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Sme mimovládna nezisková organizácia, ktorá sa dlhodobo venuje téme občianskej participácie,
výchove a vzdelávaniu k aktívnemu občianstvu, kritickému mysleniu a medziľudskej empatii,
vytváraniu nástrojov na uplatňovanie aktívneho prístupu a podpore diskusie o dôležitosti
konštruktívneho zapájania sa do vecí verejných občanmi na Slovensku.

Systematicky sa venujeme skvalitňovaniu občianskeho vzdelávania na ZŠ a SŠ, ďalšiemu vzdelávaniu,
trénovaniu a mentoringu učiteľov a učiteliek občianskej náuky a ďalších (nielen) spoločenskovedných
predmetov v oblasti zážitkového a neformálneho vzdelávania a rozvoja mäkkých zručností, podpore
demokratického prostredia školy a výskumu občianskych a ľudských kompetencií detí, mladých ľudí a
dospelých. Sme autormi konceptu a značky programu Školy, ktoré menia svet, ktorý je už tretí rok po
sebe odporúčaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, a k nemu prislúchajúcej vlastnej,
originálnej, expertnej metodickej príručky pre občiansku náuku, etickú a mediálnu výchovu, ktorá je
odborne vysoko hodnotenou, obľúbenou a voľne dostupnou pomôckou pre pedagógov či
organizátorov workshopov pre mládež. Učiteľky a učitelia, ktorí menia svet, a teda sú zapojení do
nášho programu, sú držiteľmi ocenenia Srdce na dlani 2018. Nadácia Pontis zaradila vo svojom
elitnom programe Generácia 3.0 náš program medzi TOP 5 inovatívnych vzdelávacích prístupov na
Slovensku pre rok 2019.

Sme spoluzakladateľmi Iniciatívy za občianske vzdelávanie, v rámci ktorej vedieme pracovnú skupinu
pre formálne vzdelávanie. V oblasti výchovy a vzdelávania k demokratickému občianstvu dlhodobo a
pravidelne prinášame nové, kontroverzné a dlhodobo opomínané témy. Aktívne sa v spolupráci s
akademickou obcou, výskumníkmi, mimovládnymi organizáciami a ďalšími expertmi venujeme
podpore odbornej diskusie o stave, vízii a budúcnosti občianskej výchovy a predkladáme krátkodobé
aj dlhodobé riešenia na jej skvalitnenie a zefektívnenie v školskom prostredí. Dlhodobo sa venujeme
kvantitatívnym aj kvalitatívnym výskumom v školskom a mládežníckom prostredí aj v prostredí
občianskej spoločnosti ako takej.

Sme členom Výboru pre deti a mládež Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a
rodovú rovnosť, v rámci ktorého vedieme pracovnú skupinu pre tvorbu mechanizmu participácie detí
a mládeže na tvorbe politík a monitoringu uplatňovania Dohovoru o právach dieťaťa. V rámci projektu
Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti zameraného na výskum občianskej
spoločnosti a neziskového sektora sme členom Odbornej projektovej rady. Sme tiež ambasádorom
Európskej iniciatívy občanov na Slovensku. Vnútorné presvedčenie členov, pracovníkov a priateľov
IPAO najlepšie vystihuje nasledovný citát učiteľky občianskej náuky: „Najväčšou slabinou demokracie
je, že nevyhnutne stojí na uvedomelom a aktívnom občanovi,“ ktorý sme si vzali za svoje motto.

O NÁS
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Našou víziou je vyspelá, funkčná a udržateľná občianska spoločnosť, kde každý jeden občan a
občianka sú jej aktívnou, kriticky mysliacou a nenahraditeľnou súčasťou a sú si toho vedomí. Aktívni
občania sú v nej samozrejmosťou – nie však preto, že by nemali svoju jedinečnú hodnotu, ale preto, že
občianske kompetencie a ich uplatňovanie sú bežnou súčasťou každodenného života detí, mladých
ľudí aj dospelých. Našou víziou je občianska spoločnosť, v ktorej nie je potrebné vysvetľovať dôležitosť
aktívneho občianstva, ale ani to, že nesmieme ustať v jeho neustálom rozvíjaní a podpore.

