

...rekreácie 

...ľudských práv 

...menšín 

...rôzne záujmové spolky, iniciatívy... 

...iné (aké?) 

Upozornenie: patria sem aj neformálne občianske iniciatívy, kluby a aktivity, záujmové spolky a voľnočasové 
združenia. 

Čo ťa prekvapilo? Ktorá oblasť nie je vôbec zastúpená? Chýba to niekomu?  

Ktoré tri organizácie alebo iniciatívy sú také zaujímavé, že sa rozhodnete predstaviť ich spolužiakom?  

Skús sa zamerať predovšetkým na také, ktoré pomáhajú – v oblasti životného prostredia, vzdelávania, kultúry, 
zdravia... 

 

3) Dobrovoľníctvo – skupina 3 
 

Voluntarius (z latinčiny) = ochotný, naklonený.  

Môžeme povedať, že dobrovoľníkom a dobrovoľníčkou je človek, ktorý bez nároku na finančnú 
odmenu venuje svoj čas, energiu, vedomosti a schopnosti v prospech iných ľudí alebo spoločnosti. 
Človek vďaka dobrovoľníctvu získava nové zručnosti, životné skúsenosti, kontakty a dobrý pocit 
z užitočnosti. 

Dobrovoľnícke aktivity majú pre spoločnosť (aj na lokálnej úrovni) obrovský prínos, ktorý sa dá vyčísliť 
aj finančne, ale aj v zmysle sociálneho kapitálu a sociálnej súdržnosti.  

Medzinárodný deň dobrovoľníctva ci celosvetovo pripomíname 5. decembra. Podľa správy OSN o 
dobrovoľníctve z roku 2018 sa odhaduje, že až jedna miliarda dobrovoľníkov slobodne odovzdáva svoj 
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čas a energiu pre to, aby zmenili situácie vo svojom okolí k lepšiemu. 
https://euractiv.sk/section/rozvojova-politika/opinion/svetovy-den-dobrovolnictva-pridana-hodnota-
a-symbolicky-vyznam-sa-nemera-peniazmi/ 

Na Slovensku sa každý rok od 16.9. do 22.9. koná kampaň na podporu dobrovoľníctva nazvaná Týždeň 
dobrovoľníctva. V roku 2020 sa uskutočnil 12. ročník podujatia. Zapojilo sa vyše 2700 dobrovoľníkov 
a zrealizovali 217 praktických aktivít. Podujatie prebieha tak, že do konca júna sa na stránke 
https://www.tyzdendobrovolnictva.sk registrujú organizácie, ktoré majú záujem o pomoc (občianske 
združenia, školy, centrá voľného času, knižnice, múzeá, zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb, 
samosprávy...) a od 1.9. sa môžu nahlasovať všetci, ktorí chcú počas Týždňa dobrovoľníctva pomôcť.  

 

Zvyčajne ide o jednoduché činnosti ako úprava vonkajšieho prostredia či interiéru (kosenie, maľovanie...), 
program pre klientov zariadení, ale napr. v roku 2020 boli v ponuke aj vytváranie pamätnej izby, zber kameňa 
pre obnovu stredovekého hradu či obnova chránenej krajinnej oblasti Devín.  

 

Týždeň dobrovoľníctva organizujú krajské dobrovoľnícke centrá. Fungujú zároveň ako servisné centrá pre tých, 
čo by chceli pomôcť alebo pomoc hľadajú. Ak sa mladý človek rozhliada po novej skúsenosti, chcel by sa niečo 
naučiť alebo stretnúť zaujímavých ľudí, je vhodné príslušné krajské centrum navštíviť. Pre jednotlivcov tu majú 
na výber množstvo dobrovoľníckych ponúk a pre organizácie samotných dobrovoľníkov (Zdroj: 
https://www.dobrovolnictvoba.sk/novinky/detail/naco-su-nam-dobrovolnicke-centra/) 

 

Úlohy pre žiakov: 

Ak poznáte (alebo vaši rodičia) vo svojom okolí dobrovoľníkov, ktorí nezištne pomáhajú, skúste ich poprosiť 
o rozhovor. 

