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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 štvrtý 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 program Školy, ktoré menia svet medzi TOP 5 inovatívnych
vzdelávacích prístupov na Slovensku pre rok 2019.

Sme spoluzakladateľmi Iniciatívy za občianske vzdelávanie, v rámci ktorej sme členmi výkonného
výboru a pôsobíme ako zastrešujúca organizácia. Sme ambasádorom Európskej iniciatívy občanov na
Slovensku. 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. 

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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Jana Feherpataky-Kuzmová
výkonná riaditeľka

Gabriela Sabolová
projektová manažérka

Petra Oravcová
projektová koordinátorka

Michaela Beck-Lehrhauptová
projektová koordinátorka

Miroslav Kuzma
personalista a ekonóm

Barbora Tallová
stážistka

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

NÁŠ TÍM
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NÁŠ TÍM

Simona Majdanová
stážistka

Dominika Schönová
stážistka

Anna Porubanová
stážistka

Veronika Fajbíková
externá spolupracovníčka

Marek Orihel
stážista

Katarína Dubajová
stážistka

Matej Uhlík
externý spolupracovník

Ivan Záleský
marketingový konzultant



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.

Aj 5. ročník programu sa už tradične niesol v znamení zážitkového získavania nových poznatkov a
zručností v oblasti vzdelávania i mimoškolských aktivít. Počas troch obsahom nabitých tréningov sa
mohli učitelia stretnúť s odborníkmi na rôzne témy. Patria medzi nich Erich Mistrík (vysokoškolský
pedagóg na Pedagogickej fakulte UK a odborný garant programu), Vladimír Šnídl (novinár Denníka
N), Jakub Drábik (historik a odborník na tému fašizmu pôsobiaci na SAV a Institut für Osteuropäische
Geschichte), Barbora Babicová (redaktorka odborného webu o vzdelávaní Dobrá Škola), Katarína
Čavojská (výskumníčka a analytička v Rade mládeže Slovenska), Ondrej Schütz (tréner kritického
myslenia a riaditeľ Slovenskej debatnej asociácie), Jana Feherpataky-Kuzmová, Gabriela Sabolová a
(IPAO). Spolu s lektormi sa účastníci venovali mapovaniu stavu občianskej výchovy, rozvoju kritického
myslenia, tipom na to, ako rozoznať pravdivé informácie od hoaxov i ako bojovať proti predsudkom
prostredníctvom storytellingu a živých knižníc. 

NAŠE AKTIVITY

ŠKOLY, KTORÉ MENIA SVET 
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V poradí posledný tréning v školskom roku býva spojený s odovzdávaním certifikátov úspešným
absolventom programu. V júni 2021 sme sa rozlúčili so skupinou výnimočných učiteľov a učiteliek,
ktorí a ktoré nám za dva roky nesmierne prirástli k srdcu. Lúčenie bolo plné emócií, no zároveň
uvedomenia si, že sa nám podarilo odovzdať obrovské množstvo informácií ľuďom, ktorí svojím
učiteľským povolaním a poslaním žijú, a nové poznatky zúžitkujú a niekoľkokrát znásobia pri výchove
dobrých a zodpovedných občanov. Absolventi 4. ročníka si pre nás pripravili aj milú pozornosť -
obrovské perníkové srdce. 
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„Nelúčim sa, verím, že sa stretneme nie raz, ale veľakrát, ďakujem vám za to, že sa delíte so svojimi 
snami, snahami zmeniť svet. Ďakujem, mám vás rada!”

 
„Ďakujem za všetko, je úžasné, čo robíte! Bolo mi cťou byť v programe!!!”