NAŠA VÍZIA



Jana Feherpataky-Kuzmová
výkonná riaditeľka

Michaela Beck-Lehrhauptová
projektová manažérka

Gabriela Sabolová
projektová koordinátorka

Matej Bílik
projektový koordinátor

Barbora Bútorová
projektová koordinátorka

Miroslav Kuzma
personalista a ekonóm
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Viera Biščová
účtovníčka

Kristína Musilová
stážistka

Kristína Poláková
stážistka

NÁŠ TÍM



Ivan Záleský
marketingový konzultant

Veronika Fajbíková
externá spolupracovníčka

Patrik Plvan
stážista

Matej Uhlík
externý spolupracovník
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NÁŠ TÍM



Rozvíjame potenciál 
aktívneho občianstva 

a meníme ho z teórie na prax.



Program Školy, ktoré menia svet je zážitkový tréningovo-mentoringový program pre učiteľov a
učiteľky (nielen) spoločenskovedných predmetov na ZŠ a SŠ a vedenie škôl kdekoľvek na Slovensku
zameraný na profesionálny rozvoj pedagógov, rozvoj občianskych kompetencií a životných zručností
ich žiakov a žiačok a posilňovanie demokratickej a otvorenej klímy na škole. Prostredníctvom
zavádzania interaktívnych a zážitkových metód a prvkov neformálneho vzdelávania do výučby
tradičných predmetov a do ponuky extrakurikulárnych školských aktivít podnecuje u žiakov a žiačok
kritické myslenie, myslenie v kontexte a v súvislostiach, mediálnu gramotnosť, demokratické
zmýšľanie, morálne hodnoty, empatiu, dobrovoľnícke aktivity, občianske povedomie, občiansku
angažovanosť a zodpovednosť. Odborným garantom programu je prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc. z
Katedry etickej a občianskej výchovy na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

NAŠE AKTIVITY
ŠKOLY, KTORÉ MENIA SVET 
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Účastníci 4. ročníka programu sa mohli počas dvoch víkendov stretnúť s odborníkmi na rôzne témy v
oblasti vzdelávania, rozvoja mäkkých zručností či psychológie. Patria medzi nich Vladimír Burjan
(šéfredaktor časopisu a portálu DOBRÁ ŠKOLA a organizátor konferencií Cesty k dobrej škole), Denisa
Zlevská (supervízorka, psychologička a zakladateľka Centra pre tréning a rozvoj), Dávid Králik (učiteľ,
kouč, lektor, mentor a supervízor v mentoringovom programe IRPU - Individuálny rozvojový program
učiteľa, LEAF), Mária Nogová (odborníčka na vzdelávanie pedagógov a manažmentu škôl, Vzdelávanie
21), Erich Mistrík (vysokoškolský pedagóg na Pedagogickej fakulte UK a odborný garant programu),
Dušan Ondrušek (psychológ a zakladateľ organizácie PDCS), Jana Feherpataky-Kuzmová a Michaela
Beck-Lehrhauptová (IPAO). Spoločne sa venovali prepájaniu a spolupráci školských predmetov,
riešeniu konfrontačných situácií v komunikácii s nadriadenými, kolegami či rodičmi, možnostiam
odovzdávania spätnej väzby a rozvoja demokratickej klímy na škole, ale i prevencii syndrómu
vyhorenia a zásadám správnej psychohygieny. 

Vo výnimočnej komunite ktorá mení svet sme v júni 2020 privítali nové tváre zo ZŠ a SŠ po celom
Slovensku. Záujem o účasť v programe niekoľkonásobne prevýšil naše kapacity a počet škôl, ktoré je
možné v rámci jedného ročníka prijať a rozhodovanie o tom, kto sa stane novým účastníkom
programu preto bolo mimoriadne náročné. Úvodné stretnutia na nových školách sme tento rok
absolvovali netradične. Kvôli nepriaznivej situácii spojenej s vypuknutím pandémie COVID-19 sme sa s
novými koordinátormi a koordinátorkami programu stretli online. Stretnutia však neboli o nič menej
srdečné a my sme sa nevedeli dočkať, kedy sa po prvýkrát stretneme naživo. V júni sme sa zároveň
rozlúčili s úspešnými absolventmi 3. ročníka programu, ktorí si po dvoch rokoch usilovnej práce
odniesli zaslúžený titul Učiteľ/ka, ktorý/á mení svet.
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Nová generácia Škôl, ktoré menia svet sa spolu stretla hneď v septembri 2020, kedy absolvovali tri
obsahom nabité dni, počas ktorých sa venovali dôležitosti a všadeprítomnosti občianskych tém,
zavádzaniu herných prvkov do vzdelávania a v neposlednom rade mali dostatok priestoru na zdieľanie
príkladov dobrej praxe vo vyučovaní i mimo neho. Tréningom ich sprevádzali Erich Mistrík
(vysokoškolský pedagóg na Pedagogickej fakulte UK a odborný garant programu), Oliver Šimko
(zakladateľ a hlavný gamifikačný dizajnér v štúdiu Luducrafts), Jana Feherpataky-Kuzmová a Gabriela
Sabolová (IPAO). 