-V akej oblasti pomáha(jú)? 

-S akou motiváciou? 

-Čo to človeku dáva, byť dobrovoľníkom? 

Ak takúto možnosť nemáš, urob si malý prieskum o dobrovoľníctve na internete. 

Navštív stránku https://www.tyzdendobrovolnictva.sk/tyzden-dobrovolnictva/ 

 a zisti, ako funguje týždeň dobrovoľníctva na Slovensku: 

-Koľko ročníkov sa uskutočnilo u nás?  

-Kedy sa podujatie koná?  

-Ako sa dá do neho zapojiť? 

-Aké typické činnosti dobrovoľníci v rámci týždňa vykonávajú? 

- Koľko projektov dobrovoľníci zrealizovali? 

Navštív webové stránky vášho krajského dobrovoľníckeho centra (kontakt nájdeš tu 
https://www.tyzdendobrovolnictva.sk/kontakt/) a nájdi tam informácie: 

-Čo organizuje (organizovalo, čo plánuje... )  

-Pekná myšlienka, slogan o dobrovoľníctve  
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-Akým spôsobom sa dá podporiť 

Ak je dobrovoľníctvo v obci či meste rozvinuté, aktivita môže pokračovať prieskumom v  teréne (ideálne 
formou rozhovoru priblížiť jednotlivca alebo skupinu dobrovoľníkov, ako pomáhajú). Ak by bol s  tým problém, 
žiaci môžu preskúmať (na webe) viac o fungovaní dobrovoľníctva v širšom rámci. 

Navštív stránku https://www.iuventa.sk/sk/granty/europsky-zbor-solidarity.alej  a zisti, čo je Európsky zbor 
solidarity. Pozri si video https://europa.eu/youth/eyp-video/75_sk   (Poskytuje mladým ľuďom príležitosť 
vykonávať dobrovoľnícku prácu alebo pracovať vo svojej vlastnej krajine či v zahraničí na projektoch, z ktorých 
majú prospech komunity a ľudia v celej Európe.)  

-Ako sa môže mladý človek zapojiť? (registrácia na webe od 17 rokov, aktívna účasť od 18-30 rokov) 

- Ako dlho trvajú projekty, ktoré európsky zbor solidarity podporuje?  (od 2 mesiacov do roka) 

- Ako mladí ľudia pomáhajú? (pomoc pri predchádzaní prírodným katastrofám alebo následnej obnove, pomoc 
v centrách pre žiadateľov o azyl, alebo riešenie rôznych sociálnych problémov v rámci komunít) 

Navštív webovú stránku Zoznamka s dobrovoľníctvom 
https://www.dobrovolnictvoba.sk/vzdelavanie/zoznamka-s-dobrovolnictvom/. Na čo je Zoznamka? 

-Predstav tento spôsob zoznámenia sa s dobrovoľníctvom. 

 

Pedagóg vyhodnotí aktivitu. Ktorý pilier občianskeho zdravia v  našej obci/mestskej časti najlepšie funguje? 
Keby žiaci mohli každý pilier obodovať troma bodmi aký počet z  max. 9 bodov by za svoje občianske zdravie 
obec alebo mesto/mestská časť získala? Je to dobré alebo nie? Bolo to v  minulosti lepšie či teraz? 

 

II. časť hodiny – tolerancia k iným názorom a hľadanie toho, čo nás spája, ako predpoklad občianskeho 
zdravia komunity 

 

V tejto časti hodiny budú žiaci pracovať ďalej v skupinách. Cieľom je pochopiť, že netolerancia a hejterstvo 
nikam nevedú. Aktivita visioning je príležitosť hľadať to, čo nás spája – lepšia budúcnosť našej komunity. 