Témou náboru do 6. ročníka programu bolo celoživotné vzdelávanie, čo dalo za vznik novému,
chytľavému sloganu - „Učíme (sa), teda sme.” Na blogu sme v rámci náborovej kampane uverejnili
niekoľko inšpiratívnych rozhovorov s absolventmi programu i lektormi. Rady výnimočných Učiteľov a
učiteliek, ktorí a ktoré menia svet sa v septembri 2021 rozrástli o 14 nových členov zo ZŠ a SŠ po celom
Slovensku. Vďaka priaznivej pandemickej situácii sa mohli po prvýkrát stretnúť osobne v priestoroch
Hotela Poľana vo Zvolene. Počas troch dní sa spolu s Erichom Mistríkom (vysokoškolským
pedagógom na Pedagogickej fakulte UK a odborným garantom programu), Oliverom Šimkom
(zakladateľom a hlavný gamifikačným dizajnérom v štúdiu Luducrafts), Janou Feherpataky-
Kuzmovou, Gabrielou Sabolovou a Petrou Oravcovou (IPAO) venovali najmä prepájaniu vyučovacích
predmetov, zavádzaniu herných mechanizmov do vyučovania a zdieľaniu príkladov dobrej praxe.

Zážitkové vzdelávanie, tentokrát online, sme v máji 2021 zorganizovali aj pre vedenie zapojených škôl. I
keď 20-tku účastníkov spočiatku sprevádzali obavy z dvoch dní strávených za obrazovkami počítačov,
počiatočné rozpaky vďaka uvoľnenej atmosfére a zážitkovému formátu rýchlo opadli. Účastníci
tréningu sa stretli s Mirkom Hřebeckým (programovým riaditeľom EDUin), Denisou Zlevskou
(supervízorkou, psychologičkou a zakladateľkou Centra pre tréning a rozvoj), Dávidom Králikom
(učiteľom, mentorom a supervízorom v mentoringovom programe IRPU - Individuálny rozvojový
program učiteľa, LEAF), Vladimírom Šnídlom (novinárom Denníka N), Janou Feherpataky-Kuzmovou,
Gabrielou Sabolovou a Petrou Oravcovou (IPAO). Skúsení lektori účastníkov previedli témami ako
vzťah medzi školou a zriaďovateľom, psychohygiena a starostlivosť o psychické zdravie, tvorba školskej
klímy či rozoznávanie dezinformácii a hoaxov. 

8

„Ste super baby a váš program stojí za to. Odporúčam, kade chodím a verím, že školy, ktoré sa 
prihlásili, budú tak isto nadšené ako tá naša.”

 
„Každý pedagóg by mal takýto tréning absolvovať! Mnohých by to prebudilo!!!”

 
„Ste veľmi šikovné dievčatá, plné entuziazmu, nových myšlienok. Ďakujeme, cítime sa s vami 

vynikajúco.”
 

“Ďakujeme za všetko. Keby bolo na svete viac takých milých a ústretových ľudí ako ste vy.” 
 



Pokračovali sme tiež v organizovaní jednodňových tréningov na mieru pre žiacke školské rady i celé
pedagogické zbory. V rámci nich sme navštívili školy od Šintavy po Dlhé nad Cirochou a viacero
tréningov sme po pozitívnych ohlasoch od účastníkov zrealizovali aj na diaľku. Výzvou bol v tomto
smere tréning pre pedagogický zbor zo Spojenej školy S. Viatora v Ružomberku, ktorého sa v online
priestore zúčastnilo vyše 40 učiteľov. Spätná väzba po tréningu ukázala, že aj pri väčšej skupine sa
nám podarilo sprostredkovať účastníkom inšpiratívny zážitok. Online tréningy ako plnohodnotnú
alternatívu vzdelávaní realizovaných naživo sme zaradili do nášho portfólia a vďaka svojej praktickosti
a flexibilite sa medzi školami tešia veľkému úspechu. 

Potrebu prechodu k online formátom znásobila aj situácia spojená s pandémiou COVID-19.
Účastníkom programu sme každomesačne počas spoločných mentoringových videohovorov
poskytovali metodickú podporu v oblasti vzdelávacieho obsahu, ale i nástrojov, ktoré môžu pri
vyučovaní na diaľku využiť. Na našom blogu sme uverejnili aj niekoľko článkov s tipmi a inšpiráciou na
to, ako online vyučovanie zefektívniť. V neposlednom rade slúžili spoločné videohovory tiež na
zdieľanie skúseností a vzájomnú psychickú podporu v čase, kedy stretávanie sa naživo nebolo možné. 

