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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, vzdelávania a

osvety 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.

História

Ešte začiatkom 90-tych rokov pôsobila v obci Turčiansky Peter Stanica mladých

prírodovedcov  a  Stanica  mladých  turistov.  Deti  sa  tu  stretávali  v  barokovom  kaštieli

pôvodných majiteľov Révaiovcov predovšetkým vo voľnom čase a prevažnú časť trávili v

prírode, alebo pri športových aktivitách, nakoľko mal park pri kaštieli veľkú rozlohu. Či bolo

leto, alebo zima, záujem bol veľký a pútavý program v podobe výletov, výstupov, či hier

prinášal deťom nezabudnuteľné zážitky.

Časom vznikla myšlienka, ako využiť kaštieľ a jeho areál aj počas týždňa. Práve

vtedy sa  zrodil  základ projektu environmentálnej  výchovy,  ktorý  sa  počas viac  ako 25

ročného fungovania menil, prispôsoboval dobe, vzniknutým problémom, ako aj potrebám

deťom a škôl.

Vzhľadom na majetkoprávne vysporiadania ohľadom kaštieľa v Turčianskom Petre

bolo potrebné v roku 2002 meniť priestory, v ktorých sa projekt úspešne realizoval pod

hlavičkou  Centra  voľného  času.  V  náročných  časoch  podala  pomocnú  roku  obec  a

základná škola v Turčianskych Kľačanoch, ktorá sa stala prechodným domovom. V roku

2005  sa  naskytla  možnosť  získať  priestory  bývalej  základnej  školy  v  Turčianskej

Štiavničke, ktoré boli  priam predurčené pre environmentálnu výchovu. Priľahlý anglický

park s domácimi, zahraničnými i vzácnymi drevinami, či unikátny vodný systém Teplických

serpentín boli skvelou príležitosťou na environmentálnu výchovu.

Obľúbenosť  projektu  na  školách  rástla  a  postupne  sa  zapojili  takmer  všetky

základné školy okrese Martina. Nakoľko vznikla požiadavka rozšíriť projekt aj na ďalšie

ročníky, vtedajší pracovníci vytvorili podmienky pre vznik vysunutých pracovísk postupne v



Turčianskom Petre (bábkové divadlo),  v Turčianskom Jasene, v Turanoch a v Blatnici.

Veľmi dobre systematické pôsobenie environmentálnej výchovy na žiakov od druhého po

deviaty  ročník  však  narušila  zmena  financovania  Centier  voľného  času.  Projekt

environmentálnej výchovy sa ocitol v kritickej situácii a vzniknutý komplikovaný stav sa po

rokovaniach s mestom Martin  podarilo  stabilizovať.  Bola navrhnutá forma financovania

projektu cez neziskovú organizáciu – občianske združenie, ktoré však muselo počítať s

menšími  finančnými  možnosťami  ako  za  pôsobenia  Centra  voľného  času.  Ostali  však

zachované 3 pracoviská a  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.

 Činnosť občianskeho združenia

Hlavnú  činnosť  Centra  environmentálnej  výchovy  Turiec  tvoria  stretnutia  tried  v

priebehu  vyučovania  počas  školského  roka.  Po  príchode  žiakov  do  školy  sa  spolu  s

vyučujúcim presunú na vybrané pracovisko, kde prebieha pod vedením zamestnancov OZ

environmentálna výchova prevažne zážitkovým spôsobom vyučovania. Každé pracovisko

je špecializované na iný ročník a program spolu s metódami prispôsobuje danej vekovej

kategórií.

Rok 2020 však priniesol do našich životov veľké zmeny, ktoré zasiahli celý svet.

Ľudstvo pocítilo,  že najdôležitejšie hodnoty nie sú materiálne a že je potrebné zmeniť

prístup v mnohých oblastiach. Jednou z nich je aj téma odprírodňovania. Neustály stres,

zhoršená  kvalita  životného  prostredia  a  veľa  ďalších  faktorov  nám  postupne  znižujú

hodnotu našich životov. Paradoxne práve počas krízy trávilo viac ľudí chvíle v prírode a

veľa z nás si  uvedomilo, o čo sme prichádzali v neustálom kolotoči povinností.

Tak  ako  mnohé  firmy  a  organizácie,  aj  OZ  CEV  Turiec  muselo  reagovať  na

vzniknutú  nepríjemnú  situáciu.  V  kalendárnom  roku  2020  prebiehala  environmentálna

výchova na pracoviskách v Turč. Štiavničke a v Blatnici do 9.3.2020. Koniec zimnej časti

bol naplánovaný na 19.3. (T. Štiavnička), resp. na 26.3. (Blatnica), zúčastnilo sa jej spolu

638 žiakov v 35 triedach. Následne mala pokračovať jarná časť environmentálnej výchovy.

