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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

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
Nezisková organizácia Centrum environmentálnej výchovy Turiec bola založená v
roku 2013 a nadväzuje na dlhoročne obľúbený projekt environmentálnej výchovy, ktorý
zastrešovalo Centrum voľného času Turčianska Štiavnička.
Vďaka ochotnému prístupu členov občianskeho združenia sa napriek náročnej
finančnej situácií podarilo udržať tri z pôvodných piatich pracovísk environmentálnej
výchovy, ktoré navštevovali žiaci základných škôl v regióne Turca. V najťažších
podmienkach boli členovia ochotní vzdať sa nároku na mzdu a svoju prácu vykonávali ako
dobrovoľní pracovníci. Na základe poctivej a transparentnej spolupráce so základnými
školami a poskytovateľmi dotácií, ktorými sú predovšetkým mesto Martin a obce v okrese
Martin a Turčianske Teplice sa podarilo postupne stabilizovať situáciu v prospech detí,
ktoré boli, sú a budú najdôležitejším článkom environmentálnej výchovy.
V roku 2017 získalo občianske združenie významné ocenenie mesta Martin za
prínos ku vzdelávaniu pri príležitosti dňa učiteľov, ktoré bolo odovzdané dňa 23. marca za
prítomnosti viceprimátora Mgr. Imricha Žiga.

Centrum environmentálnej výchovy Turiec bolo oslovené Mestským Parlamentom
Mladých z Turčianskych Teplíc za účelom prezentácie činnosti, ktorá bola realizovaná dňa
22.9.2017 na Veľtrhu organizácii pracujúcich s mládežou. Spoluprácu sa snažíme
nadviazať aj s ostatnými organizáciami, ktoré sa venujú environmentálnej výchove (SAŽP,
OZ Včelí kRaj, OZ EnviroFuture) a vytvoriť tak základy pre ucelený systém
environmentálnej výchovy, ktorý by mohol byť aplikovaný na národnej úrovni.

V kalendárnom roku 2017 prebiehala environmentálna výchova na troch
pracoviskách v Turčianskom Petre, Turčianskej Štiavničke a v Blatnici. V priebehu roka
2017 navštívilo pracoviská CEV Turiec približne 5 100 žiakov základných škôl. 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
anglického parku v Turčianskej Štiavničke, 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 31.12.2017 činí:

1 431,10 €

Záväzky združenia k 31.12.2017 činia: 4 074,39 €
Príjmy a výdavky
Príjmy OZ celkom:

67 395,37 €

Výdavky OZ celkom: 67 517,76 €
Suma rozdielu príjmov a výdavkov: -122,39 €
Z výsledkov účtovnej uzávierky k 31.12.2017 vyplýva hospodársky výsledok -122,39 €.
K 31.12.2017 boli v združení zamestnaní na riadny pracovný pomer 4 zamestnanci a 1 na
dohodu o vykonaní práce.
Suma rozdielu príjmov a výdavkov z roku 2017 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 2017

Členské príspevky

20,00 €

2%

444,57 €

Dotácie

14 754,16 €

Dobrovoľné príspevky

1 036,64 €

Príjmy z činnosti OZ

51 140,00 €

Prehľad výdajov OZ Centrum environmentálnej výchovy Turiec v roku 2017

Zásoby a materiál

4 013,91 €

Služby

10 784,23 €

Mzdy, poistné a príspevky

50 854,10 €

Sociálny fond

132,99 €

Ostatné

1 732,53 €

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 444,57 €. 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 2017 boli využité na splnenie cieľa, pre
ktorý bolo občianske združenie zriadené a zaregistrované.

Obce a mestá, ktoré nás podporili v roku 2017
ĎAKUJEME

Obec/mesto

Suma

Belá-Dulice

610,00 €

Benice

290,00 €

Blatnica

1 560,00 €

Bystrička

730,00 €

Ďanová

250,00 €

Diaková

330,00 €

Dražkovce

550,00 €

Košťany nad Turcom

200,00 €

Mošovce

160,00 €

Lipovec

250,00 €

Príbovce

500,00 €

Podhradie

280,00 €

Rakovo

250,00 €

Sučany

3 540,00 €

Trebostovo

260,00 €

Trnovo

110,00 €

Turčianske Jaseno

150,00 €

Turčianske Kľačany

520,00 €

Turčiansky Peter

200,00 €

Turčianska Štiavnička

1 560,00 €

Valča

1 604,16 €

Vrútky

1 500,00 €

Žabokreky

800,00 €

Kontaktné údaje
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