ŠKOLY, KTORÉ MENIA SVET V ONLINE PRIESTORE
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Veľmi sa tešíme, že sme tento rok program mohli obohatiť o úplne nový e-learningový portál, ktorý
vznikol s cieľom poskytnúť učiteľom ešte interaktívnejší a hlbší zážitok zo samovzdelávania. Portál je
založený na princípe tzv. blended learningu (v preklade zmiešané učenie sa). Nejde teda iba o
virtuálnu knižnicu alebo sériu webinárov, ale o kombináciu online a offline aktivít, ktorá spája výhody
dištančnej a prezenčnej výuky. Vo výsledku tak majú používatelia portálu možnosť vypracovať
teoretické zadania vo vlastnom tempe, kedykoľvek a kdekoľvek, a zároveň nie sú ochudobnení o
osobnú interakciu a spätnú väzbu od lektora, s ktorým sa stretnú naživo. Kombináciou práce online a
offline sa výrazne skracuje čas, ktorý je pri prezenčnom stretnutí potrebný na odovzdanie teoretického
obsahu a účastníci sa tak môžu sústrediť na jeho praktické využitie a nácvik. E-learning okrem toho
nepriamo pomáha aj s rozvojom digitálnych zručností učiteľov.

Značka a logo Škôl, ktoré menia svet získali v júli 2021 ochrannú známku vydanú Úradom
priemyselného vlastníctva SR, čím sa zapísali do zoznamu chránených názvov a označení. V praxi to
znamená okrem iného to, že titul „Škola, ktorá mení svet” budú môcť používať iba tie školy, ktoré ho
majú udelené Inštitútom pre aktívne občianstvo za úspešné absolvovanie programu v jeho celej dĺžke.

OCHRANNÁ ZNÁMKA PRE ŠKOLY, KTORÉ MENIA SVET

NOVINKA: E-LEARNING ŠKÔL, KTORÉ MENIA SVET!

https://moje.skolyktoremeniasvet.sk/


Na portáli môžu učitelia nájsť množstvo originálnych autorských materiálov, ktoré slúžia ako
doplnkové aktivity k interaktívnym tréningom v rámci 2-ročného programu, doplňujúce úlohy pre
účastníkov jednodňových tréningov, cvičenia a materiály zamerané na sebarozvoj a psychohygienu,
podnety pre prácu so žiackymi školskými radami a ďalšie zdroje na rozširujúce samoštúdium
spoločenskovedných predmetov. Portál obsahuje aj riaditeľskú zónu, v ktorej nájdu riaditelia témy
dôležité pre vedenie školy, ako napr. fundraising, riadenie zmien na škole či motivovanie a starostlivosť
o kolegov a školskú klímu.

S cieľom umožniť učiteľom bližšie sa s portálom zoznámiť sme zorganizovali v priestoroch Štátnej
vedeckej knižnice v Košiciach interaktívny workshop. Počas workshopu mali účastníci možnosť
otestovať novovzniknutý portál na vlastnej koži za individuálnej podpory od lektoriek. Nový portál sme
prezentovali aj v rámci webinára Kritické myslenie: Ako funguje a ako ho rozvíjať u žiakov?, ktorý bol
realizovaný Americkým centrom v Banskej Bystrici. Vďaka týmto podujatiam sme získali cennú
spätnú väzbu, ktorú sme využili pri zlepšovaní portálu tak, aby sme učiteľom ponúkli čo najpríjemnejší
užívateľský zážitok. 
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STRETNUTIE ABSOLVENTOV ŠKÔL, KTORÉ MENIA SVET

E-learningový portál sme mali možnosť predstaviť ďalším učiteľom aj počas stretnutia pre absolventov
programu, ktoré sa uskutočnilo v decembri 2021. Okrem zoznámenia sa s portálom sme pre
účastníkov pripravili nabitý program, v rámci ktorého ich lektori Alžbeta Śnieżko (didaktička dejepisu
na UPJŠ v Košiciach), Ondrej Schütz (tréner kritického myslenia a riaditeľ Slovenskej debatnej
asociácie) a Denisa Zlevská (supervízorka, psychologička a zakladateľka Centra pre tréning a rozvoj)
previedli témou prepájania historických súvislostí so súčasnosťou, kritického myslenia, argumentácie
a psychickej odolnosti. Nemenej dôležitou časťou bolo predvianočné zdieľanie skúseností a zážitkov
medzi starými známymi a upevňovanie vzťahov v komunite, ktorá mení svet. 
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T. G. MASARYK A SLOVENSKO

Naša kolegyňa Jana Feherpataky-Kuzmová sa spolu s ďalšími odborníkmi zúčastnila online
vedeckého seminára, ktorý bol venovaný osobnosti T. G. Masaryka. Život tohto významného štátnika
prezentujúci rozoberali v niekoľkých rovinách vrátane vzťahu T. G. Masaryka k Slovákom a
pomyselného dedičstva, ktoré po sebe zanechal. Seminár bol organizovaný pod záštitou
Veľvyslanectva Českej republiky na Slovensku.  