 

Keby sme sa pozreli na život v obci či meste, všetci chceme v zásade to isté: čím viac zelene, dobré ovzdušie, 
čisté prostredie, funkčnú mobilitu, fungujúce úrady, dobré školy, bezpečné zóny na vychádzky a  pohybové 
aktivity, detské ihriská, cyklotrasy, pestrý kultúrny, spoločenský a športový život.  Priority sa môžu meniť 
s vekom, v závislosti od životného štýlu či podľa toho, v ktorej mestskej časti bývame, ale žiadne zásadné 
rozdiely tam nie sú. 

 

I keď všetci pre kvalitu života potrebujeme podobné veci, v  poslednej období pozorujeme v komunikácii medzi 
ľuďmi, prevažne na sociálnych sieťach, veľa napätia, niekedy až s  prvkami nenávisti. K tejto polarizácii 
prispievajú politické strany, médiá a najmä sociálnymi sieťami. Ale v skutočnosti to nie je tak, že „my verzus 
oni“. Pre občianske zdravie komunity je dôležité dobre vychádzať s ľuďmi, zachovať si nadhľad a vyhýbať sa 
nenávistnej komunikácii na sociálnych sieťach.  

 

Ako môžeme vytvoriť spolupracujúce spoločenstvo s dobrými vzťahmi? 
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Sledujme, čo sa deje v našej obci či meste a kto pomáha, pridajme sa. Spoznávajme aktívnych ľudí, organizácie, 
kluby.. Rozprávajme sa, komunikujme, hľadajme, čo nás spája. Často to môže byť napríklad záujem o lepšie 
životné prostredie/kultúrne podujatia a môžeme sa pridať na brigádu/ísť na koncert, do divadla...   Len tam, 
kde sa ľudia dokážu rozprávať, môžeme spolu tvoriť lepšie komunity.  

 

Ako si vieme si naplánovať spoločný cieľ pre lepší život v našej obci? Ako by mala vyzerať naša obec / naše 
mesto v roku 2050?  

 

Žiaci budú pracovať ďalej v tímoch s využitím techniky „visioning“. Používa sa v situáciách, kedy rôzni účastníci 
alebo rôzne skupiny ľudí majú záujem pracovať na rozvíjaní spoločnej vízie budúcnosti. Žiaci si túto techniku 
vyskúšajú aby zistili, ako sa vedia počúvať, ako sa vedia dohodnúť, ako vedia férovo komunikovať... Keby ľudia 
mohli viac spolu diskutovať a plánovať, ako investovať peniaze na úrovni samospráv, cítili by sa viac zapojení, 
mali by väčšiu chuť spolupracovať a komunikovať pri napĺňaní spoločnej vízie o budúcnosti.  

 

Pedagóg povzbudí žiakov v tom, aby popustili uzdu fantázii a vysnívali si svoju dokonalú obec alebo mesto, kde 
sa dobre žije všetkým generáciám. 

Každý tím dostane poster formátu A3, kde nakreslia plánik obce alebo mestskej štvrte a vyznačia  minimálne 5 
návrhov, ako by sa toto miesto malo zmeniť do roku 2050.  

Pri prezentácii návrhov sa vystrieda vždy celý tím. Na tvorbe návrhov pracujú tímy cca 15 minút.  

Na záver, po všetkých prezentáciách (každý tím cca 5-7 minút), pedagóg vedie diskusiu o tom, čo môže mladý 
človek urobiť, aby sa stal súčasťou zmeny. 

