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Naše poslanie

Občianske združenie Centrum environmentálnej výchovy Turiec založilo niekoľko

pedagógov,  ktorý  svoje  učiteľské  poslanie  spojilo  práve  s  environmentálnou  výchovou

žiakov v okrese Martin. Svoju organizáciu pomenovali podľa regiónu, ktorý je predurčený

na  praktické  využitie  teoreticky  získaných  informácii  v  oblasti  prírodovedy,  vlastivedy,

biológie,  geografie  či  regionálnej  výchovy.  Cieľom  združenia  je  zavádzanie

environmentálnej výchovy do výchovno-vzdelávacieho procesu na základných a stredných

školách, aktivity súvisiace s ochranou prírody a krajiny, aktivity súvisiace so zvyšovaním

povedomia širokej a odbornej verejnosti v oblasti environmentálnej výchovy a ekológie a

taktiež poskytuje poradenskú a vzdelávaciu činnosť na podporu cieľov združenia. Členovia

združenia  si  dali  tiež  za  úlohu  podporovať  podobné  aktivity  zamerané  na  rozvoj

pozitívneho prístupu ku prírode a krajine.

Čo je environmentálna výchova?

Environmentálna  výchova (z  angl.  environment  +  výchova)  je výchova k

ohľaduplnosti k životnému prostrediu a jeho rôznorodosti, k svojmu okoliu, iným tvorom a k

sebe samému.

Pojem environmentálnej výchovy je odvodený od anglického slova environment –

okolie, prostredie. Chápanie pojmu je však v teórii výchovy širšie, ide tu o súčasť výchovy

človeka ako elementu prostredia. Z toho vyplývajú vzťahy.

•   Človeka k sebe samému ako prírodnej jednotke somatickej, intelektuálnej a   

     emocionálnej;

•   Človeka k prírode ako podmienke jeho života;

•   Človeka k umelo vytvorenému prostrediu, ktoré je tiež podmienkou jeho existencie;

•   Človeka k ostatným ľuďom.

Environmentálna výchova teda predstavuje súlad myslenia, cítenia a zodpovedného

správania sa k prírode, k svojmu okoliu a k sebe.

Hlavným  cieľom  environmentálnej  výchovy  je  sa  naučiť  myslieť.  Upustiť  od

memorovania a viesť študentov k chápaniu vzájomných súvislostí medzi človekom a jeho 

prostredím. Na konci procesu environmentálnej výchovy by mal stáť neustále sa 

http://sk.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDchova


rozvíjajúci človek: človek múdry na odbornej úrovni s etickým a estetickým profilom, človek

starostlivý,  láskavý,  citlivý,  tolerantný,  zodpovedný,  s  úctou  ku  všetkému  živému,

súčasnému i budúcemu.

 Činnosť občianskeho združenia

Projekt  environmentálnej  výchovy,  ktorý  má už  vyše 20 ročnú tradíciu  prešiel  v

posledných  rokoch  obmenami  v  dôsledku  zmien  zákonov.  Vďaka  dobrému  menu,

obľúbenosti  u detí,  učiteľov i rodičov sa podarilo projekt integrovať na všetky základné

školy v okrese Martin.  Keď sa už situácia zdala byť stabilizovaná, prišla neočakávaná

komplikácia v podobe nútenej správy mesta Martin. CEV Turiec tak ostalo odrezané od

hlavného finančného zdroja, no napriek ťažkej situácií sa pracovníci rozhodli pokračovať v

kalendárnom roku  2016  v  zmysluplnej  činnosti  pre  deti.  Po  nepríjemných  udalostiach

muselo  OZ  urobiť  závažné  opatrenia  a  všetci  zamestnanci  (okrem  jedného,  ktorý

zabezpečoval základný chod za minimálnu mzdu) museli k marcu ukončiť pracovný pomer

a ísť  sa  zahlásiť  na  úrad práce.  Jarnú a  letnú  časť preto  odpracovali  ako  dobrovoľní

pracovníci  bez nároku na mzdu. Po finančnej  stránke nebolo možné naplniť  pracovné

zmluvy, ťažkosti boli s platením energií, nájmov, potravy pre zvieratá či ostatných bežných

výdavkov. 