EDUFEST S NADÁCIOU PONTIS

V marci 2021 zorganizovala Nadácia Pontis podujatie EDUfest, cieľom ktorého bolo predstaviť nové
trendy v inováciách vo vzdelávaní, strategickej filantropii či v sledovaní dopadu realizovaných aktivít, a
zároveň prezentovať výsledky, ktoré sa podarilo dosiahnuť organizáciám zapojeným v
EDUakcelerátore. Medzi takéto organizácie patrí aj Inštitút pre aktívne občianstvo, ktorý na podujatí
reprezentovala naša kolegyňa Jana Feherpataky-Kuzmová. 

AKTÍVNA ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA: ČO, AKO, A NAJMÄ PREČO?

V spolupráci s IUVENT-ou - Slovenským inštitútom mládeže sme pre učiteľov, koordinátorov žiackych
školských rád, pracovníkov s mládežou, ale i vedenie škôl pripravili webinár zameraný na prácu so
žiackymi školskými radami. Počas webinára sa účastníci mohli zamerať na témy ako motivácia žiakov,
nástroje na zefektívnenie činnosti žiackej školskej rady online i offline či nápady na nové aktivity, ktoré
môžu žiaci na svojej škole realizovať.

SPOLUPRÁCA S METODICKO-PEDAGOGICKÝM CENTROM

V rámci národného projektu Teachers, ktorý bol realizovaný Metodicko-pedagogickým centrom, sme
spolupracovali na tvorbe a lektorovaní dvojdielneho webinára na tému zážitkového vyučovania
občianskej výchovy a aktivizácie žiackych školských rád. Účastníci webinára mali možnosť
nadizajnovať si vlastnú interaktívnu hodinu a spracovať akčný plán činnosti svojej žiackej školskej rady. 

WORKSHOPY, SEMINÁRE A ĎALŠIE VZDELÁVANIA
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ČO NÁM PANDÉMIA DALA A ČO NÁM NEVZALA?

V júni 2021 naše kolegyne Jana Feherpataky-Kuzmová a Gabriela Sabolová zrealizovali v spolupráci so
Štátnym pedagogickým ústavom praktický workshop pre učiteľov zameraný na zdieľanie príkladov
dobrej praxe z dištančného vzdelávania, ktoré je možné využiť aj po prechode na prezenčnú výuku.
Účastníkom predstavili rôzne nástroje a konkrétne aktivity, ktoré je možné zrealizovať so žiakmi na ZŠ
i SŠ v rámci rôznych vyučovacích predmetov.

NA OBČANOCH ZÁLEŽÍ

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti zorganizoval vzdelávací seminár pre
zástupcov samospráv, v rámci ktorého naša kolegyňa Jana Feherpataky-Kuzmová účastníkom
predstavila metodickú príručku pre zavádzanie participatívnych rozpočtov na školách. Príručka vznikla
ako doplnkový materiál k stolovej hre pre ZŠ a SŠ. 

NADPREDMETOVÁ HODNOTOVÁ VÝCHOVA

Nadácia Zastavme korupciu v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom založila expertnú
pracovnú skupinu, ktorej úlohou bolo vypracovať koncept zabezpečujúci integráciu hodnotového
vzdelávania do viacerých vyučovacích predmetov. Členom tejto skupiny sa stal aj Inštitút pre aktívne
občianstvo. Výsledkom práce expertnej skupiny by mala byť metodická príručka, resp. postup, ako
uchopiť nadpredmetovú hodnotovú výchovu a vzdelávanie v školách. Hodnoty by tak nemali byť len
súčasťou alternatívnych predmetov ako etická či náboženská výchova, ale mali by byť do škôl
zavádzané prierezovo a obyvatelia školy by nimi mali skutočne žiť. Nadpredmetová hodnotová
výchova by mala byť následne zohľadnená aj v novom štátnom vzdelávacom programe. 