Zároveň z aktivity vyplynie veľmi dôležitý poznatok, že dôležitým predpokladom pre dobré občianske zdravie 
obce či mesta je komunikácia vedenia s občanmi, občianskymi združeniami, neformálnymi iniciatívami..., ale aj 
medzi občanmi navzájom. A je veľmi dôležité, aby sa aj žiaci učili počúvať a férovo komunikovať, ako základ 
dialógu a dobrých vzťahov v triede. 
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Pracovný list – tri piliere občianskeho zdravia komunity 

 

So svojim tímom urob prieskum v mieste bydliska spôsobom, aký sa najviac hodí pre „pilier“ občianskeho 
zdravia komunity, ktorý skúmate: web prieskum, anketa (napr. cez Google dotazník) či rozhovor (miestny líder, 
aktivista, dobrovoľník...). Pripravte si na hodinu krátku slovnú prezentáciu (napr. každý člen skupiny môže 
povedať len jednu vetu alebo jedno zistenie). Je veľmi vhodné,  aby ste pri prezentácii použili jednoduchý vizuál 
(ideálne bez tvorby odpadu – obrázok zo starého časopisu, bežná vec, ktorá pomôže oživiť prezentáciu...). 
Každá skupina bude mať na prezentáciu 2-3 min. 

 

1) Účasť v komunálnych voľbách a občianska participácia - skupina 1 
 

Pozri si výsledky volieb vo svojej obci / svojom meste  https://volby.sme.sk/komunalne-volby/2018/vysledky 
a odpovedaj na otázky: 

-Aké percento občanov sa zapojilo do volieb?  

-Je medzi poslancami viac nezávislých kandidátov (NEKA) alebo straníkov? Prečo môže byť voľba nestraníkov 
lepšou voľbou? 

Navštív webovú stránku obce/mesta: 

-Vieš hneď nájsť úradnú tabuľu?  

-Páči sa ti, ako samospráva komunikuje s občanom? Je stránka zrozumiteľná? Čo ti tam chýba? 

Opýtaj sa rodiča alebo aktívneho občana:  

-Sú zasadnutie obecného / mestského zastupiteľstva verejné? Má tam možnosť verejnosť vystúpiť? 

-Majú nezávislí odborníci možnosť pracovať v komisiách? 

-Rozhodujú občania o časti finančných prostriedkov formou participatívneho rozpočtu?  

-Pozýva samospráva občanov na verejné prezentácie – rozvojové projekty, dopravné riešenia... a dáva im 
príležitosť zapojiť sa do rozhodovania? 

-Poskytuje samospráva malé granty na organizovanie podujatí či zlepšenie životného prostredia? 

-Dávajú občania podnety samospráve formou aplikácie Odkaz pre starostu?  

-Sú dobré vzťahy medzi reprezentantmi rôznych politických strán?  

- Ako vyzerá FB stránka obce? Žije to tam?  

- Sú na FB skupiny, kde sa diskutuje o samospráve a v akom duchu sa odohráva debata? Konštruktívna? 
„Hejterská“?  

 

2) Pestrý občiansky a neziskový sektor  - skupina 2  
Zorientuj sa v tom, aké organizácie a iniciatívy z oblasti občianskeho a neziskového sektora fungujú vo vašej 
obci či meste v oblasti... (viď zoznam nižšie). Môžeš hľadať na internete alebo sa popýtaj doma či aktívneho 
občana: 

...vzdelávania 
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...práce s deťmi a mládežou 

...sociálnych a charitatívnych aktivít 

...zdravotníctva 

...životného prostredia 

...kultúry 

...športu 

...rekreácie 

...ľudských práv 

...menšín 

...rôzne záujmové spolky, iniciatívy... 

...iné (aké?) 

Upozornenie: patria sem aj neformálne občianske iniciatívy, kluby a aktivity, záujmové spolky a voľnočasové 
združenia. 

Čo ťa prekvapilo? Ktorá oblasť nie je vôbec zastúpená? Chýba to niekomu? 

Ktoré tri organizácie alebo iniciatívy sú také zaujímavé, že sa rozhodnete predstaviť ich spolužiakom?  

Skús sa zamerať predovšetkým na také, ktoré pomáhajú – v oblasti životného prostredia, vzdelávania, kultúry, 
zdravia... 

 

3) Dobrovoľníctvo – skupina 3 
 

Ak poznáš (alebo tvoji vaši rodičia) vo svojom okolí dobrovoľníkov, ktorí nezištne pomáhajú, skús ich poprosiť 
o rozhovor. 