V rámci programu Školy, ktoré menia svet pribudlo v roku 2020 niekoľko noviniek. Okrem tréningov
pre žiacke školské rady, v ktorých realizácii sme úspešne pokračovali na ďalších školách, sme portfólio
rozšírili o tréningy určené pre celé pedagogické zbory a večerné workshopy pre rodičov. Počas nich
sme spolu s účastníkmi hľadali odpovede na to, aké znalosti, zručnosti a najmä občianske
kompetencie by mal absolvent školy mať a ako k ich rozvoju môžu učitelia s jasnou, spoločne
tvorenou víziou pomôcť. S rodičmi sme sa venovali najmä ich nezastupiteľnej úlohe v komunite školy
a možnostiam, ako s deťmi diskutovať o aktuálnych spoločenských témach a reagovať na súčasné
(nielen) digitálne výzvy. Vyškálovanie programu Školy, ktoré menia svet umožňuje témy občianskeho
vzdelávania odovzdávať jednotlivým aktérom cielenejšie, pravidelnejšie, a teda aj udržateľnejšie.

Ďalší krok k udržateľnosti sme spravili aj v rámci 2-ročného programu. S myšlienkou pracovať na
napĺňaní cieľov priebežne a pravidelne sme pre účastníkov zaviedli nový formát každomesačného
mentoringu. Počas spoločných stretnutí prebiehajúcich online sme sa každý mesiac venovali inej
téme, ktorá bola v daný moment v školách aktuálna. Učitelia mali okrem možnosti získať nové
poznatky a zručnosti tiež príležitosť navzájom zdieľať svoje osvedčené metodické postupy či iné tipy z
praxe.

https://skolyktoremeniasvet.sk/nakopnite-svoju-ziacku-skolsku-radu/
https://skolyktoremeniasvet.sk/tvorme-viziu-skoly-spolocne/
https://skolyktoremeniasvet.sk/ako-mysliet-kriticky/


Veľkou zmenou, ktorá sa odzrkadlila naprieč všetkými aktivitami IPAO, bol prechod do online
priestoru. Nemožnosť organizovať podujatia z dôvodu obmedzení súvisiacich s pandémiou COVID-19
nás prinútila adaptovať sa na nové podmienky. Tento prechod zvládol tím IPAO na všetkých úrovniach
veľmi rýchlo a plynulo. Celé portfólio aktivít, vrátane programu Školy, ktoré menia svet, sa nám
podarilo v rekordnom čase transformovať a zabezpečiť tak plnohodnotnú alternatívu stretnutí, ktoré
do tohto času prebiehali výlučne naživo. Okrem metodickej podpory a podpory škôl pri vyučovaní na
diaľku sme zorganizovali pre učiteľov webinár s psychologičkou Denisou Zlevskou. Témou bolo
zvládnutie náročnej situácie ako prakticky, tak aj po stránke kvalitnej psychohygieny. Priebežne sme
sa zameriavali takisto na realizáciu podporných aktivít, ktoré pomáhali utužovať vzťahy v komunite
učiteľov i napriek tomu, že stretnutia naživo neboli možné.

ŠKOLY, KTORÉ MENIA SVET A ONLINE TRANSFORMÁCIA
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V rámci prechodu do online priestoru bol najväčšou skúškou historicky 1. tréning Škôl, ktoré menia
svet organizovaný na diaľku. Napriek počiatočným obavám na oboch stranách sme s účastníkmi
tréningu strávili dva dni plné inšpirácie a nových nápadov a atmosféru Hotela Poľana sme si
pripomenuli aspoň virtuálne. Okrem edukatívnych hier a tipov na to, ako využiť online nástroje počas
dištančného vzdelávania, sme sa s učiteľmi venovali boju s hoaxami a konšpiračnými teóriami,
pochopeniu paralel medzi minulosťou a súčasnosťou či využitiu storytellingu pri búraní predsudkov.
Tréningom sprevádzali Vladimír Šnídl (Denník N), Jakub Drábik (Institut für Osteuropäische
Geschichte, Historický ústav SAV), Barbora Babicová (Dobrá škola), Jana Feherpataky-Kuzmová a
Gabriela Sabolová (IPAO).