INICIATÍVA ZA OBČIANSKE VZDELÁVANIE

Aby sme zabezpečili efektívnosť a udržateľnosť činnosti Iniciatívy za občianske vzdelávanie, pripravili
sme komplexný akčný plán spolu s časovým harmonogramom aktivít. Okrem toho sme po diskusii s
aktuálnymi členmi Iniciatívy v záujme vnútornej zúčtovateľnosti a efektívnosti prešli na nový model
fungovania zahŕňajúci pozíciu výkonného výboru. Ten v rámci Iniciatívy tvoria tieto členské
organizácie: Inštitút pre aktívne občianstvo, Rada mládeže Slovenska, Slovenská debatná asociácia a
Nadácia Pontis. Na plenárnom stretnutí v decembri 2021 členovia výkonného výboru jednohlasne
schválili znenie dokumentov, ktoré sú kľúčové pre fungovanie Iniciatívy - nový štatút, smernicu pre
internú a externú komunikáciu, GDPR smernicu a smernicu o ochrane detí a zraniteľných dospelých.
 
Okrem toho sme sa počas plenárnych stretnutí výkonného výboru za použitia rôznych nástrojov na
sebaanalýzu a vnútornú reflexiu zamerali aj na celkovú stratégiu Iniciatívy. Model, ktorý sme s
ohľadom na rôznorodosť budúcich členov identifikovali ako najprínosnejší, sa opiera o princíp tzv.
kolektívneho dopadu, teda dlhodobého záväzku aktérov z rôznych sektorov s cieľom riešiť špecifický
spoločenský problém, resp. dosiahnuť konkrétnu spoločenskú a systémovú zmenu. 

NOVÁ ŠTRUKTÚRA INICIATÍVY ZA OBČIANSKE VZDELÁVANIE

„Občianske vzdelávanie je dôležité z toho istého dôvodu, pre ktorý je dôležitá autoškola pre vodičov
 a vodičky. Na to, aby sa niekto stal dobrým vodičom alebo dobrou vodičkou, potrebuje viac ako len 

vlastniť preukaz a vedieť točiť volantom."



Grafické štúdio Dupla creative pre Iniciatívu za občianske vzdelávanie pripravilo kompletnú vizuálnu
identitu vrátane loga v niekoľkých farebných prevedeniach. Grafické prvky sme využili pri tvorbe
webovej stránky Iniciatívy aj v rámci stratégie externej komunikácie, na ktorej sme spolupracovali s
reklamnou agentúrou Triad. V budúcnosti plánujeme vytvoriť ekologické reprezentačné predmety a
plagáty, ktoré budú v súlade s celkovou vizuálnou identitou. 

V septembri 2021 sme spustili novú webovú (www.zoziakaobcanom.sk) a FB stránku, na ktorých
pravidelne informujeme o aktivitách Iniciatívy a jej členských organizácií i o aktuálnom dianí v
občianskom vzdelávaní na Slovensku. 

IDENTITA INICIATÍVY ZA OBČIANSKE VZDELÁVANIE

Jana Feherpataky-Kuzmová a Lenka Putalová (Človek v ohrození) sa ako zástupkyne Iniciatívy za
občianske vzdelávanie stali členkami Ústrednej predmetovej komisie pre vzdelávaciu oblasť Človek a
spoločnosť. Úlohou komisie zloženej z vyše 300 členov vrátane pedagógov a odborníkov z
mimovládneho sektora je podieľať sa v rámci Plánu obnovy na príprave nového celoštátneho
vzdelávacieho kurikula. Ide o strategický dokument, ktorý obsahuje kľúčové pedagogické dokumenty
a pokyny s dosahom až do roku 2035.