-V akej oblasti pomáha(jú)? 

-S akou motiváciou? 

-Čo to človeku dáva, byť dobrovoľníkom? 

Ak takúto možnosť nemáš, urob si malý prieskum o dobrovoľníctve na internete. 

Navštív stránku https://www.tyzdendobrovolnictva.sk/tyzden-dobrovolnictva/ 

 a zisti, ako funguje týždeň dobrovoľníctva na Slovensku: 

-Koľko ročníkov sa uskutočnilo u nás?  

-Kedy sa podujatie koná?  

-Ako sa dá do neho zapojiť? 

-Aké typické činnosti dobrovoľníci v rámci týždňa vykonávajú? 

- Koľko projektov dobrovoľníci zrealizovali? 
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Navštív webové stránky vášho krajského dobrovoľníckeho centra (kontakt nájdeš tu 
https://www.tyzdendobrovolnictva.sk/kontakt/) a nájdi tam informácie: 

-Čo organizuje (organizovalo, čo plánuje... )  

-Pekná myšlienka, slogan o dobrovoľníctve  

-Akým spôsobom sa dá podporiť 

Ak je dobrovoľníctvo v obci či meste rozvinuté, aktivita môže pokračovať prieskumom v  teréne (ideálne 
formou rozhovoru priblížiť jednotlivca alebo skupinu dobrovoľníkov, ako pomáhajú). Ak by bol s  tým problém, 
žiaci môžu preskúmať (na webe) viac o fungovaní dobrovoľníctva v širšom rámci. 

Navštív stránku https://www.iuventa.sk/sk/granty/europsky-zbor-solidarity.alej  a zisti, čo je Európsky zbor 
solidarity. Pozri si video https://europa.eu/youth/eyp-video/75_sk   (Poskytuje mladým ľuďom príležitosť 
vykonávať dobrovoľnícku prácu alebo pracovať vo svojej vlastnej krajine či v zahraničí na projektoch, z ktorých 
majú prospech komunity a ľudia v celej Európe.)  

-Ako sa môže mladý človek zapojiť? (registrácia na webe od 17 rokov, aktívna účasť od 18-30 rokov) 

- Ako dlho trvajú projekty, ktoré európsky zbor solidarity podporuje?  (od 2 mesiacov do roka) 

- Ako mladí ľudia pomáhajú? (pomoc pri predchádzaní prírodným katastrofám alebo následnej obnove, pomoc 
v centrách pre žiadateľov o azyl, alebo riešenie rôznych sociálnych problémov v rámci komunít)  

Navštív webovú stránku Zoznamka s dobrovoľníctvom 
https://www.dobrovolnictvoba.sk/vzdelavanie/zoznamka-s-dobrovolnictvom/. Na čo je Zoznamka? 

-Predstav tento spôsob zoznámenia sa s dobrovoľníctvom. 
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Manuál21 / Občianska participácia / Medailón miestneho lídra - participatívno - reportérska
aktivita

Záverečná aktivita ponúka priestor na rozvoj komunikatívnych a mediálnych zručností. Žiaci v
tímoch spracovávajú video-medailón osobnosti (prípadne článok) v obci/meste, vďaka ktorým je
život pestrejší a ľudia o sebe vedia.

Aktivita môže a nemusí nadväzovať na aktivitu Občianske zdravie komunity. Každý tím žiakov
(max traja v jednom tíme) si vyberie skupinu či osobnosť zo svojho regiónu, ktorá sa zapája(jú) do
života obce / mesta a robí ho krajší, pestrejší...

Zistia o nej z rôznych zdrojov čo najviac informácií a  kontaktujú ju osobne alebo online (podľa
možností), aby získali autentické vyjadrenie a fotografiu/ilustračné zábery do videa. Zistenia
tím spracuje do článku alebo videa. Hotový príspevok prostredníctvom online formulára žiaci
nahrajú na stránku Mladých reportérov pre životné prostredie. 

