
 

 

 

streda 8. marec (březen ) – štvrtok 16. marec 2017 

Škola v prírode Šípková, Terchová, Slovenská republika 

(www.sipkova.sk) 

Krajiny: Slovenská republika – 15 účastníkov 

Česká republika – 15 účastníkov 

http://www.sipkova.sk/


 

Organizátor projektu: 
Neformálna skupina Cardio Youngs – tvorená prevažne mladými ľuďmi 

s kardio-ochorením. Máme za sebou dve mládežnícke výmeny, v roku 2015 s témou Photo 

in your Life (fotografovanie a virtuálne správanie) a v roku 2016 s názvom Handmade – 

way to creativity, relaxation, self-employment (handmade tvorenie a hobby ako 

business). 

Kontaktné údaje: 
Mgr. Mária Horníková, 00421 903 453 556, majenka@gmail.com 

 

Partnerská organizácia z Českej republiky: 

Středisko volného času Déčko Náchod 

Kontaktné údaje: 
Ing. Ludmila Pohanková 

00420-608812232, ludmila.pohankova@deckonachod.cz 

 

Opis projektu: 
Trendom v práci s mládežou v súčasnosti je fakt, aby sa aktivity pre deti a mládež 

nerobili len tak - pre zábavu a zaplnenie voľného času, teda bez pridanej hodnoty. Tou 

veľkou pridanou hodnotou môže byť práve zahrnutie neformálneho vzdelávania - 

plánovania a vedenia aktivít s určitým neformálnovzdelávacím cieľom. To znamená na 

aktivitách sa okrem zábavy aj niečo naučiť a nemusí ísť len o vedomosti. Zručnosti či 

postoje bývajú často dôležitejšie. V neformálnom vzdelávaní sa dá stále niečo 

vylepšovať, používať nové metódy a aktivity. 

K tomu môžeme využiť spoločenské hry, 

zobrať si z nich napr. súčiastky, pravidlá, 

herné princípy a použiť ich v novej aktivite – 

hre. V poslednom období sa ako keby 

roztrhlo vrece s rôznymi spoločenskými 

hrami, už to zďaleka nie je len o kartách 

a Človeče nehnevaj sa. Zdá sa, že 

spoločenské hry sú čoraz viac v móde, aj 

medzi mladými ľuďmi. Preto práve ich využitie v neformálnom vzdelávaní, na projektoch 

môže pomôcť zvýšiť kvalitu a atraktívnosť v tejto oblasti.  

To je dôvod, prečo pripravujeme túto mládežnícku výmenu s tematikou spoločenských 

hier v neformálnom vzdelávaní. Jednoducho povedané, budeme sa zaoberať 

spoločenskými hrami, ale nielen obyčajným hraním sa. Pozrieme sa na hry z trochu inej 

stránky a to, ako ich využiť pri nejakej inej aktivite, ktorá má vzdelávací cieľ. Z hier 

môžeme použiť kartičky, panáčikov, kocky, peniažky a veľa iných súčiastok a vymyslieť 

z nich novú aktivitu. Niektoré hry sa dajú prerobiť do outdoorovej podoby, môžeme sa 

ich pozmenené alebo pretvorené zahrať vonku. Alebo keď poznáme pravidlá či herný 

princíp z nejakej hry, možno ich vieme spracovať aj inak. Počas výmeny si skúsime 

pripraviť vlastnú hru a tiež event so spoločenskými hrami v miestnej komunite.  