Vďaka ostatným dotáciám z obcí mohli byť zabezpečené najzákladnejšie výdavky,

bez  ktorých  by  nebolo  možné  pokračovať  v  dlhoročne  obľúbenom projekte.  Aj  vďaka

účelovej  dotácii  pre  základné  školy  mesta  Martin  na  environmentálnu  výchovu  prežil

projekt veľmi náročné obdobie a bude súčasťou vyučovacieho procesu v kalendárnom

roku  2017.  Po  rokovaniach  s  vedením  mesta  Martin  sa  podarilo  nájsť  spôsob,  ktorý

umožní realizáciu environmentálnej výchovy aj v ďalšom období.

Na  základe  spokojnosti  detí,  učiteľov  i  škôl  sa  mesto  Martin  rozhodlo  zaradiť

spomínaný projekt v rámci Koncepcie rozvoja škôl a školských zariadení tak, aby bola

environmentálna  výchova  organizovaná  Centrom  environmentálnej  výchovy  Turiec

súčasťou vyučovania aj nasledujúcich rokoch. Tým je zabezpečený „základný stavebný

kameň“, bez ktorého by nebolo možné plnohodnotné fungovanie projektu.

Taktiež  nás  teší  záujem  ostatných  škôl,  obcí  a  miest,  ktoré  nás  kontaktujú  za

účelom nadviazania kooperácie a skvalitnenia vyučovacieho procesu pre svojich žiakov.

Napríklad po zložitom období mesta Vrútky v posledných rokoch by malo dôjsť k 



obnoveniu  spolupráce  a  základné  školy  mesta  Vrútky  budú  opäť  súčasťou  dlhoročne

obľúbeného projektu.

V  kalendárnom  roku  2016  prebiehala  environmentálna  výchova  na  troch

pracoviskách v Turčianskom Petre, Turčianskej Štiavničke a v Blatnici. V priebehu roka

navštívilo  pracoviská  CEV  Turiec  spolu  3  641  žiakov  základných  škôl  okresu  Martin.

Našim  cieľom  je  naďalej  aktívne  sa  podieľať  na  výchove  detí  a  mládeže  v  oblasti

environmentálnej výchovy, nakoľko súčasná doba potrebuje vzdelávať žiakov, ktorí budú

mať cítenie, myslenie a pochopenie pre prírodu a svoje okolie.

Pracoviská Centra environmentálnej výchovy Turiec

Turčiansky Peter

   Pracovisko  v  Turčianskom Petre  je  zamerané  na  environmentálnu  výchovu  žiakov

druhého ročníka základných škôl. Vychádza z učebných osnov environmentálnej výchovy

a  z  učebných  osnov  prírodovedy  a  vlastivedy.  Priestory  sa  nachádzajú  v  malebnej

drevenici,  v  ktorej  sídli  Peterské  bábkové  divadlo.  Pomocou  priameho  kontaktu  s

drevenými marionetami, ukážkami práce s drevom a rôznorodými aktivitami sa u žiakov

snažíme  vzbudiť  záujem  o  prírodu  a  pochopiť  základné  vzťahy  medzi  jednotlivými

zložkami.



                   Turčianska Štiavnička

      Pracovisko v Turčianskej Štiavničke je zamerané na environmentálnu výchovu žiakov

tretieho a štvrtého ročníka základných škôl.  Tak ako aj ostatné pracoviská vychádza z

učebných osnov environmentálnej výchovy a z učebných osnov prírodovedy a vlastivedy.

Priestory sa nachádzajú na ulici  Jána Kostru,  blízko zastávky prímestskej  autobusovej

dopravy a požiarnej zbrojnice. Počas realizácie environmentálnej výchovy sú využívané

praktické ukážky domácich i exotických zvierat ako aj zaujímavé prostredie Turčianskej

Štiavničky, či unikátny vodný systém Teplických serpentín.

    Blatnica

 Pracovisko v Blatnici je zamerané na environmentálnu výchovu žiakov piateho a šiesteho

ročníka  základných  škôl.  Vychádza  z  učebných  osnov  environmentálnej  výchovy  a  z

učebných osnov biológie a geografie.  Priestory sa nachádzajú v Dome služieb,  blízko

zastávky  prímestskej  autobusovej  dopravy  a  požiarnej  zbrojnice.  Vďaka  jedinečnému

prostrediu Gaderskej a Blatnickej doliny majú žiaci možnosť zažiť a vidieť mnohé druhy

rastlín  a  živočíchov,  taktiež  pochopiť  zložité  vzťahy v  rámci  jednotlivých  ekosystémov.