“Robíte skvelú prácu a bude mi veľmi smutno, keď to raz skončí… Takéto platformy, kde sa
môžu učitelia vzdelávať zmysluplne, v našom systéme školstva chýbajú. Vážim si vaše úsilie aj 

spôsob, akým stretnutia robíte (aj keď to znie ako klišé, ale nie je). Zatiaľ som sa nestretla s 
lepším modelom.”

“Dievčatá, vystavali ste vynikajúci program, určite budem Školy, ktoré menia svet odporúčať 
aj kolegom z iných škôl. Odchádzam s úžasným pocitom a plná energie. 

Neviem sa dočkať, ako použijem niektoré z aktivít s mojimi žiakmi.”



Počas uplynulých dvoch rokov sme sa v spolupráci s Nadáciou otvorenej spoločnosti, Radou mládeže
Slovenska a širokým spektrom ďalších aktérov intenzívne venovali výskumu foriem, dôležitosti a
nástrojov podpory a rozvoja participácie žiakov v prostredí základných a stredných škôl. V rôznych
fázach projektu boli členmi expertnej pracovnej skupiny Dáša Vargová (Štátny pedagogický ústav),
Vlasta Dúbravová (Pedagogická fakulta UK), Katarína Čavojská (Rada mládeže Slovenska), Dávid
Králik (IRPU – Individuálny rozvojový program učiteľa, LEAF), Dušan Ondrušek (PDCS), Juraj Droppa
(Škola u Filipa), Jana Feherpataky-Kuzmová, Michaela Beck-Lehrhauptová a Matej Uhlík (IPAO).
Projekt bol podporený z Európskeho sociálneho fondu a realizovaný vďaka finančnej podpore z EÚ
prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa.

S cieľom navrhnúť odporúčania na vhodné a efektívne riešenia pre zvyšovanie participácie na školách
sme sa v rámci projektu venovali hĺbkovemu mapovaniu a analýze aktuálneho stavu participácie na
školách. Všetky naše zistenia v oblasti participácie ako konceptu v škole aj mimo nej, prekážok, ktoré
bránia participácii, jej legislatívno-metodického rámca, kľúčových aktérov aj aktuálneho stavu na
Slovensku i v Európe sú zosumarizované v koncepčnom a hodnotiacom dokumente.  

V rámci programu Generácia 3.0 realizovaného Nadáciou Pontis sme zrealizovali 3-dielny odborný
webinár pre zástupcov samospráv ako zriaďovateľov škôl zameraný na podporu občianskych
kompetencií žiakov. Prvá časť webinára bola venovaná dôležitosti občianskeho vzdelávania a
možnosti, ktorými k jeho skvalitňovaniu môžu samosprávy prispieť. V druhej časti sme sa venovali
mapovaniu kompetencii samospráv ako zriaďovateľov škôl a možnostiam zefektívnenia dialógu medzi
školami a samosprávami. V tretej časti sme diskutovali o možnostiach spolupráce medzi
mestom/obcou a žiakmi. Webinárom účastnikov previedli Erich Mistrík (vysokoškolský pedagóg na
Pedagogickej fakulte UK a odborný garant programu), Ľubica Bezeková (ZŠ s MŠ v Pliešovciach),
Mirek Hřebecký (programový riaditeľ českej organizácie EDUin), Juraj Bottka (vedúci Oddelenia
správy výkonu škôl a školských zariadení Trnavského samosprávneho kraja), Dominika Halienová
(metodička a analytička z Úradu splnomocnenca SR pre rozvoj občianskej spoločnosti), Zuzana
Peternai a Tamás Csanda (Gymnázium Petra Pázmáňa v Nových Zámkoch). 
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TVORBA MECHANIZMOV PARTICIPÁCIE DETÍ A MLÁDEŽE NA ROZHODOVACÍCH
PROCESOCH ŠKOLY A TVORBE VEREJNÝCH POLITÍK MLÁDEŽE