Z  dôvodu  pretrvávajúceho  núdzového  stavu  a  nariadeniam  nemohla  prebiehať

environmentálna výchova ani na jednom z pracovísk. Ako náhradné riešenie jarnej časti

boli  žiakom  ponúknuté  denné  prímestské  tábory  počas  letných  prázdnin,  ktoré  sa

uskutočnili  v 4 týždenných termínoch (6.7.-10.7.,  13.7.-17.7.,  17.7.-21.7.,  24.7.-28.7.)  v

okolí Turčianskej Štiavničky a v okolí Blatnice. Celkovo sa ich zúčastnilo 54 detí. Programy

boli zamerané na 4 živly a ich prepojenie na environmentálne témy.



Centrum  environmentálnej  výchovy  Turiec  pripravovalo  obnovenie  činnosti  na

všetkých pracoviskách v novom školskom roku 2020/21. Po usmerneniach ministerstva

školstva však muselo z plánovaného programu vylúčiť pracovisko v Turč. Petre, kde by

výchovno-vzdelávací  program  nemohol  prebiehať  v  exteriéri  a  nebolo  by  možné

zabezpečiť  všetky  hygienické  nariadenia.  Po  konzultáciách  s  riaditeľmi  začala

environmentálna  výchova  v  druhej  polovici  mesiaca  september.  Stúpajúci  počet

nakazených však donútil príslušné orgány opätovne pritvrdiť opatrenia. Do 9.10. prebiehal

výchovno-vzdelávací program v prírode (v exteriéri za dodržania všetkých hygienických

nariadení a za vhodného počasia), kde bola školám ponúknutá možnosť aktivít  v okolí

Turčianskej  Štiavničky  pre  4.  ročník  a  v  okolí  Blatnice  pre  5.  ročník.  Následne  sa

pandemická situácia zhoršila natoľko, že boli všetky aktivity mimo škôl vylúčené.



Pracovníci Centra environmentálnej výchovy Turiec hľadali riešenie a po konzultácií

s  riaditeľmi  a  odborom  školstva  bola  ponúknutá  školám  možnosť  absolvovať

environmentálnu výchovu priamo na školách formou 2 až 3 vyučovacích hodín (podľa

záujmu zo strany školy) v priebehu vyučovacieho dňa. Do 23.10. prebiehal program pre 4.

ročník, ktorý bol zameraný na živel vody a program pre 5. ročník na lesný ekosystém.

Nakoľko prešli žiaci druhého stupňa od 26.10. na dištančnú formu štúdia, po tomto dátume

prebiehal  program len pre 4.  ročník  až  do decembra,  kedy bolo nariadené ukončenie

prezenčnej  formy vyučovania aj  pre prvý stupeň základných škôl.  V jesennej  časti  tak

absolvovalo program spolu 650 žiakov v 38 triedach.  Napriek nepriaznivej situácií však

školy  i  deti  uvítali  spomínané  aktivity  a  spätné  pozitívne  reakcie  potvrdzujú,  že  boli

zmysluplné. Nenásilnou a hravou formou sa snažili u detí vytárať pozitívny vzťah k prírode

a využívať tiež kritické myslenie na riešenie súčasných environmentálnych problémov. 

Centrum environmentálnej výchovy muselo počas roka 2020 pristúpiť k mnohým

opatreniam, ktoré boli spojené aj s prepúšťaním zamestnancov a s celkovým znížením

nákladov.  Napriek  komplikovanému obdobiu,  ktoré pocítil  každý z nás,  sme odhodlaní

pokračovať v našej práci, pretože v nej nachádzame zmysel a berieme ju ako poslanie. V

našej  neziskovej  organizácií  sa  usilujeme  už  niekoľko  rokov  formovať  u  detí  vzťah  k

prírode. Je potrebné poukazovať na súčasné environmentálne problémy a zároveň hľadať

riešenia, ak chceme zachovať našu planétu použiteľnú pre nasledujúce generácie. Jednou

z  najlepších  možností  je  zážitkové  vyučovanie  priamo  v  teréne,  priamy  kontakt  so

zvieratami, vďaka ktorému si deti prehlbujú záujem k všetkému živému a svojmu okoliu.

Pevne veríme, že sa podarí stabilizovať vzniknutú náročnú situáciu v dohľadnej dobe a že

naše programy budú spestrením a obohatením pre deti aj v kalendárnom roku 2021.