Prínosom pre žiakov je skutočnosť, že svoje teoreticky získané informácie majú možnosť

aplikovať priamo v teréne, priamo v praxi formou zaujímavých ekohier.



Informácie o hospodárení združenia 

 

Majetok združenia k 31.12.2016 činí:    1 283,71 € 

Záväzky združenia k 31.12.2016 činia:  5 675,22€

 

Príjmy a výdavky 

 

Príjmy OZ celkom:    33 328,09 € 

Výdavky OZ celkom: 31 720,85 € 

Suma rozdielu príjmov a výdavkov:   1 607,24 € 

 

Z výsledkov účtovnej uzávierky k 31.12.2016 vyplýva hospodársky výsledok + 1 607, 24 €.

K 31.12.2016 boli v združení zamestnaní na riadny pracovný pomer 4 zamestnanci a 1 na 

dohodu o vykonaní práce.

 

Suma  rozdielu  príjmov  a  výdavkov  z  roku  2016  bola  ponechaná  na  účely  združenia

stanovené v platných stanovách združenia v rámci nasledujúceho kalendárneho roka.

Prehľad príjmov pre OZ Centrum environmentálnej výchovy Turiec v roku 2016 

 

Členské príspevky 35,00 €

2 % 414,71 €

Dotácie 15 376,67 €

Dobrovoľné príspevky 1 061,71 €

Príjmy z činnosti OZ 16 440,00 €

Prehľad výdajov OZ Centrum environmentálnej výchovy Turiec v roku 2016 

 

Zásoby a materiál 2 459,73 €

Služby 5 581,94 €

Mzdy, poistné a príspevky 22 904,45 €

Sociálny fond 77,28 €

Ostatné 697,45 €



Komentár

Výdavky: 1) zásoby – krmivo a lieky pre zvieratá, kancelárske a hygienické potreby, nákup

                    stravných lístkov

                2) služby – nájom, poplatky za telefonické služby, poplatky za komunálny odpad,

                    daň za psa, poplatky za internetovú stránku, palivo na vykurovanie objektu,  

                    služby BOZP, poistné pre žiakov, účtový software

                3) mzdy – mzdy pracovníkov CEV Turiec vrátane odvodov SP, ZP a príspevkov

                4) sociálny fond – tvorba sociálneho fondu

                5) ostatné – povinný zostatok na účte v banke, stravné lístky a poplatky za

                    stravné lístky

2 % z dane 

 

OZ Centrum environmentálnej výchovy Turiec prijalo v roku 2016 2% zo zaplatenej

dane vo výške 414,71 €. Čiastka bola použitá na odmeny pre žiakov v podobe záložiek,

kalendárov,  nálepiek a materiálu  s  tým spojeným (stuhy,  papier,  tonery...)  a taktiež na

krmivo pre zvieratá.

Záver 

 

Všetky získané finančné prostriedky v roku 2016 boli využité na splnenie cieľa, pre

ktorý bolo občianske združenie zriadené a zaregistrované.



Podporili nás v roku 2016

Obec Suma

Belá-Dulice 610,- €

Benice 290,- €

Blatnica 1 240,- €

Bystrička 710,- €

Ďanová 240,- €

Diaková 330,- €

Dražkovce 590,- €

Košťany nad Turcom 150,- €

Mošovce 160,- €

Lipovec 290,- €

Príbovce 500,- €

Rakovo 200,- €

Sučany 3 360,- €

Turčianske Jaseno 150,- €

Turčianske Kľačany 550,- €

Turčiansky Peter 350,- €

Turčianska Štiavnička 4 000,- €

Trebostovo 250,- €

Valča 1 236,67,- €

Žabokreky 940,- €



Kontaktné údaje 

 

Názov združenia: Centrum environmentálnej výchovy Turiec

 

Adresa: Severná 6, 036 01 Martin

 

Štatutárny zástupca: Mgr. Martin Kondek (predseda OZ)

 

Tel: +421/ 915 967 526

 

Email: cevturiec@gmail.com,  cevturiec@cevturiec.sk,

 

Web: www.cevturiec.sk

http://www.cevturiec.sk/
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