Jednou z našich zásad pri práci so školami je aj sledovanie dopadu a porozumenie danému fenoménu
cez primárny dátový výskum. V rámci projektu sme preto zrealizovali 2-fázový výskum priamo na
zapojených základných a stredných školách, ktorý sa zameriaval na sledovanie miery a foriem
participácie na školách. Výsledky sme zosumarizovali v komplexnej výskumnej správe. 

https://ipao.sk/wp-ipao-content/uploads/2020/05/EVS_IPAO_Analyticky-dokument_final.pdf
https://ipao.sk/events/skola-verzus-zriadovatel-spolocne-k-aktivnemu-obcianstvu-ziakov/
https://www.iuventa.sk/files/ipao_op-evs_ziacka-skolska-participacia_vysledky-vyskumu_2019.pdf


Na základe vstupov a podnetov od jednotlivých aktérov občianskeho vzdelávania sme vytvorili tzv.
Index školskej participácie. Ide o samohodnotiaci nástroj, prostredníctvom ktorého dokážu školy
jednoducho určiť aktuálnu mieru participácie, ktorú sa im vo svojom pôsobení darí dosahovať. Index
zohľadňuje tri oblasti - fungovanie žiackej školskej rady, úroveň demokracie školskej komunity a
pôsobenie školy v komunite. 

V rámci projektu sme zrealizovali tri zážitkové tréningy pre 15 koordinátorov žiackych školských rád na
základných a stredných školách po celom Slovensku. Počas tréningov sa účastníci venovali procesom
mapovania, plánovania a inovácie činnosti svojej žiackej školskej rady s dôrazom na realizáciu aktivít
zameraných na podporu občianskych kompetencií žiakov. Účastníci tréningov mali takisto možnosť
zdieľať svoje skúsenosti a sieťovať sa s ďalšími aktívnymi učiteľmi. 
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Zrealizovali sme aj tri interaktívne workshopy - vo Zvolene, v Trenčíne a online - počas ktorých
účastníci prostredníctvom série aktivít analyzovali jednotlivých aktérov, ktorí vplývajú na mieru žiackej
participácie v školách, a tiež hodnotili príležitosti a silné stránky, ktoré je možné pre jej posilnenie
využiť. Medzi účastníkmi boli ako pedagógovia, tak žiaci, vedenie a zriaďovatelia škôl, zástupcovia
štátu a mimovládnych organizácií. Rôznym skupinám aktérov občianskeho vzdelávania sme poskytli
množstvo inšpirácie aj v rámci 3-dňovej online konferencie organizovanej Nadáciou otvorenej
spoločnosti.

Vďaka rozsiahlej multisektorovej spolupráci s mnohými individuálnymi profesionálmi aj inštitúciami
sme v rámci záverečného výstupu projektu pripravili odporúčací dokument, ktorý obsahuje 25
odporúčaní pre verejnú správu a školy. Pomenovávame v ňom zásady podpory žiackej participácie,
metódy, pomocou ktorých je možné ju u žiakov podnecovať, a dilemy, s ktorými odporúčame v celom
procese počítať. V dokumente ponúkame tiež inšpiráciu príkladmi z domácej a zahraničnej praxe.
Príklady dobrej praxe od zapojených koordinátorov žiackych školských rád sme spísali aj v krátkej
publikácii. Realizácia projektu bola v roku 2020 úspešne ukončená a všetky výstupy sú trvalo dostupné
na našej webovej stránke. 

https://ipao.sk/evs/participativna-skola-od-vizie-k-skutocnej-zmene-otestujte-svoju-skolu/
https://ipao.sk/wp-ipao-content/uploads/2020/05/EVS_IPAO_Odporucaci-dokument.pdf
https://ipao.sk/wp-ipao-content/uploads/2019/11/IPAO_EVS_Priklady-dobrej-a-zlej-praxe_ZSR_Publikacia_FINAL.pdf


ANALÝZA STAVU A TRENDOV ROZVOJA OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI

Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v roku 2020 zrealizoval systematický
výskum aktuálneho stavu občianskej spoločnosti. Jana Feherpataky-Kuzmová a Michaela Beck-
Lehrhauptová (IPAO) spolu s Katarínou Čavojskou a Veronikou Fishbone Vlčkovou (Rada mládeže
Slovenska) skúmali deti a mládež ako členov občianskej spoločnosti, ich pohľady na súčasný stav,
mieru a spôsoby zapojenia do občianskeho života a príležitosti a bariéry občianskej angažovanosti.
Priebežné výsledky autorky prezentovali spolu s ďalšími hosťami a spolupracovníkmi na konferencii,
ktorá sa uskutočnila vo februári 2020 v Národnom osvetovom centre. 