1. Bližšie sa oboznámiť s jednou iniciatívou v oblasti občianskej participácie, občianskeho
sektora, dobrovoľníctva... akejkoľvek neformálnej iniciatívy, ktorá pomáha v mieste bydliska
- prírode, ľuďom, zlepšenie kvality života. (Žiaci mohli na združenie, iniciatívu či osobnosť
natrafiť v rámci aktivity občianske zdravie komunity).

2. Získať zručnosti s oslovením subjektu alebo jednotivca, slušne a trpezlivo komunikovať, byť
pripravený(á) využiť rôzne možnosti, ako nadviazať kontakt a získať relevantné podklady pre
reportáž.

3. Prezentovať túto osobnosť alebo iniciatívu širšiemu publiku a inšpirovať spolužiakov, resp.
povzbudiť iniciatívu mladých ľudí, aby sa zapojili do komunitného života. 
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Rozhovory s respondentmi je vhodné nahrávať na mobil alebo diktafón. Do článku budú potrebné
min. 2, a max. 4 fotografie. Ak sa niektorý tím rozhodne robiť video, budú potrebovať mobil
(alebo dobrý fotoaparát či kameru) a strihací program. Podrobný návod o tom, ako natočiť video,
nájdu žiaci vo videomanuále Mladých reportérov pre životné prostredie.

Video na inšpiráciu: O akom svete snívam ja. Nenadávať na druhých, ale pýtať sa: Čo môžem
spravíť ja? 

45-90 minút

1. Každý  z tímov si vyberie jednu osobnosť alebo skupinu (občianske združenie, neformálna
iniciatíva, skupina dobrovoľníkov...), o ktorej urobia medailón. Tipy, kde hľadať:  primárne
smerujeme žiakov na environmentálne témy - ak u nás pôsobí environmentálna organizácia,
spojiť sa s ňou a predstaviť tému, ktorej sa práve venujú, ale aj bežné veci ako čistenie
nábrežia, zber odpadkov... čokoľvek čo súvisí s ochranou prírody (ochrana drevín, stráž
prírody, značenie turistických trás, vedúci krúžkov..), iniciátori aktivít ako knižné búdky,
výmeny oblečenia, propagátori zero waste alebo ekologicky šetrného životného štýlu - Deň
Zeme, Deň bez televízie, Deň nenakupovania, Týždeň mobility, prenos žiab, letné tábory
ochrany prírody, organizované cyklo-jazdy, petičné akcie... Ak nie je dostatok materiálu v
enviro-oblasti, môžu žiaci robiť medailóny aj v témach ako pomoc seniorom v zariadeniach
(kultúrny program, vychádzky, iniciatíva Koľko lásky sa zmestí do jednej krabice od
topánok? https://www.kolkolasky.sk a pod.), aktivity v oblasti zachovania folklóru a
kultúrneho dedičstva na báze dobrovoľníctva, rôzne akcie robené dobrovoľníkmi vo voľnom
čase, ktoré spestrujú život a podporujú medzigeneračné vzťahy a zdravého komunitného
ducha (cestovateľský klub s premietaním a pod.).

2. V ďalšom kroku si tímy podelia úlohy (viď zoznam nižšie)
3. Prezentácia publikovaných čllánkov a videí na hodine - prezenčne či dištančne

O akom svete sníva Juraj LukáčO akom svete sníva Juraj Lukáč

https://youtu.be/gQlBoYPLH0k
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4. Pedagóg postupne prezentuje hotové reportáže a po každej vyzve žiakov, aby reagovali
jednou alebo dvoma otázkami.

