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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.

História
Ešte začiatkom 90-tych rokov fungovala v krásnom prostredí kaštieľa v
Turčianskom Petre Stanica mladých prírodovedcov a Stanica mladých turistov. Deti sa tu
stretávali 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 na výuku environmentálnej výchovy.

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 fungujúce 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
V roku 2018 prebiehal projekt environmentálnej výchovy na všetkých troch
pracoviskách v Turčianskom Petre, Turčianskej Štiavničke a Blatnici. Bol rozdelený do
troch častí – zimnej, jarnej a jesennej. Zimnú časť absolvovali žiaci tretieho ročníka v
Turčianskej Štiavničke, spolu 30 termínov v počte 534 detí. Šiesty ročník navštívil
pracovisko v Blatnici, dokopy 33 termínov v počte 527 žiakov. Jarná časť (apríl – jún)
prebiehala aj na pracovisku v Turčianskom Petre, environmentálnej výchovy sa zúčastnil
druhý ročník v 37 termínoch 749 žiakov, v Turčianskej Štiavničke štvrtý ročník v 35
termínoch a 723 žiakov a v Blatnici piaty ročník v 39 termínoch a 681 žiakov. Jesennú časť
(september – december) navštívili na pracovisku v Turčianskom Petre žiaci druhého
ročníka, spolu 36 termínov v počte 713 žiakov. Žiaci štvrtého ročníka absolvovali projekt v
Turčianskej Štiavničke, konkrétne 41 termínov v počte 780 žiakov a environmentálna
výchova piateho ročníka sa prebiehala na pracovisku v Blatnici, spolu 37 termínov v počte
728 žiakov.
Do projektu environmentálnej výchovy sa zapojili všetky základné školy v meste
Martin (štátne, súkromné i cirkevné) a taktiež ostatné školy v okrese Martin. Celkovo sa na
projekte zúčastnilo 29 škôl v 288 termínoch a pracoviská navštívilo dokopy 5 435 žiakov.
Okrem pravidelnej činnosti pre základné školy zorganizovalo občianske združenie
aj deň detí, ktorého sa zúčastnila materská škola z Blatnice na pracovisku v Turčianskej

Štiavničke. V rámci programu sa kládol dôraz na pozitívny vzťah ku zvieratám, s ktorými
sa žiaci naživo zoznámili. Pracovníci taktiež vysvetlili našim najmenším, prečo je potrebné
zvieratá chrániť, aký majú význam a prečo sú pre nás a predovšetkým pre prírodu
dôležité.

Pracoviská Centra environmentálnej výchovy Turiec
Turčiansky Peter

Pracovisko v Turčianskom Petre je zamerané na environmentálnu výchovu žiakov
druhého ročníka základných škôl. Priestory sa nachádzajú v malebnej drevenici, v ktorej
sídli Peterské bábkové divadlo. Jeho tvorcom je „ujo Šimon“, umelecký rezbár a náš
dlhoročný spolupracovník, ktorému učarovala práca s drevom. Pod jeho rukami doslova

ožívajú jedinečné marionety a prihovárajú sa deťom. Nerozprávajú len tak do vetra, ale
pútavou formou vysvetľujú žiakom, aké zvieratká žijú v lese a v našom okolí, prečo sú
potrebné a prospešné, alebo ako sa má človek správať v prírode. Okrem drevených
marionet predvádza ujo Šimon aj samotnú prácu s drevom, aké nástroje používa pri
výrobe rôznych príveskov, hračiek, soľničiek či vtipných postavičiek. Zaujímavosťou je, že
dokáže vyrobiť aj rôzne hudobné nástroje, na ktorých potom ochotne zahrá tradičné
slovenské melódie.

Turčianska Štiavnička

Pracovisko v Turčianskej Štiavničke je zamerané na environmentálnu výchovu žiakov
tretieho a štvrtého ročníka základných škôl. Priestory sa nachádzajú v blízkosti
nádherného

anglického

parku,

do

ktorého

majitelia

povolili

vstup

pre

účely

environmentálnej výchovy. Oslovila ich forma zážitkového učenia priamo v prírode a
učarovala nielen im, ale predovšetkým mnohým deťom. Okrem nádherne upraveného
parku so zaujímavými domácimi i cudzokrajnými drevinami je využívaný unikátny systém
Teplických serpentín, ktoré vznikli už za čias grófa Réwaya približne pred 150 rokmi. Je to
systém navzájom prepojených jazier (pôvodne rybníkov), v ktorých nájdeme mnoho
živočíchov a rastlín viazaných na vodný ekosystém. Prekvapenie čaká na žiakov aj v
priestoroch Centra environmentálnej výchovy Turiec. Je predsa lepšie jeden krát vidieť,
ako sto krát počuť a preto na návštevníkov čakajú živé zvieratká. Nielen známi, ale
predovšetkým neznámi a exotický „kolegovia“ dokážu zaujať detské obecenstvo natoľko,
že mnohí zabudnú na predsudky alebo strach z nich. Veď nie je každodenným pravidlom