Prvé stretnutia spojené s pripomienkovaním Úvodu do kurikula prebehli v novembri 2021. Prvotnú
verziu dokumentu sme vyhodnotili ako nedostatočne explicitne hodnotovo ukotvenú a
nereflektujúcu aktuálne dianie a potreby žiakov v 21. storočí. Iniciatíva preto vzniesla 42 pripomienok s
dôrazom kladeným najmä na aktívne občianstvo, ochranu ľudských práv, psychické zdravie,
posilňovanie historickej pamäte či euroobčianstvo. V pripomienkovaní dokumentov s cieľom vytvoriť
vzdelávacie politiky v maximálnej možnej miere reflektujúce súčasné i budúce spoločenské výzvy
budeme naďalej pokračovať.

KURIKULUM VO VZDELÁVACEJ OBLASTI ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ

Po 8 online stretnutiach so zástupcami jednotlivých typov členov, ktorí by sa v budúcnosti mali stať
súčasťou Iniciatívy, sme pre ľudí, ktorí sa nemohli stretnutí zúčastniť, zrealizovali dodatočný zber
podnetov prostredníctvom dotazníka. Spolu s Radou mládeže Slovenska sme odpovede spracovali a
uverejnili v podobe správy mapujúcej stav občianskeho vzdelávania na Slovensku. 

OBČIANSKE VZDELÁVANIE NA SLOVENSKU

„Vytvorme rozprávku Občianska nad zlato, potrebujeme ju!”
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https://zoziakaobcanom.sk/
https://ipao.sk/wp-ipao-content/uploads/2021/03/IOV_IPAO-a-RmS_Analyticky-paper_FINAL_externa-verzia_zmensena.pdf
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Zakladajúcich členov Iniciatívy za občianske vzdelávanie sme vyspovedali v 4-dielnej ankete, ktorú
sme uverejnili na webovej stránke Iniciatívy. Členovia odpovedali na otázky týkajúce sa toho, čo si pod
občianskym vzdelávaním predstaviť, ako vyzerá na slovenských školách, kto všetko ovplyvňuje
občianske postoje a názory detí a mladých ľudí, a tiež to, prečo by sa o jeho úroveň mala zaujímať
široká verejnosť. 

PREČO POTREBUJEME OBČIANSKE VZDELÁVANIE?

EXPERIMENTÁLNE OVEROVANIE NOVEJ PODOBY OBČIANSKEJ NÁUKY

Po úspešnom štarte v septembri 2020 sme pokračovali v navrhovaní nového konceptu občianskej
náuky tak, aby u žiakov na ZŠ a SŠ rozvíjala ich vedomosti, zručnosti, hodnoty, postoje a
akcieschopnosť. Tento koncept sme spracovali do podoby krátkej správy s názvom “Plán B pre
kvalitnú občiansku náuku”. Počas prvého roka overovania sa nám podarilo identifikovať a komplexne
popísať kľúčové oblasti, na ktoré by sa mali hodiny občianskej náuky sústrediť. Zároveň sme popísali
nový systém hodnotenia občianskej náuky, ktorý sa opiera predovšetkým o formatívne hodnotenie a
pravidelné odovzdávanie spätnej väzby medzi žiakmi a učiteľom. V závere správy sme sa venovali
ďalším aspektom prispievajúcim ku kvalitnej a efektívnej výučbe občianskej náuky. Výsledky z prvého
roka realizácie projektu sme zhrnuli takisto v hodnotiacej správe pre Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR.

PLÁN B PRE KVALITNÚ OBČIANSKU NÁUKU

Pre učiteľov zo zapojených experimentálnych škôl sme v októbri 2021 zorganizovali jednodňový online
tréning s cieľom bližšie sa zoznámiť s možnosťami, vďaka ktorým môže občianska náuka
spolupracovať s ostatnými predmetmi a stať sa zážitkovejšou. Účastníkov tréningom previedli Erich
Mistrík (vysokoškolský pedagóg na Pedagogickej fakulte UK a odborný garant programu), Vladimír
Šnídl (novinár Denníka N), Andrea Nina Gašparovičová (rozvojová koordinátorka v Slovenskej debatnej
asociácii), Jana Feherpataky-Kuzmová a Gabriela Sabolová (IPAO). 