5. Na záver sa pedagóg pýta žiakov, čo zaujímavého im táto aktivita dala, čo sa naučili -
zručnosti pre život + koho/čo zaujímavé spoznali vo svojej obci/meste. 

získať čo najviac informácií a autentických výrokov do reportáže (oslovenie samotného
jednotlivca/organizácie/iniciatívy + ľudí, ktorí ich poznajú a majú záujem poskytnúť
pochvalný výrok)
získať obrazový materiál (fotografie alebo ilustračné zábery)
prepis rozhovorov z audio do písaného textu + výber najzaujímavejších 2 výrokov
vytvoriť koncept článku alebo scenár videa
spracovať reportáž
nahrať ju na stránku Mladých reportérov (ak by žiaci robili video, najskôr ho treba nahrať na
YouTube, info o kanále Mladých reportérov poskytne matej.majersky@gmail.com)
prostredníctvom online formulárov  http://www.mladireporteri.sk/node/add/clanok
alebo http://www.mladireporteri.sk/node/add/video
zdieľať reportáž na sociálnych sieťach

 

navod_na_vytvorenie_video-medailonu.docx

komunikačné zručnosti
žurnalistické zručnosti
oslovenie respondenta/úradu/organizácie
anketa/dotazníkový výskum
prezentácia žiakov
prieskum v teréne
skupinová práca
aktívne občianstvo

http://www.mladireporteri.sk/manual21/sites/default/files/files/navod_na_vytvorenie_video-medailonu.docx
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Video-medailón s lokálnou osobnosťou vo vašom okolí - návod 
 
Často nie sme spokojní so stavom životného prostredia vo svojom okolí, alebo celkove s fungovaním 
v našej obci či našom meste. Už menej sa ale zamýšľame, ako môžeme pomôcť zlepšiť stav vecí. Preto 
vašou úlohou bude nájsť inšpiratívnu osobnosť vo svojom okolí, natočiť o nej krátky video-medailónik 
a zdieľať ho na sociálnych sieťach. 
 
Pri príprave každého videa sa potrebujeme pripraviť po stránke obsahovej a technickej. 
 
Obsahová stránka: nájdite osobu, o ktorej bude medailón: môže to byť miestny líder alebo miestna 
líderka, aktivista alebo aktivistka v oblasti ochrany životného prostredia... niekto, vďaka komu sa tam 
u vás dobre žije. Ak takú osobu nepoznáte, možno vám poradí pedagóg, rodič alebo 
poslanec/poslankyňa. „Scenár“ pre video-medailón vychádza z videa, ktoré predstavuje známeho 
environmentálneho aktivistu Juraja Lukáča z Lesoochranárskeho združenia VLK – svet, o akom sníva 
a čo pre krajší svet môžeme urobiť my. Pozrite si toto video a zamyslite sa nad jeho posolstvom: 
nemá zmysel nadávať na vládu ale premýšľať, čo môžem urobiť ja.  
 
Pre našu osobnosť si pripravíme otázky: 
 

- O akej obci / meste snívate? Čo konkrétne pre splnenie tohto sna robíte? 
- Čo môžeme robiť my všetci? Ako vieme pomôcť zlepšiť situáciu? 

 
Technická stránka: najdôležitejšie je byť dobre vybavení na zaznamenanie obrazu a zvuku. 
 
Ako zaznamenáme obraz? Stačí aj smartfón (môže však byť aj digitálna kamera alebo fotoaparát). 
Veľkou výhodou (či priam nevyhnutnosťou) je statív, na ktorý môžete mobil alebo kameru uchytiť 
(jednoduchý statív pre potreby nášho videa sa dá kúpiť za približne 20€). Zároveň sa pred nahrávaním 
uistite, že máte na zariadení dostatok voľného miesta na cca 10 min videa.  
 
Ako zaznamenáme zvuk? Zvuk je veľmi dôležitá súčasť videa, my odporúčame použiť mikrofón s 
dostatočne dlhým káblom, ktorý sa dá pripojiť priamo do mobilu. Riešením by mohlo byť ale aj 
nahranie zvuku externe pomocou mobilu a aplikácie diktafón – takto nahraný zvuk sa potom spojí s 
obrazom v strihovom programe. 
 