 

 

Ciele projektu:  
1. Naučiť nové kompetencie a tzv. soft skills prostredníctvom spoločenských hier 

2. Poskytnúť informácie z tematiky neformálneho vzdelávania v oblasti mládeže 

3. Vyskúšať si neformálne vzdelávanie v praxi 

4. Vytvoriť príklady, ako sa dajú rôzne veci zo spoločenských hier využívať a ako 

v spoločenských hrách nájsť vzdelávacie ciele 

5. Urobiť osvetu v oblasti spoločenských hier, dať šancu vyskúšať si, že môžu byť 

zábavnejšie ako počítačové hry 

6. Skúsiť pripraviť hru, zamyslieť sa nad tým, čo všetko k vytvoreniu spoločenskej 

hry treba 

7. Zistiť zaujímavosti o SR / ČR 

 

 

 

Ubytovanie a strava 
Ubytovanie so stravou 5-krát denne bude zabezpečené v Škole v prírode Šípková 

v Terchovej (web: www.sipkova.sk). V objekte sú dvoj- až šesťpostelové izby s vlastným 

sociálnym zariadením, viacero spoločenských miestností, jedáleň. V areáli nájdeme 

priestor na vonkajší program. ŠVP sa nachádza na okraji obce Terchová, v časti Vyšní 

Repáňov. V okolí sú väčšinou domy na samote využívané ako chalupy, takže budeme mať 

dostatočný pokoj na naše aktivity. Najbližšia zastávka autobusu: Terchová, Vyšní 

Repáňovia. 

Stravovanie v ŠVP zahŕňa bufetové raňajky, obed a večeru (mäsité alebo vegetariánske 

jedlo). Coffee breaky (káva, čaj, snack) zabezpečíme spoločne so ŠVP.  

 

Cestovanie 
Príchod – 8. marec 2017: 

POZOR !!! Program mládežníckej výmeny budeme začínať v BRATISLAVE 

návštevou obchodu a herne Ihrysko (Trenčianska 47, 82109 Bratislava, www.ihrysko.sk). 

Treba rátať s tým, že v Bratislave sa budeme stretávať v poobedňajších hodinách (okolo 

15.00 hod., pravdepodobne na Hlavnej stanici). Presnejšie info k docestovaniu prídu po 

vybratí na projekt. Všetci spoločne sa presunieme do Ihryska, kde začneme výmenu 

naozaj akčne: návštevou herne, obchodu, diskusiou so odborníkmi na hry a spoločným 

zoznamovaním sa. Podvečer pocestujeme spoločne objednaným autobusom do Terchovej.  

Odchod – 16. marec 2017: 

Výmenu končíme raňajkami. Po raňajkách plánujeme odísť spoločne objednaným 

autobusom do Žiliny, odkiaľ si každý naplánuje cestu sám. V Žiline môžeme byť o cca 

10.00 – 11.00.  

Vyhľadávanie spojenia: www.cp.sk, www.idos.cz, www.slovakrail.sk 

http://www.sipkova.sk/
http://www.ihrysko.sk/
http://www.cp.sk/
http://www.idos.cz/
http://www.slovakrail.sk/


 

Čo Vás čaká na Slovensku  
Euro – platíme eurom, české koruny odporúčame zameniť ešte doma 

Marec – březen – zimnojarný mesiac, na severe sa väčšinou ešte lyžuje, na juhu už kvitnú 

snežienky... keďže my budeme v kopcoch, je predpoklad skôr zimnejšieho počasia 

s možným snehom (ale možno nás jar tento rok prekvapí) 

Oblečenie – rátajte skôr so zimou, ešte môže aj mrznúť. Určite treba pribaliť 

nepremokavé topánky a bundu na pobyt vonku. 

Terchová – rodisko zbojníka Juraja Jánošíka, jedna z vychytených oblastí na letnú 

turistiku a zimnú lyžovačku, brána do národného parku Malá Fatra, hornatá oblasť na 

severe Slovenska 

Interkultúrny večer – jednou z úloh na prípravu pred výmenou bude pripraviť doma 

prezentovanie Slovenska / Česka (v koordinácii s lídrom skupiny), zabezpečiť 

infomateriály o krajine a taktiež o mieste, odkiaľ ste (teda doma navštíviť infocentrum 

a niečo priniesť). Doniesť treba aj niektoré svoje produkty na ochutnávku (a pozor 

naozaj na producenta, aby Česi nedoniesli slovenský výrobok a Slováci český...). 