Certifikácia organizácií zameraných na environmentálnu výchovu, vzdelávanie a

osvetu

Okrem  pravidelnej  činnosti  sa  občianske  združenie  Centrum  environmentálnej

výchovy zapojilo do pracovnej skupiny zameranej na vytvorenie certifikačného systému

pre organizácie ponúkajúce programy environmentálnej  výchovy,  vzdelávania a osvety.

Systém certifikácie  koordinuje  Slovenskej  agentúry životného  prostredia,  ktorá  oslovila

CEV  Turiec  za  účelom  spolupráce.  Pôvodne  sa  mala  pracovná  skupina  (ktorú  tvoria

zástupcovia  neziskových  organizácií,  samosprávnych  celkov,  štátnej  ochrany  prírody,

univerzity atď.)  stretávať prezenčne, z dôvodu pandémie sú však návrhy konzultované

prevažne  e-mailom,  prípadne  online  stretnutiami.  Cieľom  certifikácie  je  podporiť

organizácie v  raste  kvality  ich  služieb,  kritériá  stanovujú  princípy  a  predpoklady  pre

realizáciu odbornej ponuky environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety a fungujú ako

usmernenie pre rozvoj organizácie a jej činnosti. Tie organizácie, ktoré splnia stanovené

kritériá,  budú môcť po spustení akreditácie získať certifikát potvrdzujúci  vysokú úroveň

kvality ich činnosti. 



Informácie o hospodárení združenia

 

Majetok združenia k 31.12.2020 činí:    2584,06 €

Záväzky združenia k 31.12.2020 činia:   653,26 €

 

Príjmy a výdavky

 

Príjmy OZ celkom: 42 881,41 €

Výdavky OZ celkom: 41 852,27 €

Suma rozdielu príjmov a výdavkov:  1029,14 €

 

Z výsledkov účtovnej uzávierky k 31.12.2020 vyplýva hospodársky výsledok zisk

vo výške 1029,14 €.

K 31.12.2020 boli v združení zamestnaní na riadny pracovný pomer 2 zamestnanci.

 Suma rozdielu príjmov a výdavkov z roku 2020 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 2020

 

Členské príspevky 25,00 €

2 % 767,82 €

Dotácie 41 101,95 €

Dobrovoľné príspevky 836,64 €

Ostatné 150,00 €

Prehľad výdajov OZ Centrum environmentálnej výchovy Turiec v roku 2020

 

Zásoby a materiál 5 919,83 €

Služby 3 521,44 €

Mzdy, poistné a príspevky 30 856,36 €

Sociálny fond 111,33 €

Ostatné 1 443,31 €



Komentár

Prímy:     1) ostatné – príjmy z činnosti občianskeho združenia

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

                2) služby – nájom, poplatky za telefonické služby, poplatky za internetovú 

stránku, palivo na vykurovanie objektu, služby BOZP

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

                    dane zo závislej činnosti

                4) sociálny fond – tvorba sociálneho fond

                5) ostatné – stravné lístky, kolky, daň za psa, komunálny odpad

2 % z dane

 

OZ Centrum environmentálnej výchovy Turiec prijalo v roku 2020 2% zo zaplatenej

dane vo výške 767,82 €. Čiastka bola použitá na krmivo pre zvieratá a veterinárne úkony,

na tlač dokumentov, čistiace potreby, kanc. potreby, prevádzkové náklady a kolky.

Záver

 

Všetky získané finančné prostriedky v roku 2020 boli využité na splnenie cieľa, pre

ktorý bolo občianske združenie zriadené a zaregistrované.

Obce a mestá, ktoré nás podporili v roku 2020

ĎAKUJEME

Obec/mesto Suma

Belá-Dulice 150,00 €

Benice 245,00 €

Bystrička 630,00 €

Dražkovce 560,00 €

Košťany nad Turcom 120,00 €

Martin 35 400,80 €

Lipovec 240,00 €



Rakovo 250,00 €

Sučany 911,15 €

Turčianske Jaseno 150,00 €

Turčianske Kľačany 400,00 €

Turčianska Štiavnička 1 260,00 €

Valča 655,00 €

Žabokreky 280,00 €

Ďakujeme  firme  Top  privacy  s.r.o.  za  poradenstvo  a  zabezpečenie  ochrany

osobných údajov  v súlade s nariadením GDPR.

                                     

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

 

Web: www.cevturiec.sk

mailto:cevturiec@gmail.com
http://www.cevturiec.sk/