V ŠPECIÁLNOM PRÍPADE JE MOŽNÉ NAHRÁVAŤ ZVUK AJ BEZ MIKROFÓNU IBA POMOCOU 
SMARTFÓNU. AVŠAK IBA AK BY STE CHCELI S HOSŤOM NAHRÁVAŤ V INTERIÉRI (NAPR. V TRIEDE) A 
ZABEZPEČILI BY STE, ŽE V MIESTNOSTI BUDE NAOZAJ TICHO. Toto si ale predtým vyskúšajte, či je zvuk 
v akej-takej kvalite.  
Postup v krokoch: 
 

 1. Keď viete, že ste schopní video natočiť technicky, môžete osloviť hosťa či hosťku, že s ním / 
s ňou chcete spraviť rozhovor. Vysvetlite, kto ste, čo pripravujete a kde sa to chystáte použiť. 
Môžete aj „prezradiť“ otázky. Dohodnite si čas a miesto, kde sa stretnete. 
 

 2. Na mieste sa k hosťovi správajte slušne. Ak si hosť vyberie polohu v sede, umožnite mu to, inak 
môže stáť. Všímajte si, či nie je potreba nejak upraviť zovňajšok. Za to, ako hosť vyzerá na 
kamere, ste zodpovední vy, preto dbajte na to, aby bolo jeho či jej obraz lichotivý. Nenatáčajte 
proti svetlu/slnku, obraz bude tmavý.  
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 3. Keď je hosť v pohodlnej polohe/postoji, môžete začať nahrávanie. Skontrolujte si, či vaše 
zariadenie skutočne nahráva (väčšinou niekde svieti/bliká červené svetielko a zobrazuje sa čas). 
Pokiaľ nahrávate zvuk externe, skontrolujte aj to zariadenie. V takom prípade si spravte klapku 
(stačí tlesknutie). 

 
 4. Po zapnutí kamery hosťa poproste, aby sa predstavil celým menom a uviedol inštitúciu, kde 

pracuje / funkciu, akú zastáva. Následne hosťovi / hosťke položte dve pripravené otázky. Pokiaľ 
sa vám bude zdať, že hosť odpovedal príliš stručne, môžete sa opýtať ešte trochu inak a 
poprosiť o doplnenie. 

 
 5. Po rozhovore sa hosťovi poďakujte a povedzte, že mu medailón ešte pošlete na schválenie. 

 
 6. Po zozbieraní materiálov nasleduje strih. Môže sa to javiť ako komplikovaná časť, ale dôležité je 

začať a skúsiť to. Podľa vzoru videa s Jurajom Lukáčom môžete vidieť, že strih nie je nijak 
komplikovaný. Ako úplný základ bude postačovať, ak vložíte medzi dve časti videa pomocou 
titulkov otázku, na ktorú bude odpovedať. Rovnako by ste mali povystrihovať prípadné 
„brepty“. 

 
Pokiaľ máte viac skúseností so strihom videa, môžete pridať aj jemnú podkladovú hudbu, ktorá 
sa dá bezplatne stiahnuť napr. na YouTube audio library. Táto hudba je voľne použiteľná a 
licenčne ošetrená. Dajte si však pozor, aby hudba nebola zbytočne rušivá. 
 

 7. Následne zostrihané video pošlite hosťovi, aby vám odsúhlasil, či je všetko     v poriadku a či je 
spokojný s výsledkom. Ak bude všetko v poriadku, môžete ho začať šíriť prostredníctvom 
sociálnych sietí. Môžete ho nahrať na svoj facebookový profil alebo IG TV. Avšak pre ľahšiu 
dostupnosť a zdieľanie odporúčame video nahrať na YouTube kanál. V prípade záujmu môžete 
využiť aj kanál  Mladých reportérov – v tom prípade kontaktujte člena nášho tímu na 
matej.majersky@gmail.com. 

 