dotknúť sa hada, dokonca si ho položiť na plecia či spraviť si s ním spomienku v podobe
fotky. Vidieť bratranca draka – vegetariána leguána v plnej kráse, či obdivovať pakobylky,
africké slimáky, tarantulu, činčilu, korytnačky a mnoho iných živočíchov. Teší nás
predovšetkým spätná reakcia, pretože často od nás deti odchádzajú so slovami: Toto bol
jeden z mojich najkrajších dní v živote.

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 spoznať a vidieť mnohé druhy
rastlín a živočíchov, taktiež pochopiť zložité vzťahy v rámci jednotlivých ekosystémov. Kto
navštívil túto nádhernú časť Turčianskej záhradky vie potvrdiť, že má čo ponúknuť.
Atraktívny vrchol Tlstej či Ostrej, pútavé „Mlynčekovo“, Blatnický hrad, mystická Čertova
brána ako aj jaskyňa Mažarná sú jedni z mnohých zaujímavých miest. Priamo v obci
dokonca nájdeme endemit jarabiny Pekárovej, ktorá sa vyníma aj pred pracoviskom
Botanickej záhrady Univerzity Komenského. Veľkým prínosom pre žiakov je fakt, že svoje
získané informácie majú možnosť využiť priamo v teréne, priamo v praxi formou
kreatívnych ekohier. Oživením celého programu je Fiona, papagáj druhu Amazónik
šupinkový, ktorá počas prestávky dokáže rozosmiať žiakov svojimi chúťkami na šnúrky od
topánok, alebo sa ochotne nechá škrabkať za hlavou, či kŕmiť svojou najobľúbenejšou
pochúťkou – piškótou.

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:

74 886,23 €

Výdavky OZ celkom:

73 788,73 €

Suma rozdielu príjmov a výdavkov: 1 097,50 €
Z výsledkov účtovnej uzávierky k 31.12.2018 vyplýva hospodársky výsledok zisk
1 097,50 €.
K 31.12.2018 boli v združení zamestnaní na riadny pracovný pomer 4 zamestnanci
a 2 na dohodu o vykonaní práce.
Suma rozdielu príjmov a výdavkov z roku 2018 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 2018

Členské príspevky

20,00 €

2%

4 193,59 €

Dotácie

68 966,00 €

Dobrovoľné príspevky

946,64 €

Ostatné

760,00 €

Prehľad výdajov OZ Centrum environmentálnej výchovy Turiec v roku 2018

Zásoby a materiál

5 722,64 €

Služby

8 689,12 €

Mzdy, poistné a príspevky

54 575,72 €

Sociálny fond

183,55 €

Ostatné

4 617,70 €

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 2018 2% zo zaplatenej
dane vo výške 4 193,59 €. Čiastka bola použitá na zhotovenie a tlač propagačného
materiálu, ďalej na krmivo pre zvieratá a veterinárne úkony, na tlač dokumentov, čistiace
potreby, kanc. potreby a kolky.

Záver
Všetky získané finančné prostriedky v roku 2018 boli využité na splnenie cieľa, pre
ktorý bolo občianske združenie zriadené a zaregistrované.

Obce a mestá, ktoré nás podporili v roku 2018
ĎAKUJEME

Obec/mesto

Suma

Belá-Dulice

610,00 €

Benice

310,00 €

Blatnica

1 440,00 €

Bystrička

640,00 €

Ďanová

150,00 €

Dražkovce

450,00 €

Košťany nad Turcom

200,00 €

Martin

55 000,00 €

Mošovce

280,00 €

Lipovec

280,00 €

Príbovce

500,00 €

Podhradie

260,00 €

Rakovo

250,00 €

Sklabiňa

660,00 €

Sučany

2 670,00 €

Turčianske Jaseno

150,00 €

Turčianske Kľačany

620,00 €

Turčiansky Peter

170,00 €

Turčianska Štiavnička

1 200,00 €

Valča

1 116,00 €

Vrútky

2 000,00 €

Žabokreky

770,00 €

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