Na základe výsledkov výskumu vydal Úrad splnomocnenca 1134-stranovú publikáciu, ktorá okrem
komplexnej analýzy obsahuje aj sériu odporúčaní expertov na jednotlivé oblasti. Autorky z IPAO a
Rady mládeže Slovenska v rámci nej navrhli konkrétne odporúčania pre sektor mimovládnych
organizácií, mládežníckych organizácií a inštitucionálnych aktérov, vrátane riešení a nástrojov na
skvalitnenie občianskeho vzdelávania a zvýšenie občianskej aktivity a záujmu detí a mladých ľudí. Časť
venovaná mládeži je dostupná na str. 229-334. 

EXPERIMENTÁLNE OVEROVANIE NOVEJ PODOBY OBČIANSKEJ NÁUKY

V septembri 2020 sme odštartovali nový projekt, ktorým je experimentálne overovanie novej podoby
občianskej náuky na základných a stredných školách. Na základe nášho návrhu schváleného
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR budeme nasledujúce tri roky pracovať na tom, aby
sme vytvorili návrh občianskej náuky, ktorá reflektuje aktuálne spoločenské dianie a v prepojení s
ďalšími vyučovacími predmetmi zo žiakov skutočne vychováva aktívnych a zodpovedných občanov.
Novú podobu občianskej náuky budeme participatívne tvoriť a pilotne testovať na troch školách -
Súkromná základná škola u Filipa v Banskej Bystrici, Stredná priemyselná škola dopravná vo Zvolene a
Gymnázium M. M. Hodžu v Liptovskom Mikuláši. Odborným garantom experimentu je Pedagogická
fakulta Univerzity Komenského.
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https://ipao.sk/wp-ipao-content/uploads/2022/07/ANALYZA_NP-VYSKUM_17.12.2020_FINAL_compressed.pdf
https://www.facebook.com/skolaufilipa?__tn__=-]K*F
https://www.facebook.com/spsdopravnazv?__tn__=-]K*F
https://www.facebook.com/fedu.uniba?__tn__=-]K*F


INICIATÍVA ZA OBČIANSKE VZDELÁVANIE

V súlade s víziou o kvalitnom občianskom vzdelávaní, inovácii jeho metodickej i obsahovej stránky a
spojení sa v kľúčového hráča schopného presadzovať zmeny na úrovni štátu, ktorú pred dvomi rokmi
sformulovala skupina mimovládnych neziskových organizácií, sme činnosť Iniciatívy za občianske
vzdelávanie posunuli o krok ďalej. 

V zime 2020 sme zrealizovali sériu 8 online workshopov pre jednotlivých aktérov občianskeho
vzdelávania - učiteľov, vedenie škôl, žiakov, koordinátorov práce s mládežou, samosprávy a štátne
inštitúcie, mimovládne neziskové organizácie, medzinárodnú komunitu a širokú verejnosť. Každá
skupina identifikovala potreby a prekážky, s ktorými sa vo svojej práci či kontakte s formalizovaným
občianskym vzdelávaním denne stretávajú a navrhla možné spôsoby efektívnejšieho budovania
občianskych kompetencií žiakov. Návrhy na zlepšenie stavu občianskeho vzdelávania na Slovensku a
množstvo ďalších cenných podnetov z jednotlivých stretnutí sme spracovali do komplexnej
výskumnej správy. Na tieto kľúčové zistenia budú v rámci Iniciatívy za občianske vzdelávanie
nadväzovať ďalšie kroky.

 „Občianska výchova a vzdelávanie sú ako voda – všetci ju potrebujeme bez ohľadu na to, 
kým sme v profesionálnom živote.“
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https://ipao.sk/wp-ipao-content/uploads/2021/03/IOV_IPAO-a-RmS_Analyticky-paper_FINAL_externa-verzia_zmensena.pdf


BUĎ ZMENOU, KTORÚ CHCEŠ VIDIEŤ V OBČIANSKEJ VÝCHOVE: AKO NA TO?

V spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom sme zorganizovali pre záujemcov z radov učiteľov ZŠ
a SŠ interaktívny webinár. Aj napriek krátkosti času sa nám s účastníkmi podarilo rozobrať dôležité a
komplexné témy. Spoločne sme rozmýšľali nad tým, prečo by občianska náuka nemala byť náukou,
ale výchovou i nad tým, aká dôležitá je pre každodenný život každého z nás fungujúca demokracia. V
závere webinára sme identifikovali praktické spôsoby, ktorými sa občianske témy dajú jednoducho
zakomponovať do vyučovacích hodín i aktivít mimo nich.

EURÓPSKA INICIATÍVA OBČANOV

Sme hrdí, že IPAO sa v roku 2020 stalo oficiálnym ambasádorom Európskej iniciatívy občanov na
Slovensku. Podobne ako petícia na miestnej alebo národnej úrovni, Európska iniciatíva občanov je
prostriedkom, ako vyjadriť svoju nespokojnosť s určitou témou na úrovni európskej. V praxi ide o
nástroj, prostredníctvom ktorého sa môžu občania aktívne podieľať na tvorbe politík EÚ. IPAO ako
ambasádor poskytuje občanom, ktorí sa rozhodnú výzvu v rámci Európskej iniciatívy občanov založiť,
bližšie informácie o procese podávania výziev i konzultácie k ich obsahu. 

SÚŤAŽ ECOIDEA

Naša kolegyňa Michaela Beck-Lehrhauptová pôsobila ako mentorka v rámci celoslovenskej súťaže
pre mladých ECOidea. Procesom tvorby funkčného prototypu ekologického kvetináča sprevádzala
žiačku Emu Hetešovú, ktorá sa stala absolútnou víťazkou súťaže. 

KURZ SYSTÉMOVEJ ZMENY 

Veríme, že naše aktivity majú zmysel vtedy, keď ich realizujeme pravidelne, dlhodobo a najmä s
cieľom konkrétne riešenia realizovať aj na úrovni systému. Bolo pre nás preto potešením, že sme boli
vybraní ako jeden z účastníkov kurzu systémovej zmeny od medzinárodnej organizácie Ashoka. Vďaka
nemu sa na výzvy v občianskom vzdelávaní na Slovensku pozeráme ešte komplexnejšie a
zameriavame sa na systémové hnacie sily tak, aby výsledkom nášho spoločného úsilia bola dlhodobá a
udržateľná spoločenská zmena k lepšiemu.
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5. NARODENINY IPAO
V júli 2020 sme zavŕšili 5 neuveriteľne krásnych a inšpiratívnych rokov, čo spoločne s našimi partnermi,
spolupracovníkmi, účastníkmi aktivít, kamarátmi a mnohými ďalšími meníme sen o vyspelej, funkčnej
a udržateľnej spoločnosti na realitu. Sme nesmierne vďační za všetky milé slová, dôveru a podporu,
ktorej sa nám dostalo nielen v deň našich narodenín, ale počas celého nášho pôsobenia. Veríme, že
rovnako úspešne budeme môcť v nových i existujúcich aktivitách pokračovať aj v nasledujúcich
rokoch.
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SLÁVNOSTNÉ PODUJATIE ŠKÔL, KTORÉ MENIA SVET

Pri príležitosti zahájenia 5. ročníka programu Školy, ktoré menia svet sme v priestoroch komunitného
centra Kalab zorganizovali slávnostné podujatie, ktorého sa zúčastnilo mnoho známych tvárí z
Komunity, ktorá mení svet. Hostia, ktorí sa zišli z rôznych kútov Slovenska, si v jeho úvode mohli
vypočuť príhovor Lucie Markovej (manažérka a členka správnej rady Nadácie ESET), Ericha Mistríka
(vysokoškolský pedagóg a odborný garant programu) a Jany Feherpataky-Kuzmovej (IPAO). Hostí
celým podujatím sprevádzal skúsený moderátor Martin Staňo z Rádia_FM. Okrem príhovorov mali
hostia možnosť na vlastnej koži zažiť interaktívnu ukážku aktivít z metodickej príručky Škôl, ktoré
menia svet či dozvedieť sa o tom, ako program vznikal, ako sa vyvíjal v čase a ako aktuálne funguje a
kto každý je jeho súčasťou z komentovanej výstavy. Súčasťou programu bola aj príležitosť hybridne sa
porozprávať s účastníkmi a absolventmi programu z celého Slovenska, ale tiež s ďalšími cennými
hosťami priamo na mieste konania podujatia.
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MEDIÁLNE VÝSTUPY, DISKUSIE
 A PODUJATIA

MÔŽE SA ŽENA POCHLAPIŤ A MUŽ BYŤ ZŽENŠTILÝ?