PREHLBOVANIE ZNALOSTÍ ONLINE

https://zoziakaobcanom.sk/blog/
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MEDIÁLNE VÝSTUPY, DISKUSIE 
A PODUJATIA

Pod hlavičkou Iniciatívy za občianske vzdelávanie sme v októbri 2021 v priestoroch komunitnej
obývačky Kalab zorganizovali hybridnú panelovú diskusiu na tému občianskej zodpovednosti v oblasti
občianskej výchovy a vzdelávania. Našimi hosťami boli Miroslava Hapalová (riaditeľka Štátneho
pedagogického ústavu), Katarína Čavojská (výskumníčka a analytička v Rade mládeže Slovenska),
Jakub Kratochvíl (občiansky aktivista a spoluorganizátor protestov Za slušné Slovensko) a Marek Mach
(zakladateľ iniciatívy Mladí proti fašizmu). Diskusiou sprevádzala z moderátorského kresla Martina
Kolesárová (výkonná riaditeľka Nadácie Pontis). Diskutujúci počas večera spoločne hľadali odpovede
na otázku čo je to občianska angažovanosť a prečo je pre našu spoločnosť dôležitá i to, akú rolu vo
výchove aktívnych občanov zohráva formálne a neformálne vzdelávanie. 

PRISTUPUJEME K VÝCHOVE BUDÚCICH OBČANOV ZODPOVEDNE?



Naša kolegyňa Jana Feherpataky-Kuzmová v živom vysielaní Rádia Regina Západ diskutovala s
Norbertom Maurom (senior programový manažér v Nadácii Pontis) a Tomášom Božíkom (výkonný
riaditeľ v OpenLabe) o inováciách vo vzdelávaní, dôležitosti rozvoja občianskych kompetencií a
mäkkých zručností aj o spolupráci s programom Generácia 3.0. 

RÁDIO REGINA

V podcaste Pomáhať znamená rozumieť hovorila Jana Feherpataky-Kuzmová o tom, ako môžeme z
detí a mladých ľudí vychovávať aktívnych občanov i o tom, aký potenciál má občianska náuka ako
vyučovací predmet a ako môžu na naše správanie vplývať pozitívne príklady z okolia. Podcastom
sprevádzal Jakub Kratochvíl (občiansky aktivista a spoluorganizátor protestov Za slušné Slovensko). 

POMÁHAŤ ZNAMENÁ ROZUMIEŤ
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SMERNICA O OCHRANE DETÍ 
A ZRANITEĽNÝCH DOSPELÝCH

Napriek tomu, že v Inštitúte pre aktívne občianstvo s deťmi a zraniteľnými dospelými pracujeme
prevažne nepriamo, je naším cieľom pre nich zabezpečiť bezpečné a chránené prostredie. Z tohto
dôvodu vznikla komplexná vnútorná Smernica o ochrane detí a zraniteľných dospelých v slovenskom
a anglickom jazyku, ktorá obsahuje jasne popísané riziká, mechanizmy ich prevencie a konkrétne
kroky, ktoré nám v prípade nutnosti umožnia zakročiť v najlepšom záujme vyššie zmienených skupín
včas a efektívne. Pri jej tvorení sme spolupracovali s odborníkmi z ECPAT Austria a aby smernica
skutočne reflektovala situácie, s ktorými sa ohrozené skupiny stretávajú, zapracovali sme do nej
zistenia z detskej fokusovej skupiny. Okrem toho sme pripravili štandardy ochrany detí a zraniteľných
dospelých, ktorými sa pri našej práci riadime. Po vzore tejto smernice sme obdobný dokument
vypracovali aj pre Iniciatívu za občianske vzdelávanie.
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https://ipao.sk/wp-ipao-content/uploads/2022/03/Standardy-ochrany-deti-a-zranitelnych-dospelych.pdf


NÁŠ ROZPOČET

Finančné údaje z účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2021 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                                                      

42 080,75 €
4 975,00 €
9 413,43 €
1313,71 €
00,00 €
57 782,89 €
00,00 €

53 181,57 €
7 413,35 €
2 044,66 €
62 639,58 €

-4 856,69 €
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.



Inštitút pre aktívne občianstvo, o. z.
Úzka 31

900 42 Dunajská Lužná - Nové Košariská
 

+421 949 183 693
info@ipao.sk

 
www.ipao.sk

www.fb.com/ipao.sk
 

IČO: 4244 8450
DIČ: 2120 123 731
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