 

Program výmeny 
V programe nebudú chýbať teambuildingové aktivity, energizery, zoznamovačky, 

interkultúrny večer... Do témy neformálneho vzdelávania sa dostaneme prostredníctvom 

skupinových aktivít a workshopov. Absolvujeme aj jednu exkurziu spojenú s herným 

eventom v miestnej komunite. Presnejší program a prípravu jeho častí budeme riešiť 

s vybranými účastníkmi cca mesiac pred výmenou.  

Približný časový rozvrh (prispôsobí sa rôznym aktivitám): 

8.00 – 9.00 – raňajky 

9.00 – 9.30 – energizery, teambuilding  

9.30 – 11.00 – prvý programový blok 

11.00 – 11.30 – coffee break 

11.30 – 13.00 – druhý programový blok 

13.00 – 15.00 – obed + voľno 

15.00 – 16.30 – tretí programový blok 

16.30 – 17.00 – coffee break 

17.00 – 18.30 – štvrtý programový blok 

18.30 – 19.00 – reflexia 

19.00 – 20.30 – večera + voľno 

20.30 - .... večerný program 

 

Podmienky účasti: 
1. Aktívny prístup účastníkov 

V programe Erasmus+ ide predovšetkým o neformálne vzdelávanie (teda dobrovoľné 

vzdelávanie, no nielen v oblasti vedomostí, ale aj zručností a postojov). Z každého 

projektu si môžete odniesť oveľa viac, ako len nové priateľstvá. No je to len na vás, 



 

pretože iba ten, kto chce, si aj niečo odnesie. Preto je základnou podmienkou účasti na 

E+ projekte aktívne zapájanie sa do programu, jeho prípravy, realizácie aj hodnotenia.  

2. Mládežnícka výmena nie je individuálna dovolenka 

Keďže ide o mládežnícky projekt, nie je povolený alkohol a iné návykové látky. Výmena 

nie je jednoducho cestovanie za európske peniaze, kedy si môžete robiť, čo sa vám chce. 

Spoločný program bude naozaj kvalitný, na výmene nie je možné urobiť si svoj vlastný 

program ako individuálna turistika, výlet ... 

 

Financie 
Ubytovanie, stravovanie a program sú hradené z grantového programu Európskej 

komisie Erasmus+.  

Cestovné sa bude preplácať na základe originálnych cestovných dokladov zaslaných po 

projekte. Ak budete mať cestovné lístky iba z cesty na výmenu, odovzdáte ich priamo na 

výmene. Spiatočné lístky alebo lístky z cesty domov pošlete poštou po výmene. 

Treba odovzdať: originály cestovných lístkov z vlaku, autobusu, MHD alebo poslať 

elektronické cestovné lístky.  

Účastnícky poplatok 

Keďže v projektoch E+ by malo byť isté spolufinancovanie, budeme vyberať účastnícky 

poplatok 20 eur. (Ak by účastnícky poplatok mal byť jedinou prekážkou vašej účasti, 

ozvite sa.) Keďže na pobyte je všetko hradené, bude to váš jediný príspevok. Poplatok 

zaplatíte v hotovosti na výmene.  

 

Vhodný účastník:  
- Vo veku 16 – 25 rokov (výnimky možné) 

- Má záujem o tému 

- Bude sa aktívne zapájať do prípravy na program a do celého programu na výmene 

- Keďže Česi a Slováci si (ešte) rozumejú, nie je potrebné hovoriť anglicky  

- Časť slovenských účastníkov bude tvoriť mládež s kardio-ochorením 

 

Ako sa prihlásiť: 
Online prihlášku nájdeš tu: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmbe5EO_QsA0bXcwWDNJoT5bHYu2

9C7UJeLAFx8cX12LZAZQ/viewform 

Posledný termín na prihlásenie je 8. február (únor) 2017. Pri väčšom 

množstve vhodných účastníkov rozhoduje termín prihlásenia, takže s vyplnením prihlášky 

netreba váhať. Po potvrdení sa pridaj do skupiny na facebooku: 

https://www.facebook.com/groups/141548749678731/ 

 

V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať 

 

Majka Horníková, majenka@gmail.com, 00421 903 453 556 

mailto:majenka@gmail.com