V septembri 2020 sme usporiadali v priestoroch Kalabu už tradičnú septembrovú diskusiu, tentokrát
na tému rodovej rovnosti. Diskutujúcimi boli Veronika Pizano (projektová manažérka Aj Ty v IT), Anton
Šulík (režisér a programový riaditeľ RTVS), Henrieta Zezulová (Rada mládeže Bratislavského kraja) a
Jana Fúsková (výskumníčka, študijná poradkyňa a pedagogička Trnavskej univerzity v Trnave).
Diskusným večerom sprevádzal účastníkov Norbert Maur, odborník na inovácie vo vzdelávaní z
Nadácie Pontis. Okrem iného sme sa venovali vplyvom prispievajúcim k vzniku rodových stereotypov,
diskriminácii, právam mužov a žien, nerovnostiam, vzťahom medzi rodovými stereotypmi a výberom
školy či prítomnosti stereotypov v médiách a zábave.

HUMAN FORUM 2022

V rámci Human Fora 2020, ktoré z dôvodu pandémie COVID-19 prebiehalo tento rok online, sa v
diskusii naša kolegyňa Jana Feherpataky-Kuzmová spolu s ďalšími rečníkmi rozprávala o tom, aké
výhody a nevýhody so sebou prináša formálne i neformálne hodnotové vzdelávanie, o tom, čo
podporuje, ale i bráni rozvinúť jeho potenciál naplno a o celkovom význame hodnotových
neformálnych vzdelávacích programov v štátnom vzdelávacom programe. Hosťami boli aj Daša
Vargová (Štátny pedagogický ústav), Zuzana Szabóová (Centrum komunitného organizovania),
Zuzana Čačová (Nadácia otvorenej spoločnosti), Pavel Michal (ZŠ s MŠ, Štiavnické Bane) a Csilla
Droppová (Human Forum). 
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https://www.ajtyvit.sk/
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TELEVÍZIA MARKÍZA

Naša kolegyňa Jana Feherpataky-Kuzmová v reportáži pre Televíziu Markíza hovorila o úrovni
občianskych kompetencií a finančnej gramotnosti žiakov a spôsobe ich rozvoja na školách. Podľa jej
slov vychovávame generáciu, ktorá sa necíti byť súčasťou spoločnosti a naše vlastné konanie často
vnímame ako odtrhnuté od kvality systému, v ktorom žijeme. Aj preto potrebujeme občianske
vzdelávanie rozvíjajúce hodnoty a kompetencie, nielen teoretické poznatky. Najväčšou zmenou v
spoločnosti je totiž zmena nášho vlastného občianskeho postoja

ANKETA EDUROMA

Občianske združenie eduRoma oslovilo v súvislosti s pandémiou COVID-19 a situáciou na slovenských
školách skupinu odborníkov na vzdelávanie, medzi nimi aj našu kolegyňu Janu Feherpataky-
Kuzmovú. V ankete odpovedali na otázky týkajúce sa vplyvu pandémie na naše školstvo i toho, v čom
môže byť aktuálna kríza výzvou pre budúcnosť vzdelávania na Slovensku.
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NÁŠ ROZPOČET

Finančné údaje z účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2020 v EUR:

PRÍJMY
Z darov a grantov                                                  
Z vkladov zakladateľov                                         
Z poskytovania služieb                                       
Z podielu zaplatenej dane z príjmov                
Z iných zdrojov                                                        
Príjmy celkom                                                        
Zdaňovaná činnosť                                                 

VÝDAVKY
Služby a personálne výdavky                              
Prevádzková réžia                                                  
Iné                                                                           
Výdavky celkom                                               

Rozdiel príjmov a výdavkov                              
Daň z príjmov                                                      

103 607,25 €
3 280,00 €
7 560,00 €
1 543,11 €
129,96 €
116 120,32 €
00,00 €

46 268,52 €
5 167,34 €
34 730,51 €
86 166,37 €

29 953,95 €
00,00 €
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NAŠI PARTNERI
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Ďakujeme našim partnerom za podporu a dlhodobú spoluprácu pri inšpirovaní veľkých i malých k
aktívnemu záujmu o dianie v komunitách aj v celej spoločnosti